
ATA Nº 005/2022 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março 2022 (dois mil e vinte e dois), às 18 horas e 30 

minutos (dezoito horas e trinta minutos), na sala de Sessões da Câmara de Vereadores de 

Cruzeiro do Sul, com a presença de 9 (nove) Vereadores, sendo eles: Celso Batista dos 

Santos; Gilson Pedro Behrenz; Demétrios Karol Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; 

Isidoro José Weschenfelder; José André Schmitt; Maísa Aparecida Siebenborn; Marni 

Ediza Trentini Ledur e Vanessa de Jesus, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo. 

O Presidente DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI iniciou a Sessão saudando a todos 

e invocando o nome de Deus. Convocou o suplente de Vereador, o Senhor Gilson Pedro 

Behrenz, que assumiu a vaga da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, a prestar o 

Juramento de Posse. O Suplente de Vereador Gilson Pedro Behrenz, fez a leitura do 

juramento. O presidente Demétrios Karol Lorenzini o declarou empossado, Vereador. Na 

sequência, foi apreciada a ATA Nº 005/2022 da Sessão Ordinária de 16 de março de 

2022. Os Vereadores receberam as ATAS com antecedência e, com consequente leitura 

e análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Foram lidas as 

correspondências recebidas no período de 03 (três) de março a 16 (dezesseis) de março 

de 2022.  Indicação nº 019/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, 

indicando a Administração Municipal, que faça a troca urgente das portas dos banheiros 

da farmácia do Posto de Saúde Cleto Johner. Justifica-se, estarem em péssimas condições 

de uso. Indicação nº 020/2022 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos, 

indicando que a Administração Municipal, através do Órgão competente, que faça a 

instalação de placa de denominação de rua, referente ao PROJETO DE LEI Nº 007-

01/2021, RUA RUDI LEONARDO GREGORY. Justifica-se, sendo um pedido dos familiares 

e que, após a aprovação do projeto a referida placa não foi instalada. Indicação nº 

021/2022 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos, indicando que a 

Administração Municipal, através do Departamento de Trânsito, instale placas de pare no 

entroncamento entre São Miguel, Maravalha e Linha Lotes, próximo à Cabanha Maufer. 

Justifica-se, tendo em vista o perigo que os motoristas correm diariamente, dado o alto 

fluxo de veículos. Indicação nº 022/2022 de autoria do Vereador Gilson Pedro Behrenz, 

indicando que a Administração Municipal, através da Secretária de Planejamento, faça 

um estudo da viabilidade de fazer um reparo no pontilhão, na rua João Eckert, logo após 

a indústria Faros. Justifica-se, o pedido uma vez que o referido pontilhão, á anos apresenta 

danos na cabeceira, e que o reparo evitará que futuramente venha a cair. Indicação nº 



023/2022 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, indicando que a Administração 

Municipal, através do órgão competente, faça uma roçada e capina nos bairros Vila 

Zwirtes e Passo de Estrela, até a rua da Divisa, e também nas transversais dos bairros. 

Justifica-se, a pedido dos moradores, o mato estar tomando conta da via de passeio dos 

pedestres, dificultando a transição. Indicação nº 024/2022 de autoria do Vereador Isidoro 

José Weschenfelder, indicando que a Administração Municipal, através do órgão 

competente, a manutenção das ruas do Loteamento Estrela do Sul, em especial a rua A. 

Justifica-se, que a rua está em más condições de uso, falta de material brita e a capoeria 

crescendo as margens da rua. Indicação nº 025/2022 de autoria do Vereador Gustavo 

Henrique Richter, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de 

Saúde e Saneamento, estude a viabilidade de implantar o programa Academia de Saúde 

no bairro Passo de Estrela, ao lado da quadra de esportes e em frente ao Posto de Saúde. 

O programa é uma estratégia de promoção à saúde e produção de cuidado que funciona 

com a implantação de espaços públicos conhecidos como polos do Programa Academia 

de Saúde, contendo infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. É sabido 

que o financiamento para implantar o programa ocorre através de recursos de emendas 

parlamentares, desta forma, colocamo-nos à disposição para interceder juntamente com 

os Deputados para conseguir recursos. Pode-se, também, tentar agraciar outras 

comunidades de nosso município com o programa. A prevenção de doenças e a qualidade 

de vida são primordiais, sendo assim, se faz necessário esse programa. Indicação nº 

025/2022 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que a 

Administração Municipal, através do setor competente, faça a construção de uma Praça 

de Recreação no Loteamento Estrela do Sul, bairro Passo de Estrela. Se faz necessário, 

visto a intenção de propiciar um local adequado ao lazer dos moradores do Loteamento, 

principalmente, um espaço para as crianças se divertirem.  ORDEM DO DIA:  Projeto 

de Lei nº 111-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE 

CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Em discussão, o 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, colocou que o projeto trará um grande benefício 

para o Município, que são 7 (sete) casas populares, isso dentro de um programa ao qual 

o Município será contemplado com um valor de R$160 (cento e sessenta e seis) mil reais, 

e comenta que acredita que serão contempladas aquelas pessoas que mais necessitam. Em 

votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA 

ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 112-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE 



HOSPITALAR SÃO GABRIEL ARCANJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em 

discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder, inicialmente desejou boa noite ao 

Presidente, explanou que na reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), foi 

colocado algumas ponderações do direcionamento do valor, pontuou o valor e o quanto 

em porcentagem o Município se compromete ao longo do ano. Deixou claro a 

comunidade que dentro deste valor, uma parte é destinado aos Postos de Saúde, e o 

restante ao Hospital. Comentou sobre uma reunião recente com a Secretária da Saúde e 

com o diretor do Hospital, onde foi muito pontuado sobre o atendimento aos munícipes e 

sobre as cirurgias eletivas. O Vereador Gustavo Henrique Richter, ressaltou a importância 

do convenio, que saúde sempre vem em primeiro lugar. Comentou que tem algumas 

reclamações em questão de saúde do município, mas que sempre se procura melhorar. 

Comentou sobre a reunião que o Legislativo teve com o pessoal do Hospital e também 

com a secretária da saúde e sua equipe. E finalizou dizendo que espera que em breve, as 

reclamações diminuam, e que o bom atendimento prevaleça.  O Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini, finalizou concordando que é de grande importância a saúde, comentou 

sobre as reuniões com o pessoal da saúde. Ressaltou que os Vereadores estão em busca 

de mais reuniões com outros secretários, para resolver outras demandas que a população 

traz aos Vereadores. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE 

POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 113-02/2022 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR O PAGAMENTO DE 

FORMA PARCELADA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO POR UTILIDADE 

PÚBLICA. Em discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder, comentou sobre o 

desenvolvimento do projeto ser mais antigo, colocando ser um assunto bem difícil para 

ele, pois quando se fala em dinheiro da população, tem que ser bem pensado, bem 

avaliado. Explanou que alguns pontos do projeto, lhe chamou a atenção, principalmente 

na parte do parcelamento. Comentou que ficará uma dívida do projeto para a próxima 

gestão da Administração Municipal. Explanou sobre os orçamentos feitos, a avaliação do 

imóvel. Colocou onde é o local do imóvel, que é a antiga Única Calçados. Falou que no 

dia 20 (vinte) de Janeiro visitou o local, para avaliar a estrutura do prédio, se valeria a 

pena a aquisição, pois o Município dispõe de outros lugares. Finalizou colocando que em 

sua opinião é de grande valia, e principalmente por estarem dispondo em contrato de 

tempo para uma empresa que está crescendo no município. O Vereador Gustavo Henrique 

Richter, colocou que se falando do dinheiro público, precisa-se pensar muito bem. 

Colocou que é um assunto que já vem sendo discutido a mais tempo com o Executivo. 



Comenta que os Vereadores sabem, que se o projeto for aprovado, esse dinheiro deixará 

de ser investido em outros setores. Ressalta que são muito cobrados que tragam novas 

empresas ao município e que mantenham as que já estão instaladas, pois o município 

precisa de renda, as quais estas empresas trazem. Ressalta que talvez seja um investimento 

que vai trazer repercussão, pois se trata de um valor alto, mais ou menos R$2.750.000 

(dois milhões e setecentos e cinquenta mil), valor que vai ficar para a próxima 

Administração continuar pagando, mas sabe-se que é o melhor jeito a se fazer. E 

comentou sobre o Município não querer perder está empresa que virá. Ressaltou que no 

Distrito Industrial do Município já não tem mais espaço para novas empresas, que isso 

também já se torna um problema para as empresas que querem expandir. Recolocou o 

que o colega havia dito anteriormente, que o imóvel é de posse do Município, que apenas 

será cedido por um período. Colocou sobre as regulamentações destes espaços para as 

empresas. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini, ressaltou que não podemos perder as 

empresas já existentes, que haverá questionamentos. Colocou sobre as reuniões. Pediu 

que as outras empresas tragam seus planejamentos de crescimento para o Executivo, para 

que possam ser ajudadas. Falou sobre o projeto, de como vai funcionar para as empresas 

usarem o espaço. Comentou sobre o financiamento do projeto, ressaltando o que o colega 

falou, que é uma maneira de fazer o município crescer. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei 

nº 005-02/2022 do Poder Legislativo que INTITUI O “TROFÉU MULHER 

CIDADÃ”, NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL. Em discussão, a Vereadora 

Daiani Maria, ressaltou sobre estar no mês de março, o mês da Mulher, e que temos muitas 

mulheres que se destacam em nosso Município, pontuando algumas atividades as quais 

fazem seu trabalho, e que devem ser reconhecidas. Colocou que em outros municípios já 

existe esse projeto. Falou que alguns projetos trazidos são tratados a nível de Estado, pelo 

partido ao qual a Vereadora faz parte, e que acha de estrema importância, para valorizar 

as mulheres. Explanou sobre o projeto, que vai contemplar 5 mulheres que se destacam 

no nosso Município, e que a escolha será feita pelo Conselho de Políticas Públicas para 

mulheres do Município, e que através de uma Sessão Solene serão homenageadas. E 

comentou sobre o dia-a-dia da mulher. E espera a aprovação dos colegas sobre seu 

projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR 

MAIORIA ABSOLUTA. MOÇÃO Nº 002/2022 de autoria de todos os vereadores FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Proposição nº 

024/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que 



Administração Municipal, através do setor competente, faça a conclusão do calçamento 

comunitário, de 13 metros, na rua das Rosas, Nº 97, no Loteamento FICK, em frente à 

residência do Senhor Celso Antônio Brandão. Justifica-se, ter a área verde da Prefeitura 

no local, onde está faltando uma parte do calçamento, onde até o momento ainda não foi 

concluído. Em anexo, foto do local a ser concluído o calçamento comunitário. O autor 

comentou, que é um pedido de um morador do local, uma área que compete a Prefeitura 

Municipal, que é a área Verde, onde falta uma parte do calçamento da rua. Em votação, 

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 025/2022 de 

autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando, todos nós sabemos que a 

pratica de exercícios físicos é imprescindível para uma vida saudável. Neste contexto, 

solicito que a Administração Municipal, através do setor competente, faça a instalação de 

uma academia ao ar livre na comunidade da Linha 22 de Novembro, na antiga escola, 

hoje sendo usada pela comunidade como Capela. Justifica-se, quando tratamos de uma 

Academia ao ar livre, em local público, automaticamente sabemos que todas as pessoas 

podem ter acesso, assim podendo desfrutar dos aparelhos melhorando a qualidade de vida. 

Praticar atividades físicas ao ar livre, evita o sedentarismo e outros males a saúde, 

considerados sérios problemas para a saúde física e mental nos dias atuais. Tudo que 

pudermos fazer, para melhorarmos a qualidade de vida das pessoas, temos que fazer, pois 

a vida é o bem maior que temos. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, 

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 026/2022 de 

autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando que a Administração 

Municipal, através do setor competente, faça uma atualização monetária na lei nº 966-

02/2010 que institui o Programa de Atendimento a idosos internados em Clinicas 

Geriátricas. Esta referida Lei é para conceder auxílio financeiro para internações 

geriátricas a idosos de baixa renda. Na data de 02/2010, foi aprovado um valor de 

R$500,00 para a internação de idosos, e até o presente momento não houve alteração ou 

atualização no valor. No ano em que foi aprovada a Lei, o auxilio pago aos idosos de 

baixa renda, representava 98% do salário mínimo, na época, no ano de 2010, o salário 

mínimo era de R$510,00. Hoje este auxilio representa 41% do salário mínimo. O salário 

mínimo hoje é de R$1.212,00. Ainda solicito a Administração Municipal, que dê uma 

atenção especial nesta atualização de lei, para que a função deste auxilio realmente atinja 

os benefícios a que está lei foi criada, ou seja, dar condições a internação de munícipes 

de baixa renda que estejam necessitando de internação em Clinicas Geriátricas. Justifica-

se, este auxilio ser de suma importância para famílias de baixa renda, que precisam usar 



os serviços de Clinicas Geriátricas para familiares. A autora não teve comentários 

adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.  

Proposição nº 027/2022 de autoria do Vereador Gilson Pedro Behrenz, solicitando que 

a Administração Municipal, através do setor competente, estude a viabilidade de construir 

uma calçada de passeio no lado oposto da antiga fábrica de calçados, na rua Aloisio 

Silvestre Siebenborn, no bairro Glucostarck. Justifica-se, visando a segurança das 

crianças que transitam no local, indo e retornando da EMEF Jacob Sehn, bem como a 

segurança dos demais munícipes que transitam por ali, utilizando a rua como calçada de 

passeio, colocando em risco sua segurança, bem como dos motoristas. O autor comentou, 

que é uma obra de extrema importância, é um local bem conhecido, não tem calçada de 

passeio, transitam muitas pessoas, crianças que vão para a escola, o trecho é bem estreito, 

não tem uma boa visão para quem passa com veículo. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE.  Proposição nº 028/2022 de autoria da 

Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a Administração Municipal, através do setor 

competente, volte a fazer a manutenção da RS 130, via Mariante e nas estradas 

secundárias, até a escola da Linha Sítio, São Felipe, Lagoa Crispim e Bonifácio. Justifica-

se, os moradores que por estas vias trafegam, reclamam das péssimas condições para a 

circulação de veículos, e por estar estragando seus veículos. Até 1 mês atrás eram feitas 

manutenções mais frequentes, a cada 15 dias, e que ultimamente está precário. A autora 

não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE.  Proposição nº 029/2022 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder, solicitando que a Administração Municipal, através da Secretária de 

Obras, faça a canalização para escoamento da água que fica parada na Rua Sete, que faz 

junção com a rua Albino Fleck. Justifica-se, devido à falta de escoamento a água fica 

parada na rua citada, devido não ter sistema de drenagem. O autor não teve comentários 

adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 030/2022 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando 

que a Secretaria Municipal de estradas, execute obras de melhorias na estrada geral da 

localidade de Picada Augusta. Justifica-se este pedido, haja vista que, o trânsito neste 

local é intenso e os usuários necessitam de segurança, bem como os pedestres. Como 

melhorias imediatas solicito o patrolamento e posteriormente pode ser feita a melhoria da 

maneira que estão fazendo em demais localidades, removendo a parte do solo que não 

está boa e preenchendo com pedra. Muito importante também é o alargamento da via, 

pois em alguns casos a roça/plantação está entrando na estrada. O autor comentou, que 



como já havia pedido na semana anterior, e em contato com moradores, relataram que 

após as chuvas foi feito melhorias, e agradeceu aos servidores e os responsáveis por terem 

arrumado o local. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 031/2022 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando 

que a Secretaria Municipal de Estradas, execute obras de melhorias nas estradas da 

localidade da Linha Primavera. Justifica-se este pedido, pois as estradas da localidade já 

não estavam boas antes mesmo das chuvas. Agora, pioraram. Cito como prioridade a Rua 

Laudinor Ervino Henz e a Rua Celestino Cardozo de Siqueira. Como melhorias imediatas 

solicito o patrolamento e colocação de materiais. Posteriormente pode ser feita a melhoria 

da maneira que estão fazendo em demais localidades, removendo a parte do solo que não 

está boa e preenchendo com pedra. Muito importante também é o alargamento da via, 

pois em alguns casos a roça/plantação está entrando na estrada. O autor comentou, que 

também o colega Vereador José André Schmitt, também já fez pedido para a localidade, 

mas em outras vias, e se junta ao colega para pedir em outras ruas da localidade. Comenta 

que sempre que fazem uma solicitação, logo é atendido. Ressalta que sempre que 

solicitado pelos munícipes, fazem um pedido formal, para que sejam atendidos. E colocou 

sobre as chuvas, que no último final de semana, todos os colegas recebiam ligações de 

pedidos, e os mesmos entravam em contato com o Secretário de Estradas e o Vice-Prefeito 

João Celso Führ, para resolver os problemas. Ressaltando que tentam resolver na hora, e 

não deixar para resolver na semana. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereador 

Celso Batista dos Santos: iniciou desejando boa noite ao Presidente, aos colegas 

Vereadores (as), servidores da casa, desejou boas-vindas ao colega Gilson Pedro Behrenz, 

saudou o público de casa e ao público presente, ressaltando aos que estavam 

reivindicando sobre o transporte escolar. Comentou sobre sua Indicação sobre 

denominação de rua Rudi Leonardo Gregory, que já foi um projeto feito por ele no dia 13 

(treze) de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), que hoje se fala em melhor identificação 

das ruas da cidade, e comenta que na época foi um pedido dos familiares, e ressalta ao 

órgão competente da Administração Municipal que atenda o pedido. Referente a sua outra 

Indicação Nº 021/2022 referente as placas, comentou que também já encaminhou no ano 

de 2021 (dois mil e vinte e um) e que é um pedido dos moradores que sejam instaladas as 

placas de “PARE”. Explanou sobre o Transporte Público, o trajeto a ser percorrido. 

Colocou sobre a situação precária da RS 130, que a colega Vereadora Vanessa de jesus 

também fez um pedido de melhorias, relatou sobre os moradores que utilizam, e pediu ao 



órgão competente que faça as devidas melhorias. Pediu a mesa diretora que envie um 

Ofício solicitando uma roçada na RS 130, onde a mesma já com buracos para serem 

melhorados, ainda o mato está tomando conta, e colocou ser um momento de ir lá e tirar 

foto e promoter asfalto, ressaltando que não participaria se fosse convidado. Vereador 

Isidoro José Weschenfelder: iniciou desejando boa noite ao presidente, aos colegas 

Vereadores (as), público presente, servidores da casa, e ao público de casa. Desejou ao 

colega Gilson Pedro Behrenz um bom trabalho, ressaltando que já está trabalhando pela 

comunidade, e de como é bom que venha pedidos de todas as comunidades. Agradeceu 

as pessoas que o receberam no dia 16 (dezesseis) de março de 2021 (dois mil e vinte e 

um), onde passou pelas comunidades de Bom Fim, São Felipe, Linha Sítio, Boa 

Esperança, 22 (Vinte e dois) de Novembro, São Miguel e Linha Jaó, ressaltando sobre os 

pedidos feitos pelos munícipes, e colocou que continuará sua caminhada no dia seguinte, 

e convidou o colega Vereador José André Schmitt para fazer mais visitas e resolver alguns 

assuntos direcionado em relação a energia. E ressaltou que fica feliz com as visitas, pois 

chegou em casa com vidro de chimia, alguns presentes. Colocou sobre estarem sempre 

na busca de melhorias, estarem em reuniões, indo atrás de melhorias para os munícipes. 

Falou sobre a presença dos pais, da reivindicação dos mesmo sobre o transporte escolar, 

comentou algumas ligações que recebeu. Colocou sobre a luta dos Vereadores na busca 

por transporte municipal. Colocou sobre as reclamações dos munícipes quanto ao preço 

da passagem, dos horários do transporte. Ressaltou que foi pedido o transporte, mas que 

os Vereadores não sabiam da unificação do transporte público com o escolar, deixando 

claro que está apoiando os pais presentes, que o transporte tem que ser separado. Colocou 

que os Vereadores sempre estão dispostos a ajudar os munícipes, se colocando à 

disposição para quando precisarem. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: iniciou 

saudando o Presidente Demétrios, as colegas vereadoras e aos colegas vereadores, 

público presente, ao Secretário, aos servidores da casa, e aos que assistem de casa.  Falou 

sobre suas Proposições, agradecendo aos colegas pela aprovação. Ressaltou sobre a 

atualização ao auxílio para internação dos idosos, que ajudaria muitas famílias que 

necessitam de ajuda. Colocou sobre os benefícios de atividades físicas, e que membros 

da Comunidade da Linha 22 de Novembro solicitaram a instalação de uma academia ao 

ar livre, pois não tem academias perto e nem aulas de ginástica. Comentou sobre o 

transporte público, de ser um grande avanço para o Município e que vai facilitar a vida 

rotineira dos munícipes. Explanou também sobre o ocorrido na semana, que foi a 

adaptação do transporte, mas acredita que com dialogo, tudo se resolve, e ressalta que 



estará presente na reunião na próxima sexta-feira 18 (dezoito) de março de 2022 (dois mil 

e vinte e dois). Colocou novamente sobre a reunião no próximo dia 24 (vinte e quatro) de 

março de 20022 (dois mil e vinte e dois), que será fundada a AMT – Ação da Mulher 

Trabalhista do PDT, aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, deixando mais uma vez um 

convite as mulheres, ressaltando a presença da Deputada Juliana Brizola, neta do Ex-

Governador Leonel de Moura Brizola, líder maior do PDT. Vereador Gustavo Henrique 

Richter: iniciou desejando boa noite a todos, saudou o Presidente Demétrios, da mesma 

forma demais colegas Vereadores (as), servidores da casa, público presente e aos de casa. 

Iniciou comentando sobre o transporte público, que quando saiu a notícia, muito se foi 

comemorado, mas que da maneira que está sendo executado, unindo ao transporte escolar, 

vêm causando muita repercussão com os pais, e comenta que acredita que com dialogo, 

tudo vai se ajeitar, e salienta sobre a reunião na próxima sexta-feira dia 18 (dezoito) de 

março de 2022 (dois mil e vinte e dois, para tentar resolver o problema do transporte 

escolar. Explanou sobre o Programa da RGE, ao qual o município foi contemplado, e será 

trocada as lâmpadas do município, por outras mais econômicas, de LED, colocou que o 

Secretário da Administração do Município hoje gasta R$50 (cinquenta) mil com 

iluminação pública e arrecada R$30 (trinta) mil, então são R$20 (vinte) mil que o 

Município retira dos cofres para pagar essa diferença, e falou sobre as instalações de 

placas solares. Comentou sobre suas Indicações, a primeira é a Academia ao Ar Livre no 

Passo de Estrela, salientou que é de extrema importância, pois se trata de qualidade de 

vida, é uma demanda de mais tempo. E a segunda, sobre a Praça de Recreação no 

Loteamento Estrela do Sul, colocou que várias localidades necessitam dessas Praças, para 

ter um local adequado para as crianças brincarem em segurança. Comentou sobre o 

REURB, que é a regularização de áreas de terrenos urbanos, ressaltando que foi uma 

proposição feita por ele no ano de 2021 (dois mil e vinte e um), que foi iniciado no 

Loteamento Coutinho, e que o Executivo está dando andamento em outros Loteamentos, 

para que toda documentação esteja em dia. Deixou um pedido ao Presidente da Câmara, 

que passe ao setor competente, que faça o recolhimento do entulho que se encontra na 

Rua Vilson Martinez Laguna, no Bairro Passo de Estrela, ressaltando que já foi feito 

pedido. Falou sobre o início da pavimentação da Rua João Schardong no bairro Passo de 

Estrela, ressaltando que foi uma emenda parlamentar oriunda do Deputado Federal Lucas 

Redecker, e acredita que logo a obra será concluída. Deixando claro que solicitou ao 

Executivo que o Município entrasse com uma contrapartida maior, mas que neste 

momento não seria possível, pois muitas pessoas comentam e falam mal dos Vereadores, 



que não correm atrás de melhorias para os moradores. Vereadora Daiani Maria: Iniciou 

saudando o Presidente Demétrios, aos colegas Vereadores (as), em especial ao colega 

Gilson Pedro Behrenz, funcionários da casa, ao público presente e aos de casa, ao 

Secretário que está presente. Falou sobre seu projeto “Troféu Mulher Cidadã” e agradeceu 

aos colegas pela aprovação, e espera ser sancionado pelo Executivo, e que ainda este ano 

já serão escolhidas estas mulheres. Explanou sobre o transporte Escolar, prestando alguns 

esclarecimentos, que a junção do transporte público com o escolar não foi passada pela 

Câmara de Vereadores como Projeto, que foi uma decisão do Executivo, na tentativa de 

viabilizar o transporte no município. Sugeriu de fazer um monitoramento das linhas de 

ônibus, de colocar os monitores nesse transporte para cuidar das crianças. Se colocou no 

lugar dos pais que ficam preocupados com seus filhos misturados com desconhecidos no 

transporte. E ressaltou que espera que tudo seja resolvido conversando.   Presidente da 

Câmara, Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite a todos, 

aos colegas Vereadores, a sua Vice-presidente, demais colegas da mesa, público de casa, 

aos servidores da casa, ao Secretário presente, e ao público presente. Comenta que teria 

vários assuntos para tratar, mas que a pauta do momento seria o transporte público e o 

escolar. Ressaltando que entende os dois lados. Colocou que era algo a se comemorar, e 

que veio como um balde de água fria. Falou sobre a reunião a ser realizada no dia 18 

(dezoito) de março 2022 (dois mil e vinte e dois), para que os pais possam falar sobre o 

ocorrido e tentar entrar num consenso e resolver o problema. Colocou sobre a cultura do 

brasileiro, para entender dos perigos que as crianças correm. Falou sobre a preocupação 

dos pais, na confiança que eles precisam ter em uma pessoa que leva seus filhos até a 

escola, onde os pais não estão junto. Falou sobre a aprovação dos monitores dentro dos 

ônibus. Em um breve momento, agradeceu a presença da Secretária da Saúde na última 

segunda-feira dia 14 (quatorze) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois) em uma 

reunião. Se colocou à disposição dos pais para buscar uma solução para este problema. 

Colocou sobre os perigos que podem vir a ocorrer. Falou sobre a presença da imprensa, 

e mais uma vez colocou estar à disposição para resolver.  Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente, Vereador Demétrios Karol Lorenzini, encerrou a Sessão e convidou a todos 

para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 06 (seis) de abril de 2022, quarta – feira, no 

horário das 18 horas 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).  

 

 



 

 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL, RS, 

AOS 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÍSA APARECIDA SIEBENBORN                DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 

          Primeira-Secretária            Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


