
ATA Nº 007/2022 

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 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; Daiani Maria; 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. Na sequência, foi apreciada a ATA Nº 006/2022 da Sessão 

Ordinária de 02 de abril 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 07 (sete) de 

abril a 20 (vinte) de abril de 2022. Indicação nº 031/2022 de autoria do Vereador José 

André Schmitt, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de 

estradas, proceda na manutenção da estrada na Linha 22 de Novembro, que passa em 

frente à residência de Pedro Franz, em direção à Venâncio Aires. Justifica-se o pedido, 

uma vez que a referida estrada encontra-se em precárias condições de trafegabilidade, 

necessitando de patrolamento, limpeza de valetas e colocação de material. Indicação nº 

032/2022 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que a 

Administração Municipal, através do setor competente, inicie o processo de limpeza das 

valetas nas estradas do município, principalmente no interior. Justifica-se, que estamos 

entrando num período em que as chuvas ocorrem com maior frequência, o que acaba 

ocasionado transtornos aos usuários. Sendo assim se faz necessário o processo de limpeza 

e manutenção das estradas. Indicação nº 033/2022 de autoria da Vereadora Maísa 

Aparecida Siebenborn, indicando que a Administração Municipal, através do setor 

competente, providencie junto a empresa GOOGLE, a atualização dos endereços que 

constam nos aplicativos WAZE e outros utilizados pelo sistema GPS. Justifica-se, o 

sistema de localização GPS, é uma realidade na vida da maioria das pessoas que os 

utilizam, com finalidade de encontrar com mais facilidade, endereços até então 

desconhecidos por seus usuários, por isso é necessário estar sempre atualizado. Indico 

ainda que quando se der denominação de alguma rua, imediatamente seja registrado no 

GOOGLE. Indicação nº 034/2022 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, indicando 

que a Administração Municipal, através do setor competente, faça uma roçada na rua de 



acesso as Torres do Município. Justifica-se tal pedido, o mato estar invadindo a estrada e 

dificultando o acesso dos moradores que passam por esta rua. Indicação nº 035/2022 de 

autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, indicando que a Administração 

Municipal, através do setor competente, proceda com a limpeza na rua Nicolau A. Zarth, 

em São Rafael, e também que seja feito reparos na rua Felipe Eckert, próximo à curva do 

CTG Pagos de São Rafael. Justifica-se tal pedido, pois a vegetação está invadindo a 

calçada e a rua. A segunda via, apresenta muitos buracos, dificultando a trafegabilidade 

dos munícipes. Indicação nº 036/2022 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder, indicando que a Administração Municipal, através do setor competente, 

faça a colocação de 5 canos de esgoto e aterramento na rua Balduíno Mallmann de esquina 

com a Adelino da Silva. Justifica-se, devido ao risco de veículos caírem no buraco 

existente. Solicito também, que coloquem nesta esquina um poste com luminária, pois o 

local possui muitas residências e o local já foi alvo de assaltos. ORDEM DO DIA:  

Projeto de Lei nº 115-02/2022 do Poder Executivo que INSTITUI A AUTONOMIA 

DA GESTÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE 

CRUZEIRO DO SUL.  Em discussão o Vereador Isidoro José Weschenfelder, comentou 

de ter visto em uma escola do município uma gangorra quebrada, e colocou sobre o 

projeto que será para facilitar todo e qualquer reparo que precise fazer de imediato nas 

escolas, trazendo mais segurança a quem frequenta. O Presidente Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini, complementou explicando como as escolas terão este acesso ao 

dinheiro, quem fará o uso, e que é tudo feito bem certo, bem esclarecido, ressaltando que 

vai agilizar os pequenos reparos que precisam ser feitos de imediato. Em votação, o 

Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. 

Projeto de Lei nº 116-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS, AMIGOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, OBJETIVANDO 

O REPASSE DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve 

discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 117-02/2022 do 

Poder Executivo que CONCEDE ISENÇÃO DE IPTU À EMPRESA DOAÇO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOBRAS E PERFIS LTDA. Em discussão o 

Vereador Isidoro José Weschenfelder, colocou que para ele foi uma novidade, falou sobre 

a Lei que contempla as empresas, ressaltando que a empresas procurem seus direitos as 

quais se encaixem na devida Lei, e que também é uma empresa que vem aumentando 



mensalmente seu quadro de funcionários.  Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 118-02/2022 do 

Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

EFETUAR REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A EMPRESA SUD 

INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA. Em discussão a Vereadora Vanessa de Jesus, 

desejou boa noite, e ressaltou de o projeto ser de grande ajuda para empresa, comentou a 

presença das donas da referida empresa, ressaltando que sua profissão é de calçadista, 

comentou sobre saber como é trabalhar em pouco espaço, e finalizou colocando que a 

Administração Municipal deveria ajudar mais as fábricas de sapatos, pois as empresas 

que mais dão empregos e mão de obra. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

complementou que foi visitar a empresa, para saber mais informações sobre o crescimento 

da empresa, comentou que na reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), 

colocaram que é mão de obra no município e que são trabalhadores de nossa cidade de 

Cruzeiro do Sul, e explanou que se o Município tem condições de ajudar as empresas, 

deve ajudar para não as perder, como já aconteceu. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei 

nº 119-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A CUSTEAR DESPESAS COM A ARBITRAGEM PARA OS 

CLUBES ESPORTIVOS QUE PARTICIPAM DA TAÇA INTEGRAÇÃO 

ASLIVATA DE FUTEBOL DE CAMPO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em 

discussão o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, ressaltou a importância do 

projeto de uma forma de incentivo ao esporte e integração das pessoas nas comunidades, 

explanou sobre a volta desses eventos depois da Pandemia, e que isso o deixa muito 

contente, e agradece a Administração Municipal pelo empenho. A Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur, complementou explanando sobre a situação econômica das comunidades 

durante a Pandemia, que o projeto vai colaborar muito com esta questão das comunidades 

que irão participar do campeonato. O Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

ainda colocou sobre como é importante ir visitar as outras comunidades, e apoiar. Em 

votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA 

ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 006-02/2022 do Poder Legislativo que DISPÕE 

SOBRE A PUBLICAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DE SITE 

ELETRONICO OFICIAL, DE FORMA MENSAL, A CERCA DA APLICAÇÃO 

DAS EMENDAS PARLAMENTARES, RECEBIDAS PELO MUNICIPIO DE 

CRUZEIRO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Não houve discussão 



acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE 

POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 007-02/2022 do Poder Legislativo 

que INSTITUI OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 

ACUIDADE VISUAL NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão a Vereadora Daiani Maria explanou sobre 

o encontro em Roca Sales, programado pela AVAT, e que um colega falou sobre o projeto 

feito na comunidade de Roca Sales, e pensando nas crianças daqui, trouxeram o projeto 

para o Município, comentou como exemplo sua filha, que também faz uso de óculos, 

explanou que muitas vezes as crianças tem alguma dificuldade de aprendizagem, e que 

não se dá conta de que pode ser a visão atrapalhando, e que é importante detectar antes  

que se agrave, finalizou pedindo a apreciação dos demais colegas e que realmente seja 

sancionado pela Administração Municipal. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur 

complementou explanando sobre fazer a prevenção antes que chegue a apresentar 

problemas futuros. O Vereador Isidoro José Weschenfelder parabenizou o projeto, 

colocou que sempre estão aprendendo e indo em busca de mais conhecimento, salientou 

os encontros da AVAT, que sempre podem trazer novas ideias, pois são em torno de 400 

Vereadores e indo nos encontros, trocam informações, salientou o que a colega Daiani 

Maria falou, de prevenir, comentou sobre muitas vezes os pais não terem condições de 

fazer o exame, explanou sobre como o projeto vai agregar nesta questão para os pais e 

ara as crianças. O Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, ressaltou que também 

é uma questão da educação, não só saúde. E explanou sobre os Vereadores estarem indo 

em busca de mais conhecimento e melhorias para trazer ao município, colocando que fica 

muito feliz em fazer parte desta legislatura. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Decreto Legislativo nº 

001-02/2022 que APROVA AS CONTAS DE GOVERNO DOS 

ADMINISTRADORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.  Não houve discussão acerca do Projeto. 

Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

038/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, propôs que a 

Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, em caráter 

de urgência, coloque cordões de meio fio e bueiros na rua Carlos Walter Haenssgen, 

bairro Vila Rosa (Loteamento Popular), mais precisamente nas proximidades das 

residências das Senhoras Naira Müller e Teresinha Schmidt (casa número 11). Justifica-

se, tendo em vista que em dias chuvosos, a água acaba invadindo as residências, 



impedindo o acesso e causando incômodos aos moradores. Ainda, é válido salientar que 

há um grande fluxo de veículos no local. Observa-se, também, a questão do esgoto a céu 

aberto, conforme imagens anexadas a este pedido. No espaço para comentários 

adicionais, o autor comentou que já havia apresenta a referida Proposição no ano de 2021, 

e na época foi colocado material, mas com as chuvas acaba destruindo, e por não ter 

bueiro, acaba invadindo as residências dos moradores. Comentou também sobre o esgoto 

que tem no local, e ressaltou a importância de fazer uma canalização no local. Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

039/2022 de autoria da Vereadora Daiani Maria, propôs que a Administração Municipal, 

através da Secretaria competente realize a colocação de uma chimarrita na Praça Dona 

Laura e nas dependências da Casa do Morro. É sabido, que após a reforma destes locais, 

grandes programações vêm sendo feitas e um grande número de pessoas está 

frequentando estes ambientes. Sugere-se que seja fornecido agua quente de forma 

permanente, facilitando assim para as pessoas que frequentam estes locais públicos. No 

espaço para comentários adicionais, a autora comentou não saber certo se o nome é 

chimarrita, mas que acredita que entenderam o que ela quer propor para a Administração 

Municipal, e ainda ressaltou que no Município de Marques de Souza, tem uma praça com 

esta instalação de água quente e uma plantação de chás, e explanou sobre ter aqui no 

Município de Cruzeiro do Sul e ressaltou que acha que o custo não seja tão elevado para 

colocar na cidade. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 040/2022 de autoria dos Vereadores Gustavo Henrique Richter e Isidoro 

José Weschenfelder, solicitando que à Administração Municipal, através do setor 

competente, que estude a viabilidade, junto com a Comunidade Nossa Senhora de Fátima, 

de construir uma Capela Mortuária no bairro Passo de Estrela. A presente proposição visa 

atender à solicitação dos munícipes daquele bairro que não possui Capela Mortuária para 

velar seus familiares e amigos. A construção trará conforto e comodidade às famílias 

enlutadas em um momento de tristeza e dor. Justifica-se que, atualmente, os velórios são 

realizados dentro da Igreja, o que gera transtornos, além de não ser um local adequado. 

No espaço para comentários adicionais, os autores, Vereador Gustavo Henrique Richter 

falou que comentaria na tribuna, o Vereador Isidoro José Weschenfelder agradeceu ao 

colega Gustavo Henrique Richter por fazer a referida Proposição junto com ele, 

ressaltando que sabe o empenho do colega Vereador ao Bairro Passo de Estrela ao qual 

ele reside, explanou sobre ser um pedido que 2 famílias da localidade fizeram, em especial 

a família Hickmann, que moram ao fundo da igreja, a qual cuidam a mais de 35 anos da 



Igreja, e que os familiares precisam de um local melhor para quando precisam velar algum 

familiar. E ressaltou ainda, que Deus é único, mas que temos várias religiões, e que este 

local pode ser usado por todos, de todas as religiões. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 041/2022 de autoria do 

Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propôs que a Administração Municipal, 

juntamente com o setor do Meio Ambiente, estude ampliar o recolhimento de lixo no 

interior, onde hoje acontece de 15 em 15 dias e promova campanhas de conscientização. 

Cada vez se produz mais lixo e o descarte ainda não é eficaz.  

Toda comunidade sabe que acontece o recolhimento quinzenalmente, porém muitos 

locais já estão com lixeiras transbordando na mesma semana do recolhimento. 

Campanhas de conscientização da população também são fundamentais para resolver a 

questão do acúmulo de lixo nas lixeiras. Outra questão importante já levada à 

administração é a questão dos entulhos, móveis, colchões e demais itens descartados 

incorretamente ao lado das lixeiras. É necessário que a população saiba como e onde 

descartar corretamente. Os munícipes precisam saber como proceder. Hoje esse descarte 

acontece de forma normal nas lixeiras pois não se sabe como fazer corretamente. O autor 

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

UNANIMIDADE. Proposição nº 042/2022 de autoria do Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, propôs que a Administração Municipal, com base na Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, crie um Plano Anual de capacitação para todos 

os servidores públicos do nosso Município, incluindo cargo efetivo, eletivo, cargo em 

comissão, estagiários e demais possíveis. O Plano de Capacitação do Servidor deverá 

abordar critérios e metodologias a serem utilizadas para o desenvolvimento profissional 

dos servidores permitindo-lhes desempenhar com eficácia as competências institucionais, 

na busca pela excelência e melhoria da qualidade dos serviços ofertados à sociedade. O 

Plano de Capacitação deve ser estruturado em ações de capacitação a serem ofertadas aos 

servidores de forma que os mesmos possam desenvolver competências para o trabalho, 

possibilitando assim a aquisição e o aperfeiçoamento de competências individuais 

e profissionais, que agreguem valor à instituição e valor social ao indivíduo. Esta 

proposta justifica-se pela necessidade do servidor se sentir valorizado e saber o quanto 

ele é importante dentro do processo, bem como, para que o mesmo entenda qual é a 

verdadeira função de um servidor público. Nosso servidor merece um tratamento de 

qualidade bem como todo nosso munícipe merece um atendimento de qualidade. O autor 

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



UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 001/2022 de autoria da Vereadora 

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

competente, informe o motivo pelo qual a empresa responsável pelo recolhimento de 

entulhos (galhos verdes e secos, entre outros), não recolhe todo o material que é 

descartado pela população. Faz-se necessário o pedido, devido alguns moradores estarem 

reclamando, que alguns materiais não são recolhidos pela empresa responsável pelo 

serviço. No espaço para comentários adicionais, a autora relatou que foi procurada por 

moradores, que reclamaram que nem todos os entulhos são recolhidos, comentou que as 

vezes encontra a Administração Municipal recolhendo os sofás, armários. Mas e os 

entulhos, quem recolhe? Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 002/2022 de autoria da Vereadora 

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

competente, que informe o nome da empresa, seus proprietários, o CNPJ da mesma, 

quando foi realizado o Contrato de Licitação, quem está participando em conjunto com o 

Setor de Planejamento da Prefeitura Municipal, se é o CRAS ou a Secretária da Saúde, 

referente ao REURB. Justifica-se o pedido, pois a população está questionando o porquê 

de somente o pessoal da Prefeitura Municipal estarem fazendo as visitas. E também se 

solicita, qual o horário que estão sendo feitas estas devidas visitas. A autora não teve 

comentários adicionais. Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereadora 

Vanessa de Jesus iniciou desejando boa noite, saudou o Presidente Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini, os colegas Vereadores (as), os servidores da casa, público presente e aos 

que assistem em casa. Agradeceu aos setores competentes, por terem atendido sua 

Proposição Nº 028/2022 e sua Indicação Nº 023/2022. Sobre seu Pedido De Informações 

Nº 001/2022 explanou que foi procurada e questionada de o por que não são recolhidos 

todos os entulhos, que deveria ter sido contratado uma empresa que recolhesse tantos os 

entulhos quanto os móveis que a população larga no lixo. E sobre seu Pedido de 

informações Nº 002/2022 explanou que também foi questionada, quanto a informações 

da empresa que presta os devidos serviços na questão do REURB. E finalizou prestando 

seus sentimentos aos familiares da servidora Elaine Schneider, e ressaltou que era uma 

grande amiga. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn iniciou desejando boa noite a 

todos, saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, os colegas Vereadores 

(as), público presente, aos servidores da casa e ao público de casa. Explanou sobre seu 

Projeto de Lei Nº 006-02-2022 para que a população possa acompanhar a aplicação das 



verbas que o Município recebe. Sobre sua Indicação Nº 033 ressaltou ser uma solicitação 

relevante, pois sempre que denominado um nome novo de rua, e colocado suas placas, e 

atualizando no GOOGLE, nossos munícipes irão se sentir valorizados e que o trabalho 

realizado teve começo, meio e fim. Comentou sobre o Projeto de Lei Nº 117-02-2022 do 

Poder Executivo, que foi sobre a isenção de IPTU a empresa DOAÇO, que foi uma 

aprovação conforme Lei do Município de Cruzeiro do Sul. Explanou sobre a Saúde e 

Educação, no Munícipio, como afeta as famílias, as empresas, e ressaltou que o PDT 

trouxe verbas, uma de R$200 mil (duzentos) no ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e 

mais uma de R$280 mil (duzentos e oitenta) para a saúde, e comentou que isso de um 

alivio para a Administração Municipal começar a fazer as cirurgias eletivas, e explanou 

sobre as cirurgias eletivas, afirmando que com o valor que o PDT trouxe o Município vai 

conseguir pagar todas as cirurgias eletivas e ainda sobrar verba. Comentou sobre as 

reclamações dos munícipes quanto a demora no atendimento no Hospital São Gabriel 

Arcanjo, relatando a reclamação de um munícipe, e citou que Lajeado aumentou o horário 

de atendimento nos Postos de saúde, e que algo precisa ser feito. Explanou sobre o 

falecimento de sua mãe, Rosa Zanetti Lagranha, mais conhecida como Dona Mosa, 

fazendo muitos elogios a ela, e agradeceu a todos que se solidarizaram com ela  e sua 

família neste momento de dor, e agradeceu em especial a quem foi lhe dar um abraço, 

citando o Prefeito João Henrique Dullius, o Secretário João Puhl, os colegas Vereadores, 

Demétrios Karol Lorenzini, José André Schmitt, Isidoro José Weschenfelder e a 

Assessora Jurídica Tamires Bottega, e agradeceu de coração a todos os amigos que lhe 

prestaram um carinho, neste dia que foi o pior de sua vida. Vereador Gustavo Henrique 

Richter iniciou saudando o Presidente da mesa diretora, o Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), funcionários da casa, público presente, ao ex-

colega Ubirajara, e ao público que assiste de casa. Desejou seus sentimentos aos 

familiares da funcionaria publica Elaine Schneider, que faleceu no último final de 

semana, e também desejou seus sentimentos a colega Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn e seus familiares pela perda de sua mãe Dona Rosa Zanetti Lagranha. Como 

não usou a Tribuna na última sessão, vai aproveitar e falar hoje sobre as Proposições e 

Indicações. Explanou sobre sua Indicação Nº 027/2022, que é um pedido antigo feito pela 

comunidade e que já trouxe no ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e que os moradores 

ainda não foram agraciados, e espera que a Administração Municipal atenda seu pedido. 

Sobre a Proposição Nº 037/2022 de todos os Vereadores, comentou sobre o munícipe 

Marcos que veio fazer o pedido e que também vai agraciar outros munícipes que tem 



dificuldades ou alguma deficiência, e, aproveitar para colocar que os Vereadores sempre 

estão à disposição para ouvir e ajudar os munícipes. Falou também sobre sua Indicação 

Nº 032/2022, que serve para antecipar o serviço, antes das chuvas e que não se agrave 

mais a frente, causando maiores problemas. Sobre a Proposição Nº 040/2022 que fez em 

conjunto com o colega Vereador Isidoro José Weschenfelder, comentou ser uma demanda 

antiga, que já fez esse pedido em outros mandatos, relatou que o colega Vereador Isidoro 

José Weschenfelder também foi procurado por moradores da localidade do Passo de 

Estrela, relatou que sua mãe também já pediu quando foi Presidente, relatando que quando 

alguém falece, os familiares não tem um local adequando para ficar e pede a atenção da 

administração Municipal para atender este pedido. Explanou sobre os Projetos que 

ajudam as empresas no município, relatando ser de grande valia o incentivo as empresas. 

Comentou sobre o Pedido de Informações Nº 001/2022, que os munícipes reclamam 

muito que a empresa recolhe os galhos, mas os entulhos sempre ficam, e alguns relatos 

que faz meses que não recolhem, e espera que a Administração Municipal faça algo. 

Relatou sobre as lâmpadas, que os munícipes estão reclamando, falou acerca do Projeto 

que foi feito, e falando com o responsável pela pasta, o Milton, o mesmo disse que já foi 

feita a compra, mas que o material ainda não chegou, e pediu um pouco de paciência aos 

munícipes, que o material deve estar para chegar. Explanou sobre a importância do 

Projeto de Lei Nº 119-02/2022 que vai ajudar a custear despesas na Taça Integração 

ASLIVATA de futebol de campo, disse ser um adepto ao esporte, e relatou ser de grande 

ajuda para as comunidades que irão participar. Fez dois pedidos ao Presidente da Câmara, 

Demétrios Karol Lorenzini, primeiro, que seja feita a manutenção da Rua Ireno França 

no bairro Passo de Estrela, rua de acesso ao Posto de Saúde do Passo de Estrela, pedido 

este que os moradores fizeram, e o segundo pedido, que seja feita a colocação de grades 

nas bocas de lobo, que tem no bairro Passo de Estrela, dizendo que já um pedido feito a 

mais de um ano, relatou que na época alegaram não ter verba, mas acredita que agora a 

Administração Municipal consiga atender seu pedido, evitando assim acidentes e que o 

Município tenha que arcar com as consequências. Parabenizou a Administração 

Municipal pela retomada dos atendimentos odontológicos no Posto de Saúde do bairro 

Passo de Estrela, relatando que já fazia mais de 1 (um) ano que não haviam atendimentos, 

explanando os motivos. Vereadora Daiani Maria iniciou saudando o Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), funcionários da casa, 

público presente e os que acompanham de casa. Agradeceu aos colegas pela aprovação 

de sua Proposição Nº 039/2022, sobre a Chimarrita, que vai trazer água quente para os 



munícipes que frequentam a Praça e a Casa do Morro. Comentou sobre o Projeto de Lei 

Nº 007-02/2022, sobre as trocas de ideias com colegas Vereadores de outros Municípios, 

que o referido Projeto já deu certo em outros Municípios, ao qual vê o Projeto como uma 

Política pública de Saúde, que como o Colega Presidente Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini lembrou, que também é de Educação, relatando que vai trazer muitos benefícios 

as crianças e prevenir problemas futuros, e como a colega Vereadora Marni Ediza Trentini 

Ledur comentou em fazer a Prevenção, prevenir para não precisar remediar, e agradeceu 

a aprovação dos demais colegas e espera que seja sancionado pela Administração 

Municipal e que possa ser colocado em pratica nas escolas. Explanou que participou do 

dia de Campo Pro Milho, na comunidade de Boa Esperança, convite vindo da EMATER, 

para a casa, parabenizou a EMATER e a Secretária da Agricultura pela realização do 

evento, na tarde do dia 20 (vinte) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), na propriedade 

do Adriano, da Doralice e do Rafael Muller, relatando que saiu de lá com um pouco mais 

de aprendizado sobre o campo. Comentou que foi visitar o Moinho na Boa Esperança, 

conhecer as estruturas, e deixou um pedido para o Presidente Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini, que se tenha uma atenção especial na estrada e que façam roçadas, justificando 

que a vegetação está invadindo a estrada, e que fica feio para o Município quando vêm 

pessoas de fora para participar de eventos. Explanou sobre uma reunião ao qual se fez 

presente no Gabinete do Prefeito, convidada pelo Kiko Weimer, que apresentou o Projeto 

Bike Solidaria, projeto que estará na cidade de Cruzeiro do Sul em Junho/2022 (dois mil 

e vinte e dois), comentando acerca do projeto e como será realizado. Relatou sobre os 

atendimentos Odontológicos do Município, como o colega Vereador Gustavo Henrique 

Richter já havia citado, que vai ajudar muito aos munícipes do bairro e os atendimentos 

nas escolas, e desenvolver um atendimento melhor para a comunidade. Colocou sobre a 

perda da amiga e companheira Elaine Schneider, primeira suplente de Vereadora do 

MDB, explanando sobre sua trajetória no nosso Município de Cruzeiro do Sul, e que 

também fez parte de sua família, relatando que ela havia cuidado de sua filha desde que 

nasceu, e que ela e sua família estão de coração partido. Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur iniciou desejando boa noite a todos, saudando o Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, a mesa diretora, colegas Vereadores (as), servidores da casa, 

público presente e aos de casa. Relatou ser difícil falar após o discurso da colega 

Vereadora Daiani Maria, e aproveitou e falou um pouco sobre a Elaine Schneider, e 

também relatou e desejou forças para a colega Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn 

pela perda de sua mãe. Comentou a respeito de sua Indicação Nº 035/2022, relatando a 



importância de serem feitas as manutenções. Como retornou de Licença, agradeceu ao 

colega Gilson Pedro Behrenz que ficou em seu lugar durante 30 dias. Explanou sobre sua 

participação, em um evento feito pela AVAT Mulher, no dia 31 (trinta e um) de março 

de 2021 (dois mil e vinte e um), ressaltando ser o 1º Encontro de Mulheres Politicas na 

Câmara de Vereadores de Lajeado, e fez um agradecimento em especial a colega 

Vereadora Daiani Maria que faz parte da Coordenadoria, a Luciana de Vespasiano Correa 

e a Franciele de Relvado, que construíram e planejaram, e fizeram acontecer o evento, o 

qual foi um verdadeiro sucesso. Falou sobre sua Indicação Nº 007/2021 a respeito das 

agentes de saúde, que fosse recolocada agentes nas comunidades as quais não recebiam 

mais visitas, e ressaltou que o colega Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini 

apresentou um pedido neste ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), e parabenizou a 

Administração Municipal pela abertura de Concurso para Agente de saúde. Falou também 

sobre o Projeto de Lei Nº 007-02/2022, ressaltando ser de extrema importância e 

relevância, que as crianças precisam de uma atenção especial, relatando sobre as 

prevenções de problemas futuros nas crianças do Município, agradeceu a aprovação dos 

demais colegas, e espera ser bem visto pelo Executivo. Agradeceu a colocação de placas 

de identificação nas ruas, ressaltando ser de muita importância, principalmente quando 

vem alguém de fora, para conseguir se localizar. E para finalizar, convidou a todos para 

participar do tradicional baile de Kerb em São Rafael, no dia 30 (trinta) de abril 2022 

(dois mil e vinte e dois). Vereador Isidoro José Weschenfelder iniciou saudando o 

Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, os colegas Vereadores (as), os 

funcionários da casa, público presente e aos de casa. Prestou seus sentimentos a colega 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, pela perda recente de sua mãe, e também deixou 

seus sentimentos aos familiares da Elaine Schneider, e em especial ao Miro e a Luciana 

que são seus amigos, e relembrou momentos que a Elaine o apresentou pelo Município. 

Agradeceu referente a um Projeto que está sendo elaborado de forma autônoma, sobrea 

pavimentação de uma estrada, na localidade de Bom Fim, que entra na curva do Canivete, 

agradeceu as pessoas que fizeram e participaram do abaixo assinado, relatando que 

obtiveram 600 assinaturas, enfatizou o empenho da Ielda Goergen que esteve à frente, e 

explanou sobre este Projeto e pelo seu propósito, ressaltando ser de autoria do Nilton 

Scapin, e que vai ser melhor elaborado e levado até Brasília. Agradeceu ao Colega 

Vereador Gustavo Henrique Richter, que aceitou fazer em conjunto a Proposição Nº 

040/2022, relatando que também tem amigos no Passo de estrela e ao qual irão lutar para 

que saia do papel. Explanou sobre a demora nos atendimentos do hospital, ao qual foi 



acionado 6 vezes durante um dia, relatando que foi até o local ver o que estava 

acontecendo, comentou acerca do surto de dengue, falou sobre os atendimentos no Posto 

de Saúde e no Hospital. Falou sobre a Indicação Nº 036/2022 comentou já ser um pedido 

feito no ano de 2021 (dois mil e vinte e um), comentou que já caiu um carro no local, 

falou sobre ser um pedido dos moradores locais, e pediu uma atenção em especial da 

Administração Municipal. Explanou sobre o Projeto de Lei Nº 007-02/2022, que espera 

que saia do papel, e que é uma questão de saúde para as crianças. Colocou que do dia 26 

(vinte e seis) até o dia 29 (vinte e nove) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), estará 

presente na XXI Marcha dos Vereadores em Brasília-DF, juntamente com os Vereadores: 

José André Schmitt, Daiani Maria e Marni Ediza Trentini Ledur, onde colocou que 

estarão levando as emendas do Município, explanando alguns pedidos que irão levar e 

que irão trazer vários aprendizados para o Município. Presidente Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini iniciou desejando boa noite, aos que assistem de casa, colegas 

vereadores (as), público presente. Desejou seus sentimentos a colega Vereadora Maísa 

Aparecida Siebenborn, pela perda de sua mãe, Dona Mosa. E também aos familiares da 

Elaine Schneider, e pediu que lembrem do legado que seus familiares deixaram. Falou 

sobre a sua Proposição Nº 041/2022 referente ao lixo, explanando sobre o problema que 

se encontra no interior, devido a coleta não ser semanal, e sobre a prevenção do lixo. E 

ressaltou sobre os entulhos, pedindo a Administração Municipal que informe aos 

munícipes quanto ao descarte correto dos mesmos. Sobre sua Proposição Nº 042/2022, 

referente a capacitação dos Servidores Públicos, lembrou que no ano de 2021 (dois mil e 

vinte e um), foi um dos seus primeiros pedidos, e explanou sobre a importância do 

aperfeiçoamento do melhor atendimento para com os munícipes, e que também os 

servidores estarão capacitados e mais confiantes em atendê-los. Explanou sobre o Projeto 

de Lei 119-02/2022 do Poder Executivo, comentando que ficou feliz pela ajuda aos clubes 

esportivos, e sobre a ajuda de custos quanto a aluguel das empresas, explanou sobre a 

importância de ajudar, pois se trata de envolver as pessoas e suas famílias que trabalham 

nestas empresas. Também explanou sobre a importância do Projeto de Lei Nº 007-

02/2022, e espera que a Administração Municipal de uma atenção em especial, e que fica 

feliz em fazer parte do Projeto de lei, juntamente com os colegas Isidoro José 

Weschenfelder, Daiani Maria e Marni Ediza Trentini Ledur. Parabenizou a Secretária da 

Educação pelos eventos de páscoa, e explanou sobre os munícipes estarem mais felizes 

em ver a cidade mais enfeitada e trazendo eventos aos munícipes, e parabenizou também 

a Administração Municipal. E também parabenizou a ACICS pelo evento de páscoa e 



comentou que precisa ser feito mais eventos no Município. Reforçou o convite da 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, a respeito do baile de Kerb em São Rafael, no dia 

30 (trinta) de abril, e também para os jogos na comunidade de São Rafael no domingo, 

ao qual o clube local irá receber o Clube do Bom Fim. 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 04 (quatro) de maio 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 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 
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