
ATA Nº 010/2022 

Ao 01 (primeiro) dia do mês de junho 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 009/2022 da Sessão 

Ordinária de 18 de maio 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 19 (dezenove) 

de maio a 01 (primeiro) de junho de 2022. Ofício Nº 008/2022 Secretária da Saúde 

Patrícia Haenssgen datado em 23 de maio de 2022 convidou o Sr. Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, juntamente com os membros da Câmara, para a apresentação 

do MGS (Monitoramento da Gestão em Saúde) e RDQA (Relatório Detalhado do 

Quadrimestre Anterior) do primeiro quadrimestre de 2022. Ofício Nº 116/2022 gabinete 

do Prefeito Municipal João Henrique Dullius datado em 23 de maio de 2022, 

respondendo ao Ofício Nº 068/2022, informando que o caminhão Mercedes Bens placa 

IHJ 1G63; (Caminhão do esterco); Caminhão Mercedes Bens placa IHF 7046; (Caminhão 

toco bordô); Caminhão Truck Volkswagen INE 3463; Retroescavadeira Randon IXJ 

4906; Motoniveladora Case IVX 7793 e a Carregadeira XCMG. Estão respectivamente 

nas concessionárias autorizadas, para que se possa fazer uma avaliação minuciosa e 

detalhada da manutenção de cada bem, para que com isso a Administração Municipal 

poder avaliar e licitar o que for viável consertar. Indicação nº 041/2022 de autoria do 

Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que a Administração Municipal, através 

da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a manutenção da quadra de esportes do 

bairro Passo de Estrela, substituindo as redes em volta da quadra, consertar e colocar 

redes nas goleiras, consertar as tabelas de basquete e fazer a pintura da quadra. A 

Indicação se justifica pela necessidade de ter um local em plenas condições de uso para a 

comunidade desfrutar, bem como, aos alunos da EMEF Passo de Estrela, que utilizam a 

quadra para praticar aulas de educação física. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 121-

02/2022 Substitutivo do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 



294/1992 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão o Vereador José André 

Schimitt, desejou boa noite e explanou sobre sua discordância de como o projeto chegou 

a casa, apontando para cargos específicos e deixando outros cargos de fora. A Vereadora 

Marni Ediza Trentini Ledur, desejou boa noite a todos, explanou sobre o porquê o projeto 

a incomodou, relatando que conversou com a Administração, com as enfermeiras, e 

colocou que os cargos são merecedores de aumento, mas que os outros cargos que não 

estão no projeto também merecem. Exemplificou que o Ordenador de despesas falou que 

tem fluxo de caixa para arcar com esse aumento, mas que quando se pede brita para 

arrumar as estradas, e arrumar o maquinário, sempre dizem que não tem dinheiro, e 

ressaltou que não está gostando a forma que se está andando as coisas e dá forma que foi 

feito o projeto. O Vereador Isidoro José Weschenfelder desejou boa noite a todos, 

explanou sobre o peso da decisão de cada um a respeito do projeto, e comentou sobre os 

aumentos de cada cargo, ressaltando o trabalho das enfermeiras principalmente na 

pandemia e da forma que o projeto veio aos Vereadores, e deixou uma sugestão para a 

Administração, que para o segundo semestre se de um aumento para todos os funcionários 

públicos de uma forma geral, ressaltando a importância de todos para o bom 

funcionamento do município, e pedindo que se de aumento de uma forma gradual 

anualmente. O Vereador Gustavo Henrique Richter desejou boa noite a todos, explanou 

sobre sempre ter projetos polêmicos e que cabe aos legisladores decidirem se aprovam ou 

não, exemplificou que trabalha em uma empresa onde sempre espera que seja 

reconhecido, não concordou com a maneira de como o projeto chegou a casa, deixando 

de fora outros cargos que também merecem aumento e que infelizmente até o momento 

não foram agraciados, mas explicou que tem que ver o lado de quem está sendo agraciado 

no projeto, exemplificando o pessoal da área da saúde, onde trabalharam na linha de frente 

na pandemia, e colocou que seria incoerente não dar o aumento para eles, falou de ser 

uma situação meio complicada, que vai haver uma certa repercussão aprovando ou não, 

e pediu a Administração Municipal que mais à frente de o aumento para os demais cargos 

que não foram agraciados neste projeto. A Vereadora Daiani Maria explanou sobre o 

projeto, acreditando que quando vem aumento para cargos, acredita-se que tem dinheiro 

em caixa para conseguir arcar com as despesas e dar suporte aos serviços para a 

comunidade, exemplificando algumas coisas que os Vereadores pediram e não foram 

agraciados, mas que acredita que no primeiro ano deste mandato, estavam organizando a 

casa. Falou sobre a polemica que o projeto causou quando entrou na casa, e que ocorreu 

muitas denúncias, que acabou pesando na decisão de alguns vereadores. Colocou sobre 



outros projetos de reajustes de padrão de CCs, readequação de cargos, onde todos foram 

aprovados e ninguém questionou o porquê.  Ressaltou colocando a sua linha de raciocínio 

em relação a um projeto desses, relatando o tempo em que o pessoal concursado já está 

trabalhando. Ressaltou também sobre o projeto, que poderia ter agraciado outros cargos 

também. Entre outras colocações, falou sobre o Asfalto na Rua João Schardong no bairro 

Passo de Estrela, sobre o trabalho das enfermeiras na pandemia, entre outras colocações. 

Deixou claro que desde o início sua opinião foi de que se não aprovasse esse projeto 

agora, num próximo que viesse ajuste para outros cargos, teria que ser votado contra 

também, para não ser incoerente, e deixou este ponto de visto para que todos avaliem. A 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur colocou que a decisão é difícil, mas que concorda 

com o que a colega Vereadora Daiani Maria falou. Ressaltou novamente o trabalho das 

enfermeiras e colocou que cada um tem sua opinião e que parte para uma boa construção 

de um ponto de vista, e deixou de sugestão para a Administração Municipal fazer um 

projeto que olhe para todos os funcionários. E comentou a respeito das denúncias e como 

afeta em suas decisões. Em votação, o Projeto foi REPROVADO POR 5 VOTOS 

CONTRA E 4 A FAVOR. Projeto de Lei nº 123-02/2022 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE TERRA PARA AMPLIAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES DA EMPRESA SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA LTDA.  Em discussão o Vereador Isidoro José Weschenfelder explanou sobre 

o projeto ter ficado retido na CCJ e que foi avaliado sua matricula, onde avaliaram se 

poderiam trazer mais empresas para o local. Comentou a respeito da visita na empresa 

Sinario, ressaltando seus retornos para o município, sua expansão. Observou também que 

teria o comprometimento da área de lazer do Projeto Saber Viver, falou sobre sua emenda 

ao projeto, mas em conversa com os representantes da Administração, foi colocado que 

o Projeto Saber Viver vai para outro local no município, e garantiram que essa mudança 

vai ocorrer no ano de 2023. Colocou sobre os transtornos, mas que é a favor para o 

aumento de empregos no município e que acabou retirando sua emenda. E ressaltou que 

vai cobrar essa mudança da Administração, pois é um local onde atende 57 crianças. A 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur comentou sobre a visita ao local, e como não 

esteve presente para ouvir as justificativas referente ao projeto, pediu ao Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini se tem algum projeto previsto para a construção 

deste espaço, ou previsão de começar a fazer. Em resposta o Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini falou a previsão de início seria no final deste ano de 2022, 



que neste ano as crianças ainda vão continuar utilizando o local, por questões da parte 

burocrática, que para o ano de 2023 uma representante da Assessoria Jurídica da 

Administração Municipal colocou que vai haver essa troca. A Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur disse então que era essa sua dúvida, se já existia algum projeto quanto a 

essa mudança de local, e ressaltou que o projeto que tem lá, é de muita importância para 

as crianças que frequentam o local, e que não seria justo deixa-las sem um local para suas 

atividades. O Vereador Isidoro José Weschenfelder comentou sobre a mudança dos 

brinquedos, e que a perda vai ser do campo, e que aguarda pelas alterações e relembrou 

que esteve no decorrer deste ano no Projeto, onde viu que haviam muitos brinquedos em 

mal estado, mas que alguns voluntários do município foram lá e concertaram. A 

Vereadora Daiani Maria explanou sobre quando o projeto ficou retido na CCJ e sobre a 

visitação dos Vereados ao local. Ressaltando que todos os Vereadores de início não 

concordaram que iriam tirar uma parte do local que as crianças do projeto utilizam, onde 

não é justo ajudar um e prejudicar outro. Comentou a respeito de se fazer uma emenda, 

mas que teria que ser estudado bem antes de se fazer, e que foi explicado sobre como 

seria utilizado o local, e que os brinquedos seriam realocados em outro lugar, e explanou 

de como foi passado aos Vereadores de como vai funcionar as aulas do Projeto, e ressaltou 

concordando com o que o colega Vereador Isidoro José Weschenfelder falou, que irão 

cobrar da Administração Municipal este novo espaço, se nada for feito.  Explanou sobre 

a geração de empregos e mais renda ao nosso município com a ampliação da empresa, e 

que não irão deixar as crianças sem o espaço delas. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei 

nº 128-02/2022 do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1114-

04/2012 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 129-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR 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 130-02/2022 do 

Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ADITAR O TERMO 

DE FOMENTO COM A APAE DE CRUZEIRO DO SUL. Em discussão a Vereadora 

Daini Maria comentou de como é bom ter alguém que vai se dedicar exclusivamente na 

coordenação, e que só vai agregar a APAE, falou sobre o novo local que está sendo 

construído, sendo um espaço maior, e ressaltou a importância desta contratação de alguém 



que possa se dedicar mais e trazer mais coisas boas para a APAE, e que vai ajudar mais 

o Sr. Alberi que todos sabem que se empenha muito. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Anteprojeto de 

Lei nº 003-02/2022 do Poder Legislativo de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos 

que OBRIGA AS EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS OU CONCESSIONÁRIAS 

QUE FORNECEM ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA FIXA, BANDA 

LARGA, TELEVISÃO A CABO OU OUTROS SERVIÇOS, POR MEIO DE REDE 

AÉREA (FIAÇÃO), A REALIZAR O ALINHAMENTO E A RETIRADA DOS 

FIOS EXCEDENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O autor não teve 

comentários. Em votação, o Anteprojeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR 

MAIORIA ABSOLUTA. Anteprojeto de Lei nº 004-02/2022 do Poder Legislativo de 

autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn que AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR E DOAR ÓCULOS DE GRAU A 

PESSOAS DE BAIXA RENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. No espaço para 

comentários adicionais, a autora disse que usaria a tribuna. Em votação, o Anteprojeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Proposição nº 

056/2022 de autoria do Vereador José André Schmitt, propondo que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda na manutenção da estrada na Linha 

Primavera, que passa entre as empresas Arla Silos e Agrovale Tratores. Justificou tal 

pedido, uma vez que a referida estrada necessita de melhorias pelo intenso tráfego de 

caminhões que circulam por ali e a mesma encontrar-se em precárias condições de 

trafegabilidade. No espaço para comentários adicionais, o autor disse que falaria na 

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

Proposição nº 057/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, propôs que 

a Administração Municipal, através do setor competente, coloque bueiros e boca de lobo 

para captação de água, patrolamento, colocação de material nas ruas e colocação de 

lixeiras no Loteamento Monte Belo. Justificou ser um pedido dos moradores do 

Loteamento. No espaço para comentários adicionais, o autor relatou que já havia sido 

solicitado por moradores em outras ocasiões, e que nos últimos dias o Sr. Natanael Alves 

da Rosa, solicitou que viesse olhar a situação após chuvas, comentou que alguns falaram 

sobre sua visita ao local, mas ressaltou que não importa o dia, quando solicitam o 

Vereador precisa se fazer presente. E sobre o local falou sobre o plano diretor, e relatou 

sobre a situação das ruas estarem bem precárias, exemplificando que os moradores não 

conseguem entrar em suas residências com seus veículos. E também solicitou as lixeiras 



para o bairro. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 058/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, já 

acompanhamos diversas campanhas de conscientização a respeito do consumo de água. 

Economizar água é importante para evitar a escassez quanto para reduzir a conta. Além 

da reeducação no custo financeiro, é importante saber que a água é um recurso cada vez 

mais escasso no planeta. Por isso a economia deve fazer parte da rotina de uma 

Administração pública. Pensando em economia e em evitar o desperdício, proponho que 

a Administração Municipal faça a troca das torneiras do nosso município, por torneiras 

de fechamento automático. Como esta é uma proposição justamente para evitar 

desperdício, sugiro que sejam feitas trocas graduais, começando com as que não estão 

mais funcionando. Com o tempo, teremos todas as torneiras com fechamento automático, 

as quais racionam o tempo de abertura, impedindo o desperdício de água, tanto por 

descaso como por distração. No espaço para comentários adicionais, a autora disse que 

falaria na tribuna. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 059/2022 de autoria do Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

propôs que a Administração Municipal, através do setor competente, que faça 

patrolamento nas estradas na localidade “Canarinho de São Bento”, e Picada Aurora. 

Justificou tal pedido, devido às más condições que as estradas se encontram. Isso é uma 

reivindicação dos moradores, mesmo antes das últimas chuvas. O autor não teve 

comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 060/2022 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, 

propôs que a Administração Municipal, através do setor competente, que troque as 

lâmpadas de iluminação pública que estão queimadas em todo o município, 

principalmente perto das paradas de ônibus, onde os munícipes pegam transporte para 

trabalhar na madrugada. Principalmente nas ruas transversais no Vila Zwirtes. Justificou 

tal pedido, os munícipes estarem pedindo os locais mais iluminados, devido ao horário 

que precisam pegar o transporte para trabalhar, pois nos dias atuais está muito perigoso. 

No espaço para comentários adicionais, a autora explanou que foi questionada por 

munícipes quanto a troca das lâmpadas, pois está muito perigoso nos dias atuais, e solicita 

a Administração Municipal quando vai ser trocado, e pede que seja feito logo, devido ao 

perigo dos bairros. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 061/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitou 

que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, faça o alargamento da 

Estrada Geral em frente à Sociedade 22 de Novembro, localizada na localidade de 22 no 



novembro, interior do Município. Justificou, tendo em vista que há dois pontos precários, 

oferecendo riscos constantes aos motoristas que trafegam pela via, sendo necessário o 

alargamento e a colocação de canos. Em anexo ao pedido, constaram imagens para 

exemplificar o problema referido. No espaço para comentário adicionais, o autor 

comentou que já havia feito este pedido no ano de 2021 e não foi agraciado, e relatou 

sobre o grande fluxo de veículos que transitam no local, e pediu que seja alargado uma 

parte da via, onde passa pelo arroio, e que seja colocado 4 canos, 2 de cada lado e uma 

contenção. E ressaltou sobre a dificuldade de o pessoal passar com o maquinário. 

Comentou também que o colega Vereador José André Schmitt, também já fez um pedido 

como este, para a localidade da Linha Jaó, que também está em uma situação, talvez pior 

que no 22 de novembro. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereadora 

Daiani Maria iniciou saudando o Presidente vereador Demétrios Karol Lorenzini, a mesa 

diretora, demais colegas vereadores (as), funcionários da casa, e ao público de casa. 

Iniciou falando sobre a participação da APAE do município de Cruzeiro do Sul, nas 

Olimpíadas Estadual das APAEs, que ocorreu na cidade de canoas – RS, na ULBRA, 

onde os alunos foram conduzidos pelo professor Guilherme Marmmitte por famíliares 

que passaram 5 dias fora de casa, destacou que 3 atletas foram para as finais: no futsal 

série bronze o Lucas Farias ficou campeão na categoria, na bocha adaptada série ouro o 

Gabriel Backes ficou vice-campeão na categoria, e no arremesso de peso a Graziela Bera 

ficou com a medalha de prata. Explanou sobre como é importante para o Município essa 

participação deles nestas Olímpiadas, e que ficou muito feliz em ver eles retornando e 

chegando na frente da Prefeitura e sendo recebidos pelo prefeito. Sugeriu ao Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini a fazer uma Moção de Aplauso para os participantes 

e que venham até a Câmara e tenham um momento de homenagem. Agradeceu ao Sr. 

Virgílio Goerck por vir até a Câmara de Vereadores e apresentar seu livro “2020: O Ano 

do medo X 2021: O Ano da esperança” e explanou sobre a força de vontade dele de fazer 

o livro e de como vai agregar para o conhecimento dos vereadores, e o parabenizou pelo 

livro. Relatou que no domingo dia 29 de maio acessou a RS 130 e que a mesma se 

encontra em péssimas condições de uso, comentou a respeito do acordo entre o Município 

e o DAER, e pediu a Administração que falem com os responsáveis para arrumar essa 

estrada. Solicitou ao Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, que seja enviado 

um pedido para a Administração Municipal, de colocar uma carga de brita, na 

comunidade de São Miguel, para que quando o pessoal desembarque do carro, não pise 



diretamente no barro. Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur iniciou desejando boa 

noite a todos, saudou os colegas vereadores (as), os servidores da casa, e ao público de 

casa. Agradeceu a Administração Municipal por atender ao pedido para arrumar a estrada 

de acesso à Linha Primavera, a qual estava em péssimas condições, e relatou que foi 

procurada por munícipes que passam pelo local, e informaram que tinham feito os 

reparos. Explanou brevemente sobre o Projeto de Lei Nº 121-02/2022 Substitutivo, 

relatando sua trajetória profissional dentro de uma empresa pública, e a importância dos 

funcionários públicos. Deixou uma sugestão de criação de plano de carreira, para todos 

os servidores. Encerrou dizendo que a política é feita por pessoa, mas acima de tudo ela 

é feita para as pessoas, que todos tenham qualidade de vida melhor aonde vivem. 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn iniciou saudando o Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, os colegas Vereadores (as), os servidores da casa, e ao 

público de casa. Explanou sobre o Projeto de Lei Nº 007-02/2022 do Legislativo que foi 

aprovado, sobre atendimento oftalmológico para as crianças do município de Cruzeiro do 

Sul e que trouxe uma ideia em forma de Anteprojeto para complementa-lo, onde as 

pessoas de baixa renda ganhariam óculos de grau do município, e agradeceu a aprovação 

dos colegas Vereadores. Pontuou vários coisas ruins que podem acontecer com as pessoas 

que precisem de óculos e não tem condições de comprar, pois hoje em dia, ainda é algo 

caro para se adquirir. Comentou a respeito de sua Proposição Nº 058/2022, que é uma 

ideia que vai ajudar no desperdício de água, ressaltando que água é o liquido mais 

importante para nós seres humanos, e sobre a escassez de água nos dias atuais. 

Parabenizou os alunos que participaram das Olímpiadas Estaduais da APAE, destacando 

a Graziela Adriana da Silva Bera que participou da modalidade de arremesso de peso, o 

Lucas Farias na modalidade do futsal, e o Gabriel Backes na modalidade de bocha 

adaptada. Parabenizou também o professor Guilherme Marmmitt, aos pais e a 

Administração Municipal pelo apoio, e explanou sobre a participação destes alunos nas 

Olímpiadas. Parabenizou a Administração Municipal e a APAE pela nova sede na 

localidade de São Gabriel, a qual está quase concluída e destacou a importância da APAE. 

Comentou que em Fevereiro de 2021, trouxe uma Proposição para que na antiga escola 

São Gabriel, fosse instalado um centro educacional, e fica feliz que hoje a APAE está 

sendo inserida no local. Comentou ainda que está área de 4 ectares, pode ainda ser mais 

útil, em especial para as crianças de nosso município. Relatou que a Secretária da 

Educação Anelise Assmann, quando assumiu, havia 700 e poucas crianças e hoje temos 

1.500 nas escola e creches do Munícipio, e que pensa nesta área em São Gabriel com 



urgência para fazer o centro educacional, citando o que poderia ser feito no local e 

ressaltando a importância de investir na educação das crianças. Falou sobre o abaixo 

assinado de alguns funcionários públicos para receberem um aumento de 16% e em 

resposta da Administração Municipal, veio 10% e foi aprovado na Câmara de Vereadores. 

Explanou sobre o Projeto Nº 121-02/2022 Substitutivo, que votou contra porque iria 

agraciar somente algumas categorias, e deixou claro que seu voto não foi contra pessoas, 

e sim contra o aumento para algumas categorias. E como o projeto não foi aprovado, 

sugeriu pegar o valor que seria dado de aumento no decorrer do ano e seja utilizado em 

cirurgias eletivas. Vereador José André Schmitt iniciou saudando o Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, demais colegas Vereadores (as), servidores da casa, 

e ao público de casa. Parabenizou os integrantes da APAE e o professor Guilherme 

Marmmitt pela participação das Olímpiadas Estaduais da APAE, e parabenizou a todos 

os envolvidos. Comentou a respeito de sua Proposição Nº 056/2022, que é um local de 

grande circulação de veículos pesados e que precisa de melhorias. Pediu ao Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini solicitar a quem compete o acesso a RSC 453, na 

Linha Primavera entre as empresas Arla Silos e Agrovale Tratores, que seja colocado 

bueiros no acesso ao local, onde os caminhões caem nas valetas ao fazerem o retorno. 

Falou sobre o início da pavimentação asfáltica na Linha Sítio, em frente à escola e a igreja, 

destacando ser uma emenda do Deputado Federal Afonso Hamm e de contrapartida do 

município. Agradeceu ao Secretária de Estradas João Aloysio Puhl e ao Vice-Prefeito 

João Celso Führ pelos pedidos atendidos de melhorias nas estradas e pediu que 

continuem, pois tem muitas estradas que ainda necessitam de atendimento. Vereador 

Gustavo Henrique Richter iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini, colegas Vereadores (as), funcionários da casa e ao público de casa. Iniciou 

falando sobre a visita que alguns vereadores fizeram ao parque de maquinas do município, 

onde foram recebidos pelo Vice-Prefeito João Celso Fuhr, onde fizeram um 

questionamento sobre a situação dos maquinários, e o Vice-Prefeito explicou o que estava 

acontecendo, mas que já estavam sendo resolvidas essas questões. Comentou a respeito 

da colocação das lâmpadas de led, que conversou com o Secretário de Obras Milton 

Weiler, e que irão iniciar na segunda quinzena de junho, e pediu aos munícipes que 

tenham calma, e explicou o porquê de não trocar agora as que estão queimadas. Relatou 

que pediu ao Secretário de Planejamento e desenvolvimento Econômico, que seja feito 

um mapeamento e divulgado os bairros e ruas que serão contemplados de início. 

Explanou a respeito do Projeto de Lei Nº 123-02/2022 sobre a empresa Sinario, e deixou 



claro que a Administração está se comprometendo para não deixar as crianças e nem a 

empresa sem um espaço adequado para suas atividades. Deixou um pedido a mesa 

diretora, que seja enviado ao setor competente, fazer a devida manutenção na rua da 

Divisa no bairro Passo de Estrela, em frente à residência da Dona Idalina, a qual 

comunicou ao Vereador Gustavo Henrique Richter que a estrada está cedendo onde tem 

um bueiro, pedindo que seja feito o quanto antes, por questões de segurança. Sobre sua 

Indicação Nº 041/2022 comentou que desde o mandato anterior já vem pedindo que seja 

feita a devida manutenção, para que as crianças consigam usar sem machucar, devido as 

péssimas condições que se encontram. Agradeceu a Administração Municipal pela 

colocação das grades nas bocas de lobo, nas ruas do bairro Passo de Estrela. Finalizou 

parabenizando os alunos da APAE de Cruzeiro do Sul pela participação nas olímpiadas 

Estaduais das APAEs, juntamente com o professor Guilherme Marmmitt e alguns 

familiares, ressaltando os participantes Gabriela Bera, Lucas Farias e o Gabriel Backes, 

e ressaltou já conhecer o Gabriel a mais tempo, pelas participações nas bochas pelo 

município.  Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini iniciou desejando boa 

noite a todos que acompanham de casa, saudou em especial a mesa diretora, em especial 

aos colegas Vereadores (as), e aos servidores da casa. Iniciou agradecendo a 

Administração Municipal pelas melhorias nas estradas em São Rafael, ao qual fez o 

pedido, e que o deixou muito feliz. Parabenizou a Administração Municipal pelo apoio a 

APAE na contratação de mais um profissional para atender melhor as crianças. Agradeceu 

e parabenizou o professor Guilherme Marmmitt pelo seu trabalho junto as crianças, as 

famílias que ficaram uma semana fora de casa, comentou que fica feliz com estes 

acontecimentos. Ressaltou sobre todas as conquistas e o quanto isso nos traz felicidade. 

Finalizou comentando sobre a visita do Sr. Vergílio Goerck, que apresentou seu livro “ 

2020: O ano do medo X 2021: O ano da esperança” num espaço de 15minutos cedido na 

Câmara, ressaltando seu trabalho e que presenteou os vereadores com um exemplar de 

seu trabalho. Encerrou sua fala deixando uma mensagem e desejou boa noite a todos e 

uma ótima semana. 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 15 (quinze) de junho de 2022, quarta – feira, no horário das 18 horas 30 minutos 

(dezoito horas e trinta minutos).  
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VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL, RS, 
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MAÍSA APARECIDA SIEBENBORN                DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 

          Primeira-Secretária            Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


