
 

ATA Nº 011/2022 

Aos 15 (quinze) dias 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 010/2022 da Sessão 

Ordinária de 01 de junho 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 02 (dois) de 

junho a 15 (quinze) de junho de 2022. Indicação nº 042/2022 de autoria do Vereador 

Gustavo Henrique Richter, indicou para a Administração Municipal, através do setor 

competente, que faça o devido reparo em frente à residência da Sra. Idalina na rua da 

divisa no bairro Passo de Estrela, onde a estrada está cedendo em um bueiro. Justificou o 

pedido, devido ao perigo que as pessoas que por ali trafegam estão correndo, e assim 

evitar problemas futuros para a Administração Municipal. Indicação nº 043/2022 de 

autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicou para a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a limpeza da 

canalização de água na Rua Emílio Treter Sobrinho, das imediações da residência nº 1543 

até a ponte sobre o Arroio do Sampaio. Se faz necessário tendo em vista que os moradores 

estão reclamando que os bueiros estão entupidos e a água acaba passando sobre a pista de 

rolamento em certos momentos, ocasionando incômodos. Foi uma solicitação do 

munícipe senhor Pedro Hining. Indicação nº 044/2022 de autoria do Vereador Isidoro 

José Weschenfelder, indicou para a Administração Municipal, através do Departamento 

de Trânsito, faça a instalação de redutores de velocidade, do tipo elevadas com faixa de 

segurança, nos seguintes locais: 1) Rua Albino Fleck, nas proximidades da residência do 

senhor Fabio Oliveira; 2) Rua Carlos Walter Haenssgen, nas proximidades da Creche 

EMEI Doce de Infância. São necessários esses redutores para oferecer maior segurança 

aos pedestres, ciclistas, as crianças que frequentam a Creche e até aos próprios motoristas 

que trafegam por esses locais. Indicação nº 045/2022 de autoria da Vereadora Vanessa 



de Jesus, indicando para a Administração Municipal, através do setor competente, que 

arrumem todas as estradas da Vila Zwirtes e do Passo de Estrela, que estão em péssimas 

condições de trafegabilidade após as chuvas. Justificou ser a pedido de moradores que 

transitam por estas ruas. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 131-02/2022 do Poder 

Executivo que INSTITUI PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

FISCAIS (REFIS MUNICIPAL) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão a 

Vereadora Daiani Maria deixou registrado sobre a importância de entrar novamente este 

projeto, ressaltando que os munícipes já estão procurando o setor competente para pagar 

suas dívidas, e que o projeto sendo aprovado, vai ajudar os munícipes. Comentou que ano 

de 2021 a dívida ativa era de quase 4 milhões, a qual já reduziu, e acredita que com este 

projeto vai reduzir ainda mais. O Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini acha 

importante a aprovação do referido projeto, pois são recursos que estram para o 

município, e todo recurso é bem-vindo. Comentou que já utilizou o REFIS, e que é de 

grande ajuda. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR 

MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 132-02/2022 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2022, COM O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO G8 – CIPAE G8, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão o Presidente Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini relatou que ficou contente com o projeto e espera que entre mais projetos 

do G8 como este, e parabenizou o Prefeito João Henrique Dullius, que é o Presidente do 

G8, e espera que seja aprovado o projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 133-02/2022 do 

Poder Executivo que ALTERA DISPODITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.115-

04/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão o Vereador Isidoro José 

Weschenfelder deixou registrado sobre alguns lugares que já pediu para arrumar os 

encanamentos, e deixou registrado que está indo atrás juntamente com os outros 

vereadores para que seja arrumado os locais que precisam ser feitos algo. Exemplificou 

o Parkão em Lajeado, onde era um banhado, e que estão vendo a viabilidade de se fazer 

o mesmo no município. A Vereadora Daiani Maria achou valida a ideia do colega 

Vereador Isidoro José Weschenfelder, explanou que o projeto se trata de uma 

readequação de uma legislação federal, para não ter problemas futuros, e que os 

Vereadores possam buscar alternativas e construir junto com a Administração Municipal 

e deixar seus legados no município. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 



UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 134-02/2022 do 

Poder Executivo que ALTERA DISPODITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 259-

01/2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão o Vereador Isidoro José 

Weschenfelder relatou que o projeto o deixa contente e explanou sobre a função dos 

motoristas, que são merecedores e sobre a importância deles, que o benefício é importante 

pois muitas vezes acabam até trabalhando nos finais de semana. A Vereadora Daiani 

Maria colocou que já trabalhou com a equipe dos motoristas, onde fazia as agendas dos 

motoristas. Relatou que ficou assustado com o ocorrido e relatou saber como é a rotina 

deles e a parceria deles, que estão sempre a disposição de todos os secretários da saúde. 

E ressaltou que valorizar o serviço deles, é muito justo. E explanou sobre a readequação 

da gratificação dos motoristas. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur relatou que 

muitas vezes os motoristas fazem muito mais que apenas ser um motorista, que acabam 

muitas vezes cuidando dos pacientes, ajudando no que precisar. Parabenizou os 

motoristas e disse que o projeto entra muito de encontro ao merecimento deles, e também 

parabenizou a Administração Municipal pelo projeto. O Presidente Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini comentou sobre os motoristas da área da saúde não ter um horário fixo, 

relatou sobre o dia a dia deles, pegar os pacientes de manhã bem cedo, e muitas vezes 

param tarde da noite, e sobre o bom atendimento para com os munícipes. Explanou sobre 

o projeto que vai readequar o benefício, e parabenizou os motoristas pelo seu trabalho. O 

Vereador Isidoro José Weschenfelder finalizou deixando claro que é apenas uma 

readequação de um benefício que os motoristas já ganhavam, que não é um benefício a 

mais. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA 

ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 135-02/2022 do Poder Executivo 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. Não houve discussão acerca do projeto. Em votação, 

o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. 

Moção nº 003/2022 de autoria de todos os vereadores MOÇÃO DE APLAUSOS PARA 

A APAE DE CRUZEIRO DO SUL PELA PARTICIPAÇÃO NAS OLÍMPIADAS 

ESPECIAIS DAS APAEs. Conforme dispõe o Artigo 107 do Regimento Interno, a 

Moção será apreciada na próxima sessão ordinária. Proposição nº 062/2022 de autoria 

do Vereador Celso Batista dos Santos, propôs que a Administração Municipal, através da 



Secretária de Estradas, que faça manutenção das estradas de todo o bairro em Linha Lotes. 

Justificou estarem em péssimas condições de trafegabilidade e é um pedido dos 

moradores. No espaço para comentários adicionais explanou sobre as más condições das 

estradas por motivos de chuvas, falta de material e maquinários danificados, e pediu uma 

atenção da Administração para que, assim que possível fazer as devidas manutenções. 

Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

063/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, propôs que a 

Administração Municipal, através da Secretária da Saúde, realize uma campanha tipo 

“SAÚDE SEM FALTA”, com ações voltadas para reduzir as faltas nas consultas médicas 

em nosso município. Conforme informações da Secretária da Saúde, é grande o número 

de faltas as consultas médicas agendadas em nosso município, sendo assim, solicito que 

a Secretária da Saúde juntamente com o setor de publicidade do nosso município, criem 

uma campanha publicitária de conscientização para a população, informando que as faltas 

as consultas médicas têm custo ao poder público e consequentemente para a própria 

população, que é quem paga esse preço. Quando alguém falta, a unidade de saúde não 

consegue reaproveitar esse horário e o paciente que realmente precisa de atendimento, 

poderá ficar sem atendimento. Sugiro que seja feito folder desta campanha “SAÚDE SEM 

FALTA” e distribuído nas unidades de saúde, agentes de saúde, grupos organizados, em 

fim para a comunidade em geral. Que seja também divulgada está campanha em rádio, 

jornal e site. Se não puder comparecer a uma consulta, avise com antecedência para que 

outra pessoa seja atendida. Esta atitude pode salvar vidas. No espaço para comentários 

adicionais, disse que falaria na tribuna. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 064/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn, o artesanato é uma manifestação da vida comunitária e o trabalho se orienta 

no sentido de produzir objetos manualmente. O artesão é alguém que combina a utilidade, 

serventia com arte, o sublime e o emocional. Acredita que o artesanato deve ser visto 

como sinônimo de orgulho, tanto para quem cria, quanto para quem adquire as peças. 

Cada peça criada pelo artesão é única e possui beleza e praticidade que não podem ser 

encontrados nos produtos industrializados. Em novembro de 2021 apresentei uma 

proposição para a criação da “CASA DO ARTESÃO” aqui em cruzeiro do Sul. Hoje 

solicito novamente que a Administração Municipal disponibilize um espaço para nossos 

artesãos. Solicitou a criação da “CASA DO ARTESÃO” pois assim poderemos valorizar 

nossos artesões e darmos condições para trabalharem e comercializarem seus produtos. 

No espaço para comentários adicionais, disse que falaria na tribuna. Em votação, a 



Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 065/2022 de 

autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propôs que a Administração Municipal, 

em conjunto com a secretaria de obras, providencie a colocação de um abrigo (parada de 

ônibus), na Rod. RST-453, Entroncamento da entrada secundária para linha Primavera e 

São Bento. Se faz necessário a colocação pois a parada que ali existia foi totalmente 

destruída, deixando vários usuários sem o abrigo.  Estudantes e trabalhadores são os que 

mais estão sofrendo com a falta, principalmente nos dias de chuva. Importante 

também para o local é analisar e instalar iluminação para trazer segurança aos usuários. 

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

POR UNANIMIDADE. Proposição nº 066/2022 de autoria do Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini, propôs que a Administração Municipal, através das Secretaria da 

Agricultura e demais setores competentes, estudem a possibilidade de contratação de um 

médico veterinário para atender os agricultores de nosso município. Justificou essa 

demanda, pois em reunião com um grupo de agricultores essa demanda foi solicitada 

novamente. Informo ainda que o mesmo pedido já foi encaminhado por minha pessoa na 

sessão de 07 de julho de 2021 e ainda não atendido. Caso ainda não seja possível a 

contratação, proponho que seja criado um programa de incentivo/custeio anual com um 

valor pré-estabelecido para cada agricultor, como forma de incentivar o mesmo. O autor 

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

UNANIMIDADE. Proposição nº 067/2022 de autoria da Vereadora Daiani Maria, 

propôs à Administração Municipal que passe a realizar a confecção da Carteira de 

Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) na Secretaria 

Municipal de Saúde, que hoje em dia encontra-se nas dependências da Prefeitura 

Municipal. Considerando que atualmente a Ciptae é realizada pelo setor de trânsito, e, 

julgando ser importante que este trabalho seja feito diretamente pela secretaria da saúde, 

tendo vista a importância deste contato entre as famílias que utilizam o serviço e quem o 

realiza. Fundamental se faz para a qualificação e ajuste das necessidades dos usuários. 

Ainda, solicita-se que seja incluído no sistema E-SUS a identificação do paciente portador 

do TEA, facilitando assim a identificação dos mesmos e o direito ao atendimento 

prioritário que a legislação prevê. No espaço para comentários adicionais, a autora disse 

que formalizou um pedido feito em reunião no dia 25 de maio com a Secretária da Saúde, 

Patrícia Haenssgen, e explanou sobre como era confeccionada esta carteirinha, e a 

importância de o setor da Secretária da Saúde conhecer as famílias que tem uma criança 

com o Transtorno do Espectro Autista, e pediu que sua proposição seja atendida. Em 



votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

068/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, propôs que a 

Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, faça a elevação da baixada 

do Sampaio com o nível da ponte, para que em dias de cheias, os moradores do interior 

tenham condições de passar no local. É de suma importância, pois todos usam essa via 

quando alaga no Bom Fim e, caso contrário, necessitam fazer a volta pelo pedágio. Ainda, 

vale salientar que se alguém tiver um mal súbito, acidente ou algo do tipo, a passagem 

por esse local pode salvar vidas. No espaço para comentários adicionais, o autor comentou 

que a Linha Sítio é sua segunda casa a 30 anos, e que o ex professor e diretor Loreno 

Mallmann, que também é seu sogro, pediu assim como outros munícipes, para que seja 

feita esta elevação na ponte, e explanou sobre todo o transtorno que pode causar em dias 

de enchente, dentre outras tantas situações que podem acontecer. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 069/2022 de 

autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, propôs que a Administração Municipal, através 

do setor competente, que estude a viabilidade de fazer calçamento na rua Wilson Martinez 

Laguna, no Passo de Estrela. Justificou estar em péssimas condições de trafegabilidade. 

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

POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn iniciou saudando o Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, colegas Vereadores (as), servidores da casa, público presente 

e aos que assistem de casa. Falou sobre sua Proposição Nº 063/2022, da casa do artesão 

relatando que já trouxe no ano de 2021 e ainda nada foi feito, e explanou sobre o trabalho 

dos artesãos, relatou que participou de uma reunião com as artesãs do município, onde 

pediram urgentemente um local para poderem trabalhar, e comentou alguns benefícios 

que traz a quem trabalha com artesanato. Sobre sua Proposição Nº 064/2022 ressalta a 

importância de uma campanha para os munícipes não faltarem em suas consultas, ou ao 

menos avisar que não vai poder comparecer, explanando sobre o trabalho dos 

profissionais da saúde. Comentou que participou de uma reunião na casa da Marisa 

Scheer em São Miguel com demais moradores da localidade e juntamente com o Prefeito 

João Henrique Dullius, onde relataram sobre sua insatisfação com o estado da ERS 130. 

O Prefeito João Henrique Dullius disse que já foi entregue um Projeto para mais 3km de 

pavimentação, onde o município vai entrar com 30% do valor desta pavimentação, e 

explanou sobre a falta de descaso do Governo para com essa estrada e da falta de 

manutenção da parte do DAER. Agradeceu a todos que participaram da reivindicação da 



RSC-453, comentou que está para sair o Edital para a concessão da via, relatando sobre 

o edital, e da importância de protestar para conseguir melhorias. Comentou a respeito da 

prisão de ex diretores da EGR, relatando sua indignação a respeito de todos os 

acontecimentos e pediu o cancelamento do Edital. Vereadora Marni Ediza Trentini 

Ledur iniciou desejando boa noite a todos, saudou o Presidente Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini, demais colegas Vereadores (as), servidores da casa, ao público presente 

e aos de casa. Falou a respeito do dia 14 de junho, por ser o dia mundial do doador de 

sangue, sobre a importância de doar, da diminuição de doadores, dando ênfase no tipo 

sanguíneo O-, e pediu a todos que podem doar, que doem, pois é um ato que pode salvar 

vidas. Explanou sobre sua ida para Porto Alegre, juntamente com sua colega Vereadora 

Daiani Maria, para tratar de assuntos relacionados a causa animal, onde estiveram em 

reunião na Secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, a 

qual quem está à frente é Marcia Delatorre, onde foi deixado claro que existe um auxílio 

para castração de animais, e não para construção de canil, e explicou como é feito para 

conseguir este auxilio. Comentou a respeito do início da pavimentação da rua Nicolau 

Zart, explanando sobre a contemplação do convênio com o estado. Relatou também que 

ficou feliz com o início da obra de melhorias no telhado da escola 25 de julho. Falou sobre 

o Brechó da Reciclagem Solidário que vai acontecer no dia 09 de julho, e explanou sobre 

o pessoal que faz essa reciclagem, sobre doações, do local que estão instalados, e sobre a 

ajuda que dão aos animais e as crianças que precisam de ajuda. Deixou um convite, para 

o dia 10 de julho a festa do colono em São Rafael. Vereador Isidoro José 

Weschenfelder iniciou desejando boa noite ao Presidente Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), funcionários da casa, público presente, em 

especial aos motoristas da saúde, Roselene, Fabricio, Danilo e o Arlei dando ênfase ao 

trabalho deles pelo município. Enalteceu a respeito dos protestos referente ao Pedágio, 

agradeceu ao Cris Costa, vereador de Lajeado que esteve à frente, e explanou sobre todo 

o protesto, os envolvidos, as emissoras de rádios, jornais e televisão que se fizeram 

presente no protesto. Agradeceu em especial a empresa Faros que mandaram caminhões 

juntamente com seus respectivos motoristas, as outras empresas locais que se fizeram 

presentes, aos vereadores que conseguiram comparecer. E os parabéns maior, enalteceu 

aos moradores que sofrem com o Pedágio diariamente, ressaltando o valor absurdo que 

pagam mensalmente, anualmente e desde que o pedágio está instalado. Agradeceu em 

especial ao Sr. Vergilio Goerck, que na última sessão do dia 01 de junho trouxe seu livro 

“2020: O Ano do Medo X 2021: O Ano da esperança”, e deu ênfase no seu trabalho, que 



vem para contribuir com ideias para o município. Vereador Celso Batista dos Santos 

iniciou desejando boa noite ao Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, aos 

colegas Vereadores (as), servidores da casa, ao público de casa, e ao público presente, em 

especial aos servidores da saúde e parabenizou os colegas pela aprovação do Projeto de 

Lei Nº 134-02/2022 para que mantivessem o benefício aos motoristas, deixando claro que 

não é aumento de salário, e sim para que não percam um benefício. Agradeceu aos colegas 

Vereadores (as) pela aprovação do seu Anteprojeto Nº 003-02/2022 na sessão de 01 de 

junho, e que na sessão de 15 de junho veio como Projeto de lei pelo Executivo e agradeceu 

a Administração Municipal, por terem acatado seu Anteprojeto, explanou sobre sua 

intenção a respeito do projeto, que vem de encontro também a uma questão de estética 

para a cidade, e limpeza. Sobre sua Proposição Nº 062/2022 comentou não ser uma 

crítica, que sabe que não está faltando esforços por parte da Administração Municipal, 

mas pede uma atenção em especial. Convidou a todos que gostam de Bocha, para irem na 

final do Campeonato, no próximo final de semana dia 18 de junho, dos Veteranos entre 

tamoio e Arroio Grande. Parabenizou todas as equipes que participaram e em especial as 

equipes finalistas. Agradeceu a Comunidade Santo Antônio do Bom Fim, pela festa 

realizada no último domingo dia 12 de junho, parabenizando a comunidade pela 

organização. Vereadora Vanessa de Jesus iniciou desejando boa noite ao Presidente 

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

público de casa, e os motoristas da saúde que estão presentes, e saudou em especial o 1º 

Suplente de Vereador, do Presidente Demétrios Karol Lorenzini. Sobre sua Proposição 

Nº 045/2022 que já conversou com a Administração Municipal, comentou que é muito 

cobrada pelos munícipes dos bairros da Vila Zwirtes e também no Passo de Estrela, e 

complementou colocando que o colega Vereador Gustavo Henrique Richter também 

recebe muitas demandas dos munícipes do Passo de Estrela, relatou que caminhou pelas 

estradas dos bairros com o Secretário de Estradas João Puhl, e agradeceu por ter atendido 

seu pedido, e recomenda que todos os Vereadores façam uma caminhada com os 

Vereadores pelas estradas com o Secretário para ver a situação e arrumar o que precisa. 

Sobre sua Proposição Nº 069/2022 pede que a Administração Municipal estude a 

viabilidade de fazer o calçamento, pois é um pedido antigo, e ressalta que acredita que o 

Prefeito João Henrique Dullius vai contemplar o referido local. Agradeceu o Deputado 

Federal Maurício Dziedricki por trazer mais uma emenda em seu nome, no valor de 

R$150 mil reais para a área da saúde. Ressaltou que no dia 25 de junho o Senador Lasier 

Martins e o Deputado Federal Maurício Dziedricki estarão no município prestigiando a 



pré-candidatura do Ubirajara da Silva Marques, mais conhecido como Bira, para 

Deputado Estadual do partido Podemos. Vereadora Daiani Maria inicialmente saudou 

o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, a mesa diretora, colegas Vereadores 

(as), servidores da casa, público que prestigiam presencialmente, em especial ao suplente 

de vereador Arley Olbermann e ressaltou que quer muito ver ele na casa e ao público de 

casa. Agradeceu aos colegas pela aprovação da sua Proposição Nº 067/2022 e comentou 

a respeito da formalização do pedido para ser feita carteirinha para quem tem o Transtorno 

do espectro Autista pela área da saúde e explanou sobre como pode ser feito, sobre o 

sistema da saúde, sobre lembrar os pacientes de suas consultas, dando ênfase ao pedido 

da colega vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, sobre as faltas em consultas médicas. 

Comentou sobre sua ida juntamente com a colega Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur 

para Porto Alegre no dia 14 de junho, e enalteceu sua visita para resolver assuntos sobre 

a causa animal. Lembrou sobre sua ida a Capão da Canoa, onde conversou com a Vice-

Prefeita Juliana Martin, onde lá já tem um trabalho mais avançado sobre a causa animal. 

Explanou sobre o Programa melhores amigos, que precisa ser aderido pelos municípios, 

onde vários já fizeram esta adesão e espera que nosso município seja contemplado.  

Relatou que em visitas as escolas de nosso município, recebeu uma demanda na Escola 

Estadual João de Deus, ao qual o Diretos Oséias entrou em contato com ela e a vereadora 

Marni Ediza Trentini Ledur relatando sobre um projeto que no ano de 2021 a escola 

apresentou ao Governo do Estado para reformar o refeitório, os banheiros e a cozinha. 

Projeto este que estava parado na SEDUC, relatou que a escola João de Deus tem cerca 

de 400 alunos, 3 turnos de aulas, e que um dos andares não é possível utilizar os banheiros. 

Pensando em como poderia ajudar, contataram o Deputado Estadual Vilmar Zanchin, ao 

qual tem mais contato e ele conseguiu uma agenda para que fossem verificar o que estava 

acontecendo que esse projeto estava trancado. E tiveram uma feliz notícia, a qual o valor 

pleiteado pela escola de R$297,948 foi liberado para a escola João de Deus poder fazer 

as devidas arrumações na escola. Agradeceu toda a assessoria do Deputado Estadual 

Vilmar Zanchin e em especial ao Fernando que sempre acompanha, e também ao 

Deputado, enaltecendo que assim que devem trabalhar, apoiando os Vereadores e liberar 

essas demandas que são muito importantes. Relatou que esteve presente na manifestação 

contra o Pedágio no dia 11 de junho, parabenizou os organizadores da manifestação, a 

Administração que esteve envolvida e a comunidade que esteve lutando por seus direitos. 

Comentou a respeito dos escândalos, e que precisam reavaliar o Edital, e deixou seu 

registro pedindo ao governo do Estado que reavaliam o Edital, que da forma que esta, naõ 



da mais. Agradeceu a Administração Municipal por terem feito as devidas manutenções 

no Loteamento Fick, onde uma moradora do bairro notificou sobre, e acredita que aos 

poucos tudo será atendido. Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini desejando 

boa noite a todos, saudou a mesa diretora, demais colegas Vereadores (as), servidores 

municipais os motoristas da saúde que estão presentes, servidores da casa, e público que 

assiste de casa. Destacou em especial seu colega Arley Olbermann, e diz que no ano de 

2023 ele vai sim estar fazendo parte do grupo de Vereadores. Iniciou falando sobre sua 

Proposição Nº 065/2022 de um médico veterinário para os agricultores e que já trouxe no 

ano de 2021, explanou sobre o município ter sim condições de disponibilizar um 

profissional para atender todos os agricultores do município, e pediu uma atenção da 

Administração Municipal. Falou sobre a manifestação referente ao Pedágio, agradeceu a 

todos que se fizeram presentes, e explanou sobre toda a situação que se encontra, 

mencionando sobre o Edital, os problemas que vai ocasionar aos munícipes com o 

aumento que é para chegar, e que vai atingir sim até as empresas e o município. Fez 

referência a ANVAT e agradeceu aos prefeitos que saíram desta entidade, que não se fez 

presente para representar os municípios e apoiar nesta causa que é o aumento do pedágio 

e as más condições que a via se encontra, e deixou claro que essa situação o deixa muito 

triste. Mencionou a obra na rua Nicolau Zart em São Rafael, que começou a 

pavimentação, e mencionou a respeito de quem não acreditava que um dia seria feita, que 

da mesma forma está acontecendo no Passo de Estrela e na Linha Sítio. Finalizou 

comentando a respeito da Campanha do Agasalho da Câmara de Vereadores, que vai até 

dia 15 de julho, ressaltando que no dia 09 de julho estaremos na entrada da cidade 

recebendo as doações, e enaltece que é mais uma marca que esta legislatura deixará. 

Finalizou deixando a seguinte mensagem: O seu sucesso só depende de você. 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 julho 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 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÍSA APARECIDA SIEBENBORN                DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 

          Primeira-Secretária            Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

   

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


