ATA Nº 013/2022
Aos 20 (vinte) dias do mês de julho 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 012/2022 da Sessão
Ordinária de 06 de julho 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
julho a 20 (vinte) de julho de 2022. OFÍCIO Nº 018/2022 – 11 de julho de 2022 –
RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 005/2022 – Ao cumprimenta-lo cordialmente,
venho por meio deste informar que, em cumprimento Lei Lucas Nº 137221/2018, a
Secretaria de Educação tem ofertado, anualmente, curso de primeiros socorros para
professores, atendentes e funcionários, das escolas municipais. Neste período letivo, com
a finalidade de contemplar a todos os profissionais, a informação está agendada para o
segundo semestre, período em que os concursados terão assumido. Os treinamentos são
ofertados em parceria com o SAMU e com o SESC. ASSINA ANELISE ASSMANN –
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONVITE AO
EXMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA – A Agência da caixa Econômica Federal
de Cruzeiro do Sul – Agência Cruzeirense – tem a honra de convidar o Exmo Sr.
Presidente da Câmara e quem mais se fizer interessado para a cerimônia de posse da nova
Gerente Geral de Rede Sra. Angela Ahlert a realizar-se no dia 20/07/22 às 9h00 na
agência Cruzeirense. ASSINA LIANA RUSCHEL – GERENTE DE CARTEIRA –
AG. CRUZEIRENSE. Indicação nº 051/2022 de autoria do Vereador Celso Batista dos
Santos, indicando a Administração Municipal, através do setor competente, faça a
colocação de material tipo brita, na rua lateral ao colégio Itaipava Ramos na localidade
de São Miguel. Justificou, pois, nos dias de chuva a estrada fica com muito barro,
dificultando o acesso das crianças para a escola, e também os moradores que por ali
trafegam. Indicação nº 052/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn,
indicando a Administração Municipal, através do setor competente, faça patrolamento e

colocação de material na rua 7 do bairro Glucostarck. Justificou, pois, a referida rua está
precisando que se faça a conservação com patrolamento, colocação de material e
colocação de canos para escoamento de água. Indicação nº 053/2022 de autoria do
Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando a Administração Municipal, através da
Secretária de Obras e Estradas, que façam a substituição de canos quebrados e
manutenção da estrada, entre a RS 130 em direção à Lagoa que dá acesso aos Aviários da
Dália. Justificou ser a pedido dos moradores e pelas péssimas condições em que se
encontra. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 139-02/2022 do Poder Executivo que
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER INCENTIVOS À S.A HENZ
PARTICIPAÇÕES EIRELI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. No espaço para
comentários, o Vereador Isidoro José Weschenfelder, comentou ser importante receber o
Projeto na casa, ressalta que a empresa está em constante desenvolvimento, e em conversa
com o titular da empresa comentou que logo irão passar a marca dos 60 funcionários, e
da importância de dar empregos aos munícipes e dos impostos que estão estimados em
80 a 90 milhões, e que o município apenas estará ajudando apenas com maquinário. E
destaca que nos próximos anos mais empresas irão precisar desse tipo de ajuda, e acredita
que sim, o município deve ajudar para seu desenvolvimento. Em votação, o Projeto foi
APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei
nº 140-02/2022 do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
MUNICIPAL Nº. 1.845/2021 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 141-02/2022 do
Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. No espaço para comentários, o Vereador Isidoro
José Weschenfelder explanou sobrea explicação que o contador Chagas fez antes da
sessão e sobre os valores que serão aplicados, e que quando se fala em dinheiro, a atenção
precisa ser redobrada, e explicou sobre como é aplicado esse dinheiro, exemplificando, o
que vêm para a Educação, precisa ser aplicado na Educação. Em votação, o Projeto foi
APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei
nº 142-02/2022 do Poder Executivo que ALTERA E DEFINE OS LIMITES DO
PERÍMETRO
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PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão acerca do projeto. Em votação, o Projeto foi
APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei
nº 010-02/2022 do Poder Legislativo que DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE

DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET DA LISTA DE ESPERA DE MUNÍCIPES
QUE AGUARDAM POR CONSULTAS COM ESPECIALIDADES, EXAMES,
INTERNAÇÕES CIRURGICAS E OUTROS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA
REDE PÚBLICA MUNICIPAL, INSTITUIÇÕES CONVENIADAS 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 011-02/2022 do Poder Legislativo que DISPÕE SOBRE A
DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS E
INDISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL. No espaço para comentários adicionais a
Vereadora Daiani Maria brincou que a colega Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn
cansou de ler, mas que a justificativa se fez necessária, para não deixar dúvidas, e
explanou referente a medicação que muitos munícipes necessitam e sobre como poderá
ser feita esta listagem, citando no dia que fazem o balanço na farmácia do Posto de Saúde,
e que vai facilitar aos munícipes para saber se tem o medicamento no Posto ou se precisa
ir em uma farmácia comprar. Colocou também sobre facilitar a vida dos munícipes e citou
futuramente marcar consultas por aplicativo. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur
complementou explanando sobre a publicidade para passar mais informações aos
munícipes, e otimizar tempo, tanto dos munícipes quanto dos farmacêuticos. E ressaltou
a falta de matéria para fazer os medicamentos. Em votação, o Projeto foi APROVADO
POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Proposição nº 080/2022 de
autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, propondo para a Administração
Municipal, através do setor de transito, que faça aquisição e instalação de um bicicletário
em uma vaga de veículo, para que os usuários de bicicletas tenham algum lugar seguro
para deixa-las. Nas baias cabem 8 bikes, no intuito de dizer que no espaço de uma vaga
de carro, que na maioria das vezes é ocupado por uma única pessoa só, cabem 8 bikes.
Interferindo não só no meio ambiental, mas de mobilidade, ocupação de vagas de
estacionamento, dentre outros benefícios que o ciclismo traz – inclusive de saúde pública
– já que quem pedala é mais saudável, produz mais no trabalho, onera menos a máquina
pública e procura menos os sistemas de saúde. O idealizador desta Proposição é o Paulo
Gustavo Sehn, Professor de TI da Universidade LaSalle, o qual é ciclista profissional,
com 106 mil km registrados no STRAVA. Este sistema é utilizado na cidade de Estrela –
RS. No espaço para comentário adicionais, o autor primeiramente deixou claro que o
Projeto já existe na cidade de Estrela – RS, mencionou sobre o autor do projeto, e

explanou sobre a segurança e o incentivo ao uso das bicicletas, ressaltou ser uma
importância em questões de saúde também, e parabenizou o Senhor Paulo Gustavo Sehn
que foi o idealizador, e espera que seja feito em nosso município. Em votação, a
Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 081/2022 de
autoria do Vereador José André Schmitt, solicitou a Administração Municipal, através da
Secretaria de Estradas, que conserte, com urgência, parte de uma cabeceira do pontilhão
sobre o Arroio Jaó, em Linha Sítio, nas proximidades da propriedade da senhora Sonia
Sehn Rocha. Justifica-se, visto que foi danificada com uma forte enxurrada, onde a água
passou por cima da estrada e levou parte da cabeceira. A urgência se dá, tendo em conta
que a estrada ficou estreita, oferecendo riscos constantes aos motoristas que trafegam pelo
local, principalmente a caminhões e ônibus. No espaço para comentários adicionais, o
autor disse que falaria na tribuna. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR
UNANIMIDADE. Proposição nº 082/2022 de autoria do Presidente Vereador
Demétrios Karol Lorenzini, propondo que a Administração Municipal, através dos setores
competentes, proceda com estudo para elaboração de projeto de lei obrigando o uso de
caçamba basculante para armazenamento de materiais de construção (Brita, Areia, Terra
e demais) nas vias públicas onde existe canalização pluvial. Importante ressaltar que esse
projeto seja elaborado para obras privadas e públicas. Justificou tal proposição, uma vez
que em muitas obras o material supracitado é depositado na via ou sobre a calçada de
passeio e em caso de chuva esse material é levado pelas águas aos bueiros, que com o
passar do tempo, devido ao acúmulo destes e outros materiais, acabam por ficar
obstruídos/entupidos. Isso além de representar economia de material para os
proprietários das obras, trará mais segurança para os que transitam pela via. Sugiro ainda
que nessa regulamentação seja abordado também o depósito de entulhos/restos de obras
da mesma forma. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 083/2022 de autoria do Vereador
Isidoro José Weschenfelder, propôs que a Administração Municipal, através da Secretária
de Obras e Estradas, que façam o aumento / abertura de mais 100 metros da rua sem
denominação, que fica entre a empresa Construinove e a casa do sr. Affonso Martini, que
dá divisa com a rua Frederico Germano Haenssgen, solicitação está feita pelo sr. Júlio
César Scheeren e o sr. Adriano Sérgio Weschenfelder. Justificou, ser uma solicitação dos
proprietários das terras que irão ceder as mesmas para a abertura da rua. No espaço para
comentários adicionais, o autor ressaltou e comparou como se fosse trazer recursos para
o município, onde abrindo espaço para rua, pode ali se instalar algum comércio ou

moradias trazendo IPTU para o município. Em votação, a Proposição foi APROVADA
POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 006/2022 de autoria da Vereadora Daiani
Maria, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores que envie
ofício à Administração Municipal solicitando informações sobre quais são os Conselhos
Municipais existentes, ativos e inativos atualmente. Ainda saber quem são seus membros,
onde se reúnem e a data dos encontros. A autora não teve comentários adicionais. Em
votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Licença
nº 002/2022 de autoria do Vereador José André Schmitt, requerendo que após ser de
votado pelo Plenário, nos termos do §2º do art. 18 do Regimento Interno, lhe seja
concedido licença para tratar assunto de interesse particular, conforme preceitua o mesmo
artigo, item I, alínea “B”, no período de 30 (trinta) dias a contar de 01 de agosto de 2022,
com a convocação do suplente na forma do art. 19 do citado estatuto regimental desta
Casa. Em votação, o Pedido de Licença foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
Pedido de Licença nº 003/2022 de autoria da Vereadora Daiani Maria, requerendo que
após ser de votado pelo Plenário, nos termos do §2º do art. 18 do Regimento Interno, lhe
seja concedido licença para tratar assunto de interesse particular, conforme preceitua o
mesmo artigo, item I, alínea “B”, no período de 30 (trinta) dias a contar de 21 de julho de
2022, com a convocação do suplente na forma do art. 19 do citado estatuto regimental
desta Casa. Em votação, o Pedido de Licença foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereadora Daiani Maria
iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, a mesa diretora,
colegas vereadores (as), funcionários da casa, público presente, destacando as suplentes
de Vereador que irão assumir e ao suplente Claumir Hahn (Kiro), e ao público de casa.
Iniciou explanando a respeito da resposta do Requerimento Nº 005/2022, que fala sobre
a Lei Lucas, e deixou registrado que já passou as informações aos pais e que os
professores e funcionários estão sendo capacitados quanto ao referido assunto sobre
primeiros socorros. Agradeceu aos colegas pela aprovação do seu Projeto de lei Nº 01102/2022 em conjunto com a colega Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, e como
comentou anteriormente a respeito da justificativa ser longa, por ser embasada em
decisões dos tribunais, para não ter nenhum problema referente a constitucionalidade do
mesmo, ressalta que já vem sendo realizado em outros municípios, comenta sobre a
reforma da farmácia, em sua estrutura, e acredita que só tem a acrescentar, ressalta
também onde vêm sendo os atendimentos durante esta reforma., e explana sobre os
benefícios do projeto para os munícipes, e comenta que espera ser sancionada pelo

prefeito e que nos próximos 90 dias seja colocado em prática. No último dia 10 de julho
comentou sobre o torneio de futebol feminino, organizado por uma equipe feminina do
município, as Problemáticas Futebol Clube, e comentou ter ficado impressionada com a
quantidade de atletas, destacando que foram 240 atletas, sendo 16 equipes de 13
municípios diferentes, e ressalta que fica feliz pois isso leva o nome do município e
comentou que uma amiga lhe questionou sobre o trevo, onde respondeu que tem um
projeto muito bonito que muito em breve começara as obras, e parabenizou as meninas
da equipe das Problemáticas pela organização do evento. Relatou sobre sua participação
em curso realizado pela AVAT em Vespasiano Correa no último dia 16 de julho, sobre a
nova lei de licitações e contratos administrativos, e agradeceu a AVAT pela capacitação
e organização, destacou o Dr. João Luis Severo da Cunha Lopes que deu o curso, que foi
muito bom em adquirir conhecimento. Finalizou comentando que nos próximos 30 dias
estará de licença, e desejou sorte a colega Daniela Inês Sehn que irá assumir sua cadeira
neste período, e relatou sobre a ajuda dos colegas que ajudou a se eleger vereadora, e
sobre como é importante estar ali aprovando e reprovando os projetos. E deixou uma
mensagem pelo dia do amigo dizendo: “ um amigo se faz rapidamente, já a amizade é um
fruto que amadurece lentamente”. Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur Iniciou
desejando boa noite a todos, saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini,
colegas Vereadores (as), servidores da casa, ao público presente e ao público de casa.
Iniciou explanando sobre seu Projeto de lei Nº 011-02/2022 em conjunto com a colega
Vereadora Daiani Maria, sobre os medicamentos disponíveis na rede pública de saúde, e
agradeceu aos colegas pela aprovação, e também comentou a respeito da falta de
medicamentos disponíveis. Falou a respeito do dia do amigo, que é uma data para se
lembrar das pessoas especiais que nos acompanham, que ter uma amizade não é estar
perto todos os dias, mas saber que quando precisar o amigo sempre vai estar lá, nas horas
boas e nas ruins, e como dizia Mario Quintana, a amizade é um amor que nunca morre.
Comentou e convidou a todos sobre a final da Copa Integração de Futebol, entre as
equipes de São Rafael e Minuano de Canudos do Vale, no próximo domingo dia 23 de
julho. E falou sobre o dia do motorista e do colono, no próximo dia 25 de julho e explanou
sobre sua importância, lhes deixando sua homenagem, reconhecimento e admiração, e
também os parabenizou. Vereador Celso Batista dos Santos iniciou desejando boa noite
ao Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), público
de casa, público presente, destacando os suplentes de vereadores. Iniciou falando sobre
sua Indicação Nº 051/2022 explanando sobre a importância da colocação de material no

local. Agradeceu ao setor de Estradas que fez a manutenção de alguns pontos nas estradas
da Linha Lotes, pedido que fez anteriormente, ressaltando que também se deve agradecer.
Agradeceu ao setor de transito, pela colocação de placa de denominação de rua, na Vila
Célia da rua Rudi Leonardo Gregory. Comentou a respeito de que recebeu algumas
reclamações na rua Rubens Feldens sobre as paradas de ônibus, em direção
Lajeado/Cruzeiro, onde tem uma placa proibido estacionar, a qual muitos não respeitam,
e pediu para enviar uma Indicação a Administração Municipal para verificar a situação
da parada de ônibus. Falando em prevenção a problemas futuros, pediu que seja enviado
um Ofício a CORSAN, sobre a falta de água no verão, e que muitos lugares faltaram,
principalmente nos campings. Parabenizou o Sr. Ubirajara da Silva Marques, o Bira, pela
sua coragem em colocar seu nome a Pré-Candidato a Deputado Estadual, comentando
que é um feito para o município, e lhe desejou boa sorte e sucesso nessa caminhada. E
finalizou desejando um feliz dia do amigo a todos. Vereador Isidoro José
Weschenfelder iniciou desejando boa noite ao Presidente Vereador Demétrios Karol
Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), ressaltando ver uma felicidade nos rostos de todos
que seria em virtude ao dia do amigo e deixou um abraço a todos pelo dia, também a
suplente Daniela Inês Sehn, e em especial a colega de partido Cristiane de Oliveira
Schneider, ao suplente Claumir Hahn, o Kiro, que estão presentes. Iniciou falando sobre
as cobranças que recebe dos munícipes nas ruas, referente estradas e saúde, e deixou um
pedido a Administração Municipal, e comentou sobre a explanação do Contador Chagas,
onde falou sobre o superávit, e sugeriu a Administração Municipal que aumentasse o
repasse ao Hospital São Gabriel se a legislação permitir, e contratar um médico pediatra,
relatando a importância de se ter um profissional para atender as crianças do nosso
município. Falou até em fazer uma Proposição conjunta para a contratação deste
profissional, mas que não sabe se é viável pela legislação. Sobre as estradas comentou
que tem bastante movimentação dos caminhões, falou da terceirização dos trabalhos,
ressaltou que é a favor de primar o trabalho e não terceirizar, comentou novamente do
superávit, e que talvez seria uma boa ideia e avaliar a compra de mais um caminhão, e
explanou sobre as ajudas aos empresários que estão se instalando em nosso município,
ressaltou sobre um comentário que o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini
falou sobre comprar mais caminhões, e ajudar os novos empresários que querem se
instalar no nosso município. Parabenizou o colega Vereador Celso Batista dos Santos pela
sua Indicação e comentou que também recebeu o mesmo pedido de alguns munícipes.
Parabenizou as colegas autoras dos Projetos de Lei Nº 010-02/2022 e Nº 011-02/2022 do

Poder Legislativo, explanando sobre a importância dos mesmos, que vêm de encontro a
agregar, e dar transparência, e ajudar no dia a dia. Desejou um bom sucesso, ao Gilnei
dos Santos, da Salvador Comercial, ao qual teve um Projeto aprovado, referente a uma
terraplanagem para instalação de uma nova empresa no nosso município, onde irá agregar
empregos e impostos para o município, e também parabenizou a Administração
Municipal pelo empenho em ajudar. Agradeceu aos colegas pela aprovação de sua
Proposição Nº 080/2022 sobre as baias de bicicletas e explanou sobre, destacando que é
viável fazer. Parabenizou a todos os colonos e motoristas pelo seu dia, no próximo dia 25
de julho e em especial a todos os amigos pelo dia do amigo, e falou que se a gente tem
uma boa família e bons amigos, a gente tem tudo, e ele se sente muito feliz por ter muitos
amigos. Vereador José André Schmitt iniciou desejando boa noite a todos, saudou o
Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, aos demais colegas vereadores (as), aos
funcionários da casa, ao público de casa, ao público presente, suplentes de vereador (a).
Iniciou falando sobre sua Proposição Nº 081/2022, ao qual trouxe no ano de 2021, e agora
trouxe novamente, destacando ser urgente por oferecer riscos a quem passa pela estrada,
e explanou sobre o perigo, e que levou o Secretário de Obras Milton Weiler para avaliar
a situação do local. Também explanou sobre as trocas de lâmpadas no interior, onde os
munícipes a cobram, ele pede e nada é feito, e também sobre as lixeiras e que o caminhão
do lixo passa somente a cada 14 dias. Parabenizou os colonos e motoristas pelo seu dia
que vai ocorrer no dia 25 de julho e destacou a importância destas classes trabalhistas. E
falou que vai estar de licença por 30 dias a contar de 1 de agosto, e destacou que quem
irá assumir seu lugar é a colega Cristiane de Oliveira Schneider e lhe desejou um bom
trabalho e sucesso. E finalizou desejando a todos um feliz dia do amigo. Vereadora
Maísa Aparecida Siebenborn iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios Karol
Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), público presente, servidores da casa, e ao público
de casa. Agradeceu aos colegas pela aprovação do seu Projeto de Lei Nº 010-02/2022 e
explanou sobre sua importância para os munícipes e de como será executado, destacou
também sobre a fila de espera das cirurgias eletivas. Falou sobre as manutenções que
estão sendo feitas nas estradas do interior do nosso município, ressaltando o maquinário
para fazer um bom trabalho, já que o tempo está ajudando, e também ressaltou estar feliz
em ver a realização deste trabalho nas estradas, o qual os munícipes merecem, e falou os
locais que estão recebendo estas manutenções. Com alegria, comunicou a comunidade
que a partir do dia 05 de agosto, as localidades de São Miguel, Linha Lotes, Santarém e
Maravalha ganharam mais um dia de transporte público a disposição e explanou sobre

como será importante para os munícipes e sobre ser um grande avanço, e parabenizou a
Administração Municipal pelo engajamento em buscar soluções aos nossos munícipes.
Parabenizou os colonos e motoristas pelo seu dia no próximo dia 25 de julho. Parabenizou
também a todos pelo dia do amigo e disse que amigos são anjos que nos deixam de pé
quando nossas asas se esquecem de como voar, feliz dia do amigo. Presidente Vereador
Demétrios Karol Lorenzini iniciou desejando boa noite a todos, ao público de casa,
colegas vereadores (as), colegas da mesa diretora, suplentes de vereadores presentes, ao
público em geral. Parabenizou aos colegas Vereadores pelos projetos, proposições e
indicações apresentados na noite, ressaltando os elogios que as pessoas dedicam aos
vereadores referentes a seus pedidos, e comentando que tem a certeza de que estão
fazendo um bom trabalho nesta legislatura. Parabenizou o Secretário da Agricultura o Sr.
Paulo Mallmann, que se dedica ao máximo com o que tem, e que em conversa com ele,
disse que gostaria de ter mais para poder ajudar os colonos, e explanou sobre seu
desempenho e sobre a importância de ajudar os produtores rurais do nosso município,
pois trazem retornos ao município. Falou sobre sua Proposição Nº 082/2022 e explanou
sobre uma situação a qual se deparou no município e evitar os desperdícios de material,
e ficou feliz pela aprovação dos colegas. Convidou a todos para se fazerem presente no
próximo domingo pela disputa do campeonato, final da copa integração entre o São
Rafael e o Minuano de Canudos do Vale. Finalizou falando sobre o dia do amigo, dizendo
que quem tem amigos, tem tudo, e destacou um artigo que leu de uma Universidade
americana, sobre um estudo onde os dizia que os melhores momentos que passamos na
vida, foi dando gargalhadas com os amigos, e finalizou dizendo que qualquer lugar se
torna especial ao lado de um amigo, e desejou boa positividade para o resto da semana e
um ótimo final de mês, e uma boa prospecção de felicidade aos colonos e motoristas.
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 03 (três) de agosto
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 JULHO DE 2022.

MAÍSA APARECIDA SIEBENBORN
Primeira-Secretária

DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI
Presidente da Câmara de Vereadores

