
ATA Nº 012/2022 

Aos 06 (seis) 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 011/2022 da Sessão 

Ordinária de 15 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 16 (dezesseis) 

de junho a 06 (seis) de julho de 2022. CODEVAT (CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO DO VALE DO TAQUARI) EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL REGIONAL GERAL ORDINÁRIA – LUCIANO JOSÉ 

MORESCO, Presidente do conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari – 

CODEVAT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, 

Capitulo IV, artigo 16, § 1º, convoca todos os seus associados para participarem da 

Assembleia Geral Regional Ordinária, a realizar-se no dia 29 de junho de 2022, em 

primeira chamada as 16h15min e em segunda chamada às 16h30min, com qualquer 

número de presentes. O encontro será realizado no formato virtual, através da plataforma 

Google Meet. ORDEM DO DIA: 1- Prestação de contas Manutenção 2021 – 2022; 2 – 

Prestação de Contas Consulta Popular 2021; 3 – Atualização dos Planejamentos 

Estratégicos Regionais 2015 – 2030; 4 – Assuntos Gerais; Encantado/RS – 22 de junho 

de 2022. Assina: Luciano José Moresco – Presidente do CODEVAT. Indicação nº 

046/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando a Administração 

Municipal, através do setor competente, faça a colocação de lixeiras ao longo da rua Oscar 

Weiler, localizada entre a RSC 453 até Sampaio. Justificou, ser um pedido dos moradores, 

e os mesmos informaram que o lixo é colocado no chão, sendo que os animais reviram o 

lixo até seu recolhimento. Indicação nº 047/2022 de autoria da Vereadora Daiani Maria, 

indicando a Administração Municipal, através da Secretaria competente realizar o 

fechamento de um buraco localizado na rua Santa Maria, nas imediações da barbearia do 

Sr. Carlinhos. Justificou o referido pedido tendo em vista haver um buraco na pista que 



pode ocasionar algum acidente, considerando ser uma via de movimento intenso. 

Indicação nº 048/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, indicando 

a Administração Municipal, através da Secretaria proceda na pintura viária e também dos 

quebra-molas na rua Emílio Treter Sobrinho no bairro Glucostarck. Está via é de extrema 

importância pois liga as localidades da beira do rio com o centro no nosso município. Está 

via encontra-se com a sinalização em péssimas condições, necessitando que seja realizada 

a pintura com urgência, em toda a sua extensão. Mantendo uma pintura de sinalização 

sempre visível, não só os motoristas, mas também os ciclistas e os pedestres terão maior 

segurança. Indicação nº 049/2022 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, indicando 

a Administração Municipal, através do setor competente, que proceda na manutenção das 

luzes em frente à escola Domingo Ciceri e em frente ao Pavilhão do bairro Vila Zwirtes. 

Justificou o pedido, pois na última sexta-feira, dia 01 de julho, foi feito a noite festa de 

São João realizada pela escola, no Pavilhão que fica ao lado, e a rua estava muito escura, 

devido à falta de manutenção das lâmpadas nos postes, e também pelo perigo que os 

moradores que por ali passam, correm. Indicação nº 050/2022 de autoria do Vereador 

Gustavo Henrique Richter, indicando a Administração Municipal, através do setor 

competente, que estude a possibilidade de fazer a pavimentação nas ruas Ireno França, e 

na transversal que liga a rua Nossa Senhora de Fátima a rua Jacob Afonso Lenhar, no 

bairro Passo de Estrela. Justificou, pois, são ruas muito utilizadas pelos moradores e que 

serve de acesso à escola, creche e ao posto de saúde localizados no bairro Passo de Estrela. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 136-02/2022 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 137-02/2022 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 138-02/2022 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PRORROGAR REPASSE DE ALUGUEL 

SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE RISCO 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 FOI APROVADA POR UNANIMIDADE 

POR MAIORIA ABSOLUTA. Proposição nº 070/2022 de autoria do Vereador Isidoro 



José Weschenfelder, propondo que a Administração Municipal, através do setor 

competente, faça a aquisição de novas lixeiras, uma quantidade expressiva para que 

possamos substituir as que estão estragadas e fazer alocação em locais onde estão 

faltando. Justificou, os moradores de vários bairros vêm reclamando das más condições 

e falta de lixeiras em seus bairros, além de manter as ruas limpas, evitamos a proliferação 

de roedores. No espaço para comentário adicionais, o autor comenta ser um assunto 

delicado, pois com o tempo as lixeiras ficam em más condições de uso, sendo por estar 

no tempo ou por depredação de vândalos, e que em visita na Linha Sampaio, lhe 

solicitaram a colocação de lixeiras, pois lá não tem, e pediu uma atenção em especial para 

renovar as lixeiras de todo o município.  Em votação, a Proposição foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Proposição nº 071/2022 de autoria do Vereador Isidoro José 

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

a construção de um parapeito na ponte/boeiro situada na estrada Oscar Weiler. A 

solicitação foi feita pelo morador Rubinei Wickert, que possui sua residência em frente a 

ponte. Justificou, o risco eminente de queda da ponte. No espaço para comentários 

adicionais, o autor agradeceu ao Sr. Rubinei Wickert por relatar o problema do local, 

relembrou que visitou a localidade referente a busca de relatos de moradores e 

empresários para melhorias, e destacou as péssimas condições do local com as fotos em 

anexo, e também as más condições das estradas, e aproveitou e pediu a Administração 

Municipal uma atenção em especial, já que não iria usar a tribuna. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 072/2022 de 

autoria do Vereador José André Schmitt, propôs a Administração Municipal, através da 

secretária de estradas, proceda na manutenção da estrada localizada na Linha 22 de 

Novembro, no trecho que passa em frente a propriedade de Laércio Scheibler. Faz-se 

necessário patrolamento e colocação de material. Justificou a solicitação em função do 

precário estado de conservação da mesma. No espaço para comentários adicionais, o 

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

UNANIMIDADE. Proposição nº 073/2022 de autoria do Vereador José André Schmitt, 

solicitando a Administração Municipal, através da secretária de estradas, proceda na 

conservação e alargamento da estrada, localizada em Boa Esperança Baixa, no trecho 

próximo ao Moinho na Boa Esperança. Justificou tal pedido, em função da rua ser muito 

estreita, uma vez que há intensa circulação de caminhões na mesma. No espaço para 

comentários adicionais, o Vereador disse que falaria na tribuna. Em votação, a Proposição 

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 074/2022 de autoria do 



Vereador Gustavo Henrique Richter, propondo a Administração Municipal, através do 

Excelentíssimo Prefeito João Dullius, analise a possibilidade de que na próxima reunião 

do G-8, o Grupo/Entidade de municípios estude viabilidade da formação de um consórcio 

e ou parceria para a aquisição de um CASTRAMÓVEL. Colocar em pauta essa demanda 

na próxima reunião demonstra a preocupação que o Executivo e o Legislativo de Cruzeiro 

do Sul têm para com a causa animal. Estamos empenhados em buscar solução para os 

problemas que a cada dia aumentam. Uma parceria entre os municípios seria a melhor 

forma, haja vista que o custo para aquisição de um CASTRAMÓVEL é bem elevado, e 

se pensarmos que os demais municípios também têm essa demanda, a aquisição com mais 

7 parceiros baixaria custos e atenderia toda a região. Temos que pensar também na 

obsolescência do equipamento, pois se um município, pequeno como o nosso comprar, 

vai ficar parado/sem atividade por muito, e realizando atendimentos em forma de rodízio 

isso não aconteceria. No espaço para comentários adicionais, o Vereador disse que falaria 

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

Proposição nº 075/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, 

solicitando a Administração Municipal, através do setor competente, que proceda na 

colocação de canos e bocas de lobo no Parque Poliesportivo, na extensão da rua Santa 

Catarina até o Arroio das Lavadeiras. E em sequência, que seja feito aterramento desta 

parte no parque. Com estes procedimentos o nosso Parque Poliesportivo oportunizará 

mais área de lazer aos nossos munícipes e deixará o nosso parque mais bonito. Como está 

é uma das entradas da nossa cidade para o centro, acarretará em um embelezamento da 

nossa cidade. No espaço para comentários adicionais, a autora disse que falaria na tribuna. 

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

076/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, propôs a Administração 

Municipal, através do setor competente, que proceda na abertura de mais um dia com 

transporte de ônibus coletivo das localidades de São Miguel, Santarém, Lotes e 

Maravalha, para o centro e vice-versa. Conforme solicitação dos munícipes, sugere-se as 

sextas-feiras. Hoje estas localidades têm transporte as segundas-feiras. Seria um avanço 

para estas comunidades e para nosso município, que teriam a oportunidade de se 

deslocarem duas vezes por semana, para realizarem seus compromissos bancários, de 

saúde e sociais. No espaço para comentários adicionais, a autora disse que falaria na 

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

Proposição nº 077/2022 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitou a 

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



colocar transporte gratuito para os idosos poderem se deslocar até os bailes da 3ª IDADE. 

Justifica-se, tendo em vista que eles podem ter está isenção para poderem se divertir no 

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

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 078/2022 de autoria do 

Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propôs a Administração Municipal, 

através dos setores competentes, procedam com estudo de engenharia elétrica e 

posteriormente efetue a troca dos refletores antigos do Ginásio Municipal Orlando Eckert 

por refletores modernos que já utilizam a tecnologia de LEDs. Hoje o ginásio está 

equipado com refletores com uma tecnologia ultrapassada e que consome muita energia 

elétrica e ilumina pouco comparado aos novos modelos e requer manutenção frequente. 

Lembro que esta é uma reivindicação que já foi realizada por minha pessoa ainda no ano 

passado, mais precisamente dia 16/08/2021. Destacou que além da melhora na 

iluminação, grande redução no consumo de energia elétrica, durabilidade dos 

equipamentos a questão ambiental é muito relevante para este projeto. O autor não teve 

comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 079/2022 de autoria da Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur, propôs a Administração Municipal, através da Secretaria de Cultura e 

Esportes, estude a viabilidade de fazer a revitalização do muro do Ginásio de Esportes 

Orlando Eckert. Conhecida como Arte do Grafite ou Arte em Muros, é uma forma de 

manifestação artística em espaços públicos, sem conteúdo publicitário, realizada com o 

objetivo de valorizar espaços que são muito utilizados pela comunidade. O Ginásio é 

utilizado para prática de esportes, apresentações artísticas e um local que sempre há 

circulação. No entanto, na parte externa pode haver melhorias para valorizar ainda mais 

um local que é referência na cidade. Pinturas que remetem ao meio ambiente, 

conscientização sobre uso racional de água, crianças, são alguns exemplos que podem ser 

aplicados. Em anexo, deixou exemplo de como muda um ambiente aplicando a arte e 

deixa o espaço mais bonito. No espaço para comentário adicionais, a autora comenta 

sobre um evento da UVB em Encantado, onde apresentaram alguns projetos feitos em 

muros de escolas, em viadutos, feito de ladrilhos, deixando os locai mais bonitos, cheios 

de vida. E relatou sobre o ginásio do município ser um lugar que recebe muitas pessoas 

de fora em eventos, e até para os munícipes, que gostam de postar fotos, isso acaba 

divulgando o município e embelezando. Em votação, a Proposição foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 004/2022 de autoria do Vereador José André 

Schmitt, sugeriu a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores elabore e envie um ofício à 



RGE, para que seja instalada rede trifásica na localidade de Linha Sítio, nas proximidades 

da residência de Paulo Alberto Schmitt. A referida instalação faz-se necessária uma vez 

que as famílias residentes na região indicada não conseguem fazer uso de equipamentos 

e motores mais potentes em sua propriedade. No espaço para comentários adicionais, o 

autor disse que falaria na tribuna. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Requerimento nº 005/2022 de autoria da Vereadora Daiani Maria, 

solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores que envie ofício à 

Secretaria Municipal de Educação solicitando informações acerca do cumprimento da Lei 

Federal 13.722, de 04 de outubro de 2018 - Lei Lucas. Requer seja informado se a 

prefeitura vem realizando treinamentos de noções básicas de primeiros socorros em 

professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público, educação básica e 

estabelecimentos de recreação infantil, cumprindo os dispositivos da lei federal 13.722.  

Ainda saber a frequência com que o treinamento ocorre e qual a empresa que realiza este 

serviço. Também se os estabelecimentos contemplados já possuem os kits de primeiros 

socorros e certificação elencados na lei? Em caso de não terem sido realizados, o 

executivo possui algum cronograma ou planejamento para implementação do referido 

curso? A lei federal 13.722, de 04 de outubro de 2018, conhecida popularmente como Lei 

Lucas, torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de 

professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação 

básica e de estabelecimentos de recreação infantil. No espaço para comentários 

adicionais, a autora comentou sobre o noticiário no último domingo dia 03 de julho, onde 

trouxe uma reportagem referente ao seu pedido, e isso preocupou muitos pais, e estes 

entraram em contato com ela e questionaram se tem nas escolas e creches de nosso 

município essa prevenção, um conhecimento básico de primeiros socorros. A Vereadora 

relatou que de primeiro momento não soube responder, mas que trouxe essa questão em 

forma de requerimento, para deixar registrado e para saber se de fato temos estes 

treinamentos em nosso município. Explanou brevemente sobre a lei Lucas. Em votação, 

o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur iniciou 

desejando boa noite a todos, saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

colegas Vereadores (as), servidores da casa, público presente e aos que assistem de casa. 

Primeiramente manifestou sua felicidade referente a primeira sessão usando os 

notebooks, e pontuou vários benefícios com esta nova ferramenta de trabalho, relatando 

ser um grande passo que a casa está dando. Agradeceu aos colegas pela aprovação de sua 



PROPOSIÇÃO Nº 079/2022 e explanou sobre o projeto, de como teve a ideia de trazer 

para nosso município, ressaltando o embelezamento que traz ao ambiente e ao município. 

E comentou sobre o muro que tem no Parque Poliesportivo, que futuramente também 

pode ser feito alguma arte para embelezar mais o ambiente. Falou sobre o 1º Baile da 3ª 

IDADE, relatando ser o primeiro depois da pandemia, e que foi juntamente com a colega 

Vereadora Daiani Maria no local, para ver como estava e relatou que todos estavam 

empolgados e felizes pela volta dos bailes. Mas que também receberam algumas 

reivindicações, como a falta de ônibus para se deslocarem, e comentou que acredita que 

a Administração Municipal vai ajustar isso no decorrer do ano, e ressaltou que a colega 

Vereadora Vanessa de Jesus fez uma Proposição referente ao transporte para o baile. 

Sobre o Requerimento da colega Vereadora Daiani Maria, em virtude de um 

acontecimento trágico, relatou que também recebeu algumas solicitações de pais, e relata 

que também se preocupa, pois tem um filho pequeno, e explana a respeito de detalhes que 

passam despercebidos no dia a dia, e com criança acontece muito rápido, e reforça sobre 

como é importante ter essas noções básicas de primeiros socorros. Relatou sobre 

treinamentos que já teve com a empresa CIPA. Deixou um convite para o próximo sábado 

dia 09 de julho, vai ter um segundo evento na Linha Primavera, de uma galinhada com 

baile. Falou sobre o Brechó Solidário que também vai ocorrer no sábado dia 09 de julho, 

reforçando o convite que já havia feito na última sessão. No próximo domingo dia 10 de 

julho vai ter a tradicional festa do colono na comunidade de São Rafael, na sociedade, 

relatando que vai ter almoço e diversas outras atrações tanto para crianças quanto para os 

adultos, e como adquirir os cartões. Relatou sobre as obras na estrada até o local, e pedi 

a compreensão de todos que vão comparecer no evento. Vereadora Vanessa de Jesus 

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

Lorenzini, os colegas Vereadores (as), os funcionários da casa, as suplentes de Vereador 

presente, e ao público de casa. Sobre sua Indicação Nº 049/2022 relatou sobre a festa que 

teve no salão ao lado da escola, e de como fica escuto sem a devida manutenção das 

lâmpadas nos postes da via, e que já fez o pedido de manutenção e nada foi feito, e que 

também cobraram ela como Vereadora que nada foi feito. Sobre sua Proposição Nº 

077/2022 pediu a Administração Municipal que estude a possibilidade de colocar o 

transporte para os bailes da 3ª IDADE, e relatou que o pessoal questionou a ela que antes 

da pandemia tinha o transporte, e que agora voltou os bailes sem o referido transporte. 

Agradeceu ao Senador Lasier Martins e ao Deputado Federal Maurício Dziedricki e todas 

as pessoas que prestigiaram a pré-candidatura do Ubirajara Marques da Silva, o Bira. 



Relatou que em visita a casa do morro o Senador Lasier Martins e o Deputado Federal 

Maurício Dziedricki, a qual acharam muito linda, entregou a eles, juntamente com o 

Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, e a Secretária da Educação, Cultura e 

Esportes Anelise Assmann, a Secretária da Saúde a Patrícia Haenssgen, um pedido de 

uma ambulância para o município. Parabenizou a Administração Municipal e ao professor 

de educação física Dionas Kich, pelo campeonato municipal de base, destacando o 

empenho do professor para acontecer e de trazer os pais para prestigiarem seus filhos. 

Parabenizou também a todos os colegas Vereadores (as) pela aquisição dos notebooks. 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn iniciou saudando o Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, os colegas Vereadores (as), as suplentes de vereador que 

estão presente, aos servidores da casa, e ao público que assiste de casa. Falou sobre sua 

Proposição Nº 075/2022 dando ênfase a uma área maior em que os munícipes poderão 

aproveitar, sobre o embelezamento e também uma área maior para nossa Expo Cruzeiro. 

Parabenizou a Administração Municipal pelo lindo projeto para o trevo do município, 

destacando o embelezamento, a segurança de trafegabilidade e comentou sobre a retirada 

das arvores que havia no local, explicando que foram retiradas com licença concedida 

pela Secretária do Meio Ambiente e replantadas em outros locais. Sobre a Proposição Nº 

076/2022 destacou sendo uma obra urgente, por ser uma rua de bastante trafegabilidade 

tanto por veículos, quanto por pedestres e ciclistas, e pelo risco que correm. Explanou 

sobre as condições das estradas no interior, e sobre o empenho da Secretária de Estradas 

pelo trabalho que vem realizando, para deixa-las em boas condições de trafegabilidade 

para os munícipes, destacando o uso do maquinário, estes alguns alugados, e algumas 

comunidades que já foram arrumadas, e ainda comentou a respeito do merecimento de 

asfalto. Comentou sobre sua Indicação Nº 048/2022 sobre a importância de colocar mais 

um dia da semana o transporte interior/centro e vice-versa, e relatou que ficou feliz que a 

Administração Municipal conseguiu colocar novamente o transporte, e pede para 

estenderem em mais um dia na semana esse transporte, e futuramente todos os dias, 

explanando a importância de se pensar no futuro. Vereador Gustavo Henrique Richter 

iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, demais colegas 

vereadores (as), funcionários da casa, suplentes de vereadores presentes, e ao público de 

casa. Parabenizou a todos os colegas pela aquisição dos notebooks e destacou sendo uma 

boa aquisição, e que desde o ano de 2021 já tinham a ideia de compra dos mesmos, e que 

agora se concretizou, e destacou a economia de folhas por sessão e preservação do meio 

ambiente. Sobre sua Indicação Nº 050/2022 pediu a Administração Municipal que estude 



a viabilidade da pavimentação das referidas ruas, destacando serem bem movimentadas 

e que dão acesso a creche e o Posto de Saúde do bairro Passo de Estrela. Recordou o que 

a colega Vereadora Vanessa de Jesus comentou sobre a rua Martinez Laguna no bairro 

Passo de Estrela, que no ano de 2021 os moradores já haviam o procurado para fazer a 

pavimentação comunitária, e foi procurado novamente, destacou que foi atrás e ainda não 

obteve retorno, e que também já existe um abaixo assinado protocolado referente. Sobre 

sua Proposição Nº 074/2022 explanou que no ano de 2021 o Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini já trouxe a ideia como Proposição, e que trouxe novamente 

pois é uma maneira de amenizar o abandono e o descaso com animais, e que irão insistir 

neste caso até que algo seja feito. Relatou a final do futebol de base, e parabenizou a todos 

os envolvidos, destacando o empenho do Professor Dionas Kich, e ressaltou a importância 

da pratica de esportes pelas crianças, e trazer elas a prática. Destacou também que no 

último sábado dia 02 de julho, teve a final da bocha na categoria Veteranos, e parabenizou 

a equipe do Arroio Grande que se consagrou campeão, a equipe do Tamoio que ficou em 

vice-campeão, e as demais equipes que participaram. E finalizou agradecendo o Deputado 

Daniel, que já havia encaminhado uma emenda no valor de R$100 mil para a saúde, e que 

na semana anterior oficializou esse pagamento, destacando que desde o ano de 2021 até 

na semana que passou, o Deputado destinou a cidade mais de R$500mil reais para nosso 

município, e espera que mais a frente esses Deputados que vem ajudado o município 

sejam reconhecidos. Vereadora Daiani Maria iniciou saudando o Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, a mesa diretora, colegas vereadores (as), funcionários da 

casa, as suplentes de vereador que estão presentes e ressalta que muito em breve estarão 

fazendo parte da casa, aprovando projetos, trazendo suas ideias, e ao público de casa. 

Ressaltou que iria usar a positividade do Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini 

que sempre fala com positividade. Ressaltou também sobre o uso dos notebooks, a 

economia de folhas e comentou de fazer uma contagem até final de ano para ver o quanto 

foi economizado. Falou que no dia 21 de junho participou da aula inaugural do projeto 

bike solidaria, destacando ser uma parceria com o ministério público, a polícia civil, o 

SENAI, e com a Administração Municipal, e explanou sobre os participantes e sobre o 

projeto, e destacou o prêmio inovare ao qual o ministério público inscreveu o curso, e 

parabenizou a todos os envolvidos e em especial a nossa Administração que acolheu o 

projeto. Comentou a respeito do baile da 3ª IDADE, ao qual ela e a colega Vereadora 

Marni Ediza Trentini Ledur foram prestigiar, e destacou sobre o transporte que foi 

solicitado, e que recebeu informações que os bailes não estavam na programação do 



município no calendário de eventos, por isso não tinha o transporte, mas que já está 

havendo uma programação para o ano de 2023. Ressaltou que dia 05 de agosto vai ser 

realizado o tradicional baile do vovô e da vovó, na comunidade do Canarinho, e neste 

evento, a música, a alimentação e o transporte serão custeados pela Administração 

Municipal. Explanou sobre o campeonato das categorias de base, que ocorreu no dia 1º 

de julho, realizado no Ginasio Orlando Eckert, destacando o nervosismo de alguns pais 

torcendo por seus filhos. Deixou um agradecimento em especial ao Alexandre Mallmann 

que fez toda a organização e que já está fazendo a organização para o próximo ano, e 

também um agradecimento ao professor Dionas Kich que também ajudou na organização 

dos times principalmente. Sobre a iluminação do Ginásio, ressaltou o pedido que o 

presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini fez, e que em conversa com o Alexandre 

Mallmann, e ele comentou que a Secretária do Planejamento já está com um crokie em 

andamento para ajustar. Sobre o pedido do colega Vereador Isidoro José Weschenfelder, 

a respeito de aquisição de novas lixeiras, deixou registrado que já está em andamento, 

pois o Secretário Milton Weiler recebeu pedidos e fez o pedido de lixeiras novas. Relatou 

sobre a iluminação pública, ser um problema recorrente onde recebe várias reclamações, 

e explanou sobre as equipes que estão fazendo as instalações. Vereador José André 

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

Karol Lorenzini, demais colegas vereadores (as), funcionários da casa, público que assiste 

de casa, e as suplentes de vereador presentes, e destacou que no próximo mês a colega 

Cristiane Schneider vai assumir em seu lugar. Parabenizou o Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, pela aquisição da nova ferramenta de trabalho para todos os 

vereadores, que são os notebooks, e destacou a economia de folhas e ajuda ao meio 

ambiente. Falou sobre seu pedido de Requerimento Nº 004/2022 destacando a 

necessidade de colocar a rede trifásica para os agricultores poderem investir em 

maquinário mais potente, e destacou a falta de retorno referente a pedidos para a RGE. 

Sobre sua Proposição Nº 072/2022 destacou as necessidades das estradas do interior, e 

que já estão fazendo melhorias, e pedi que continue assim. Comentou que protocolou sua 

Proposição Nº 073/2022 na segunda feira, pedido para a Boa esperança, no trecho 

próximo ao Moinho, e que na terça já estavam fazendo as devidas melhorias. Ressaltou 

que moradores pediram a colocação de um quebra-molas devido à alta velocidade que os 

caminhões circulam pelas estradas, que já houve um acidente em uma residência, mas 

que não sabe se é possível, que teria que ser feito um estudo pela Administração 

Municipal. Relatou que o pessoal do interior reclama e cobra muito para os vereadores 



sobre as más condições das estradas, mas que foi passado que agora irão começar a 

arrumar devido a aquisição de maquinário. Ressalta a necessidade de um britador para o 

município, o qual vai ajudar muito o município, e pediu que a Administração estude essa 

possibilidade e de também um britador para cascalho. Parabenizou a todas as equipes que 

participaram do campeonato de bocha da 3ª IDADE, onde a final foi no dia 15 junho, e 

em especial a equipe da Baiuca que ficou campeã, e do 22 de novembro que ficou vice-

campeão. E no último sábado dia 02 de julho a final dos veteranos em Arroio Grande, 

com as equipes do Arroio Grande e Tamoio, onde a equipe de Arroio Grande ficou 

campeã, e o Tamoio vice-campeão, destacando a disciplina entre as equipes e o público 

presente. Agradeceu a equipe do Arroio Grande pela bela recepção, e deu os parabéns. 

Parabenizou aos participantes do futsal das categorias de base, que aconteceu a final no 

Ginásio Orlando Eckert na sexta-feira dia 01 de julho, e destacou as crianças serem o 

futuro dos campeonatos do município, e pediu valorização destas crianças e professores, 

e relembrou o que o colega vereador Gustavo Henrique Richter comentou acerca dos 

atletas de anos atrás e hoje em dia, e pediu um incentivo por parte da Administração 

Municipal. Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini iniciou saudando em 

especial os colegas vereadores e membros da mesa diretora, suplentes de vereadores 

presentes, destacando que vieram ver como tudo funciona para estarem assumindo uma 

cadeira, aos colegas servidores da casa, e ao público de casa. Iniciou comentando sobre a 

aquisição dos notebooks, relembrando que já havia solicitado no ano de 2021, e neste ano 

a colega Vereadora Daiani Maria solicitou novamente e agora se concretizou, explanando 

sobre o uso dos mesmo como ferramenta de trabalho, destacou o colega Adriel Augusto 

Pessi que se disponibilizou para ajudar os vereadores no uso dos notebooks, e relatou 

referente a economia que vai se ter no decorrer dos anos com gastos de folhas e o bem 

para o meio ambiente. Destacou sobre o campeonato de futsal de base, explanou sobre 

seu envolvimento em jogos com seu filho, e parabenizou o Paulo Alexandre Mallmann e 

o Professor Dionas kich, e os pais que participaram, e explanou sobre o envolvimento dos 

pais com os jogos e seus filhos, destacou também aos pais que não sabem, ainda tem 

horários disponíveis para colocar seus filhos na escolinha de futsal, e agradeceu a 

Administração Municipal pelo apoio que dá aos esportes. Parabenizou todos os adeptos 

da bocha pelo envolvimento no campeonato dos Veteranos e parabenizou aos campeões. 

Falou sobre a festa do colono a realizar-se no próximo domingo dia 09 de julho, na 

sociedade de São Rafael, destacando sobre a venda de cartões para o almoço. Comentou 

sobre a final da Copa Integração, que vai ocorrer no dia 17 de julho, destacando que o 



São Rafael vai disputar com a equipe do Minuano de Canudos do Vale, relatando a ida 

até a cidade no último final de semana, e deixou um convite a todos irem prestigiar a final. 

Finalizou deixando uma frase: Concentre-se na solução, e não nos problemas, e destacou 

que está resolvendo alguns problemas, indo em busca de soluções, principalmente na área 

da saúde, e pediu positividade sempre. 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 20 (vinte) de julho de 2022, quarta – feira, no horário das 18 horas 30 

minutos (dezoito horas e trinta minutos).  
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MAÍSA APARECIDA SIEBENBORN                DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 
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