
ATA Nº 014/2022 

Aos 03 (três) dias do mês de agosto 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; Daniela Inês Sehn; Demétrios Karol Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; 

Isidoro José Weschenfelder; Cristiane de Oliveira Schneider; 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 

013/2022 da Sessão Ordinária de 20 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 21 (vinte e um) de julho a 03 (três) de agosto de 2022. Ofício nº 001/2022 – 

Cruzeiro do Sul – 22 de julho de 2022. Vaga Vereador Suplente - Ao cumprimenta-lo 

cordialmente, vimos informar que os suplentes de vereador Milton Irineo Weiler, Gilson 

Pedro Behrenz e Anício Knecht estão no presente momento impossibilitados de assumir, 

sendo que a partir de 21 de julho de 2022 a Vereadora DANIELA INÊS SEHN ocupará 

a cadeira de Vereador do MDB na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, cadeira 

essa que estava sendo ocupada pela Vereadora Daiani Maria que conforme pedido de 

licença 003,aprovado por essa Casa Legislativa, se licenciou pelo período de trinta dias. 

Assina Marni Ediza Trentini Ledur – Presidente do MDB. Ofício nº 08/2022 – 

Cruzeiro do Sul – 28 de julho de 2022. Marcia Cristina Schneider Weschenfelder, vem 

por meio deste saudar vossa senhoria e está nobre Casa, ao mesmo tempo que comunica 

que a Sra. CRISTIANE DE OLIVEIRA SCHNEIDER; suplente de vereador, assumirá 

no período de 01/08/2022 à 30/08/2022, uma Cadeira nesta Casa, no período de licença 

do vereador ANDRÉ JOSÉ SCHMITT. Assina Marcia Cristina Schneider 

Weschenfelder – Presidente PP. Ofício Gabinete nº 157/2022 – Cruzeiro do Sul – 1º 

de agosto de 2022. Pedido de informações de autoria da vereadora Daiani Maria. 

Senhor Presidente. Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta 

ao ofício nº 099/2022, informar que atualmente os Conselhos existentes no Município de 

Cruzeiro do Sul são os seguintes: Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cruzeiro do Sul, Conselho de políticas 

Públicas, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Conselho Municipal de 



Habitação, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho de Desenvolvimento de 

Cruzeiro do Sul, Conselho do FUNDEB, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, 

Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal do Meio Ambiente, Conselho 

Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização do 

Transporte Escolas e Conselho de Alimentação Escolar. Encaminhamos em anexo as 

Portarias de Nomeação contendo a relação dos membros integrantes dos respectivos 

Conselhos. Ressaltamos que informações relativas ao local e periodicidade dos encontros 

podem ser adquiridas diretamente com os representantes de cada Conselho. Sendo o que 

tínhamos para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Assina 

João Henrique Dullius – Prefeito Municipal. Indicação nº 054/2022 de autoria do 

Vereador Celso Batista dos Santos, indicando a Administração Municipal, através do 

setor competente, que retirem a placa que proíbe o estacionamento em frente a parada de 

ônibus na rua Rubens Feldens, próximo ao Bar do Milton, sentido Lajeado/Cruzeiro. 

Justificou ser um pedido dos munícipes que utilizam a parada, pois com a placa os ônibus 

acabam não parando em frente a parada, e sim mais para frente. Pois a indicação da placa 

seria para não estacionar e nem parar ali. Em anexo, foto do referido local. Indicação nº 

055/2022 de autoria da Vereadora Daniela Inês Sehn, indicando a Administração 

Muncipal, através do setor competente, que seja disponibilizado a aquisição de bandeiras 

oficiais do nosso Município, para a doação às associações, entidades, grupos culturais e 

esportivos que necessitam. Justificou tal pedido, o fato que quando há eventos, precisam 

solicitar o empréstimo da bandeira do município de Cruzeiro do Sul para a Administração. 

Ressaltou ainda, que os mesmos estão representando o município, por isso a importância 

de o Poder Executivo fornecer a bandeira de forma permanente. Indicação nº 056/2022 

de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, indicando a Administração 

Municipal, através do setor competente, coloque toldo de calçada até a entrada do Posto 

de Saúde na rua Visconde do Rio Branco. Se possível colocar o toldo desde o início da 

calçada. Esta é uma Indicação para atender solicitações de munícipes. Em dias chuvosos 

nossa população ao se deslocarem para o posto, tendo o toldo desde o cordão da calçada, 

evitará que nossos munícipes se molhem e fiquem doentes ou ainda mais doentes sem 

necessidade. Temos que trabalhar sempre na prevenção. Indicação nº 057/2022 de 

autoria da Vereadora Cristiane de Oliveira Schneider, indicando a Administração 

Municipal, através do setor competente, que estude a viabilidade de colocar uma parada 

de ônibus, na rua João Rafael Azambuja, logo acima da Câmara mortuária. Justificou ser 

um pedido dos moradores, pois em dias de chuva, frio e sol, não tem onde se abrigar. 



Indicação nº 058/2022 de autoria da Vereadora Cristiane de Oliveira Schneider, 

indicando a Administração Municipal, através do setor competente, que faça a pintura e 

sinalização no asfalto e colocação de placas de quebra-molas que estão faltando na rua 

Frederico Germano Haenssgen. Justificou ser um pedido dos moradores e motoristas que 

trafegam na mesma, pois a noite e em dias de chuva fica difícil distinguir as vias e o 

acostamento. Podendo até ocorrer acidentes. Indicação nº 059/2022 de autoria do 

Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando a Administração Municipal, através do 

setor competente, que faça a poda da árvore na rua visconde do rio Branco de esquina 

com a Dom Pedro ll, em frente à casa do Sr. Paulo de Borba. Justificou, a mesma está 

causando risco as pessoas que transitam na rua e a casa do solicitante. Indicação nº 

060/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando a Administração 

Municipal, através do setor competente, que faça a instalação de uma luminária na rua 

primavera em frente à residência número 323. Justificou, pois existe rede baixa e poste, 

porém falta a luminária, sendo que os moradores solicitantes sentem. Insegurança devido 

a escuridão. Indicação nº 061/2022 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, 

indicando a Administração Municipal, através do setor competente, que faça a pintura e 

sinalização no asfalto nas ruas Nossa Senhora de Fátima e na rua 12 de Outubro no Passo 

de Estrela. Justificou ser um pedido dos moradores e motoristas que trafegam nas 

referidas ruas. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 144-02/2022 do Poder Executivo 

que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 

TRANFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE ÁREA DE TERRAS À EMPRESA 

BIANCHINI ARTEFATOS DE PLÁSTICO LTDA. Não houve comentários acerca 

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

MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 145-02/2022 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 PADARIA BEAMAR LTDA. No espaço para 

comentários, o Vereador Isidoro José Weschenfelder, ressaltou sobre as origens da 

padaria Beamar, sobre seu crescimento, desejou sucesso a empresa, falou sobre os 

empregos que oferece aos munícipes, e complementou colocando que se sente orgulhoso 

em dizer sim ao Projeto. O Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

complementou as palavras do colega Vereador Isidoro José Weschenfelder, destacando 

sua presença na inauguração do novo prédio da empresa, explanou sobre a trajetória da 

empresa e seu desenvolvimento e expansão, colocando que os Vereadores precisam 



apoiar. Comentou acerca de pessoas reclamando nas redes socias sobre não conseguir 

trabalho, e ressalta que no Vale do taquari há muitas vagas, e que com certeza todos irão 

votar sim. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR 

MAIORIA ABSOLUTA. Proposição nº 084/2022 de autoria da Vereadora Daniela Inês 

Sehn, solicitou a Administração Municipal, através do setor competente, estude a 

viabilidade de construção, de uma quadra de areia para a prática de vôlei, no Bairro 

Glucostark. Justificou o pedido, pelo motivo do aumento de adeptos à prática de vôlei de 

areia na nossa cidade, surgindo a necessidade de mais uma quadra. Torna-se necessário 

ampliar e estimular a prática esportiva, proporcionando mais saúde e qualidade de vida 

para os munícipes. Também contribui para afastar as crianças e adolescentes de atividades 

que prejudicam o seu desenvolvimento. Além disso, o esporte promove o convívio social 

entre as pessoas e auxilia até no desempenho educacional dos estudantes. No espaço para 

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

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 085/2022 de autoria da 

Vereadora Daniela Inês Sehn, solicitou a Administração Municipal, através do setor 

competente, faça iluminação no Parque Poliesportivo com refletores LED que mudam de 

cor, fazendo uma iluminação que além de trazer mais segurança aos que frequentam, pois 

terá mais claridade, irá embelezar o nosso parque, destacando as árvores e demais plantas. 

Essa iluminação pode ser utilizada como mais uma ferramenta para dar destaque às 

campanhas que acontecem no nosso município, como o SETEMBRO AMARELO, 

OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL... No espaço para comentários adicionais, a 

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

UNANIMIDADE. Proposição nº 086/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn, solicitou a Administração Municipal, através do setor competente, proceda 

na criação de uma central de ACHADOS E PERDIDOS em nosso município. Esta central 

teria a finalidade de facilitar aos nossos munícipes reaver pertences e documentos 

perdidos. Todos os documentos e objetos entregues nesta central de ACHADOS E 

PERDIDOS, deverão ser cadastrados com data de entrada. A entrega realizada mediante 

identificação e solicitação por escrito. Este cadastro deverá ser feito por uma Secretaria 

de Governo e deve ficar disponível no site da Prefeitura. Esta é uma proposta que visa 

solucionar os problemas relativos a procura e devolução de objetos e documentos 

perdidos em nosso município. No espaço para comentários adicionais, a autora disse que 

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

Proposição nº 087/2022 de autoria da Vereadora Cristiane de Oliveira Schneider, propôs 



que a Administração Municipal, através do setor competente, que faça a retirada de 

entulhos, colocação de material e boca de lobo na rua Irmão Werle, e mais uma boca de 

lobo na esquina com a rua Mario Antônio Zart. Justificou ser um pedido da Empresa 

Essenza que está se instalando na mesma, pois comprou e fez terraplanagem por conta 

própria. No espaço para comentários adicionais, a autora disse que o proprietário da 

empresa a procurou e disse que já faz três meses que pediu a colocação do material, e até 

agora nada. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 088/2022 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propôs que 

a Administração Municipal, juntamente com os setores competentes, encaminhe, em 

caráter de emergência o empenho que autorize a manutenção do caminhão que 

transportava os dejetos orgânicos, mais conhecido como esterco. Este caminhão está 

parado a muito tempo, bem como o motorista do mesmo. As justificativas para tal 

proposta são várias. A principal é que os produtores que eram atendidos por este serviço 

clamam por uma solução para o problema. Outra é que a prefeitura está pagando um 

motorista para não dirigir. Quando da Visita ao Parque de Máquinas eu mesmo, 

juntamente com os demais vereadores presentes comprovamos isso. Segundo 

informações que se tem, o valor inicial para a manutenção girava em torno de 

R$26.000,00. Hoje se gasta por dia, com maquinário terceirizado fazendo estradas e 

outros serviços, como por exemplo triturando galhos verdes, quase o dobro. Essa é mais 

uma justificativa para que o conserto ocorra, ou melhor seja autorizado o quanto antes. 

Caso seja intenção do executivo não oferecer mais este serviço, solicito que informe ao 

produtor sobre o fim do serviço, possibilitando ao mesmo buscar outras alternativas para 

que o serviço seja executado. No espaço para comentários adicionais, o autor disse que 

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

Proposição nº 089/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, propôs que 

a Administração Municipal, através do setor competente, fazer uma praça de recreação 

contendo um campo de vôlei de areia e brinquedos como balanços, escorregador, 

gangorra e minicampo de futebol, na rua Ernesto Alfredo Trapp, no bairro Vila Rosa, sob 

matrícula número 2948, área de recreação pública. Justificou tal pedido, no bairro residem 

muitas crianças que não tem local apropriado para brincar, sendo que as mesmas estão 

sempre brincando nas ruas, e o pais ficam inseguros com a situação. No espaço para 

comentários adicionais, o autor comenta que o pedido é acerca do bairro onde reside. 

Relembra já ter feito este pedido no ano de 2021, e explana sobre a ideia do projeto, e 

relatou sobre um comentário de uma moradora do bairro, o qual seu filho já foi atropelado, 



ressalta sobre a Praça e o Poli, os quais tem espaço para as crianças brincarem e explana 

sobre como poderia ser feito, e pediu para a Administração Municipal dar uma atenção 

em especial a estes tipos de pedidos. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 090/2022 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder, propôs que a Administração Municipal, através do setor de trânsito, que 

faça a instalação de placas com limite de velocidade na Boa Esperança Baixa, curva que 

dá acesso a empresa Multipeixes. Solicitação de moradores locais, mencionando que não 

tem segurança ao ingressar ou sair da referida rua devido à alta velocidade dos veículos. 

No espaço para comentários adicionais, o autor comentou que esse tipo de pedido não 

poderia ser trazido, e sim deveria se colocar em todas as ruas, e explana que em especial 

fez esse pedido para trazer mais segurança ao local. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 007/2022 de autoria da 

Vereadora Vanessa de Jesus, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores, que envie ofício ao ERENO DAER, solicitando que o transporte de 

Lajeado/Cruzeiro passe 30 minutos antes do horário atual, que hoje é as 18:30hrs. O 

referido pedido é porque os munícipes que utilizam esse transporte ficam muito tempo 

esperando, pois saem do trabalho pelas 17:30hrs. No espaço para comentários adicionais, 

a autora disse que falaria na tribuna. Em votação, o Requerimento foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 006/2022 de autoria da Vereadora 

Cristiane de Oliveira Schneider, solicitou que a Administração Municipal, através do 

setor competente, esclareça o motivo pelo qual a demora do termino do asfalto e calçada 

da rua João Schardong, bairro Passo de Estrela. Justificou ser um pedido dos moradores. 

A autora não teve comentários acerca do pedido. Em votação, o Pedido de Informações 

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA 

TRIBUNA: Vereadora Vanessa de Jesus iniciou desejando boa noite, saudou o 

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

da casa, público presente, as colegas suplentes de Vereador que assumiram e desejou sorte 

e sucesso a elas e que tragam novas ideias para agregar, e também ao público de casa. 

Falou sobre seu Requerimento Nº 007/2022 acerca do transporte, pediu ao Presidente para 

enviar um Ofício ao responsável pelo Transporte e convida-lo para uma reunião na 

Câmara com os Vereadores, e explanou sobre os horários que tinha comparando os que 

tem agora, relatando ser um pedido de usuários deste transporte, que muitas vezes ficam 

horas esperando o próximo ônibus. Explanou sobre o lixo, que tem ruas que o caminhão 

não entra para recolher o lixo, mencionou acerca das lixeiras e dos animais que acabam 



tirando e espalhando pelo chão. Falou sobre a ponte na rua Rubens Feldens, que 

moradores relataram que os que precisam passar a pé, passam na água, pois não tem 

escoamento de água na ponte quando chove, e muitas vezes acabam levando um banho 

dos veículos que passam, e pediu ao setor competente que faça a devida manutenção. 

Agradeceu a Administração Municipal por colocar bueiros na rua Arno Cíceri, relatando 

que precisaria colocar em toda a sua extensão, mas espera que com o tempo será colocado 

em tudo, agradeceu ao Márcio da Retro, o qual estava presente na sessão, elogiando seu 

trabalho, agradeceu ao Paleta, o Fabricio e outro rapaz que não lembrava o nome, pelo 

belo trabalho que realizaram no local. Parabenizou o SER São Rafael pela conquista do 

título. E encerrou desejando boa sorte ao Bira, pela coragem de se candidatar a Deputado 

Estadual, destacando ser uma pessoa de bom coração, e desejou uma boa caminhada. 

Vereadora Daniela Inês Sehn iniciou desejando boa noite ao Presidente Vereador 

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

presente e ao público de casa. Iniciou agradecendo a todas as pessoas que acreditaram em 

sua proposta e depositaram seu voto a ela, e em especial a sua família. Agradeceu a 

Vereadora Daiani Maria por ceder a cadeira a ela, para que pudesse apresentar suas ideias 

como Vereadora. Parabenizou os colegas vereadores (as) pelo excelente trabalho que vem 

efetuando, e que sempre estão abertos a comunidade. Parabenizou a Administração 

Municipal e ao Prefeito João Henrique Dullius pelo excelente trabalho que vem 

apresentando, e em especial a Brigada Militar e a Policia Civil, mencionando a colocação 

do vídeo monitoramento que está sendo instalado no município, e explanou sobre os 

monitoramentos bem como será executado. Deixou registrado sua alegria em ver o 

Projeto do trevo sendo executado. Falou sobre sua Indicação Nº 055/2022 ressaltando ser 

muito importante os grupos terem as bandeiras do município para si, facilitando suas idas 

a eventos. Sobre sua Proposição Nº 084/2022 comentou ser a pedido de moradores do 

bairro, comentou que já existe uma quadra no Parque Poliesportivo, mas como tem muita 

demanda de adeptos, estão pedindo mais quadras, e deixou a ideia de fazer mais quadras 

no Parque, ressaltando a importância de atividades físicas para a saúde. Comentou que no 

dia 05 de agosto de 2022, é celebrado o dia Nacional da Saúde, e comenta sobre a 

importância da atividade física para prevenção. Sobre sua Proposição Nº 085/2022 relatou 

que a iluminação vai destacar, embelezar o espaço e trazer mais segurança, relatando 

sobre os eventos que ocorrem no local, e deixou de ideia as cores que representam o 

Setembro Amarelo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, e aproveita para destacar as 

prevenções das doenças. Relata que a muitos pedidos mais importantes, mas que também 



se precisa investir em lazer para os munícipes, explanando a importância para o 

Município. Destacou sobre a Casa do Morro, que está muito bonita e recebendo muitos 

visitantes. Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur iniciou desejando boa noite a todos, 

saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, colegas Vereadores (as), em 

especial a Daniela Inês Sehn e a Cristiane de Oliveira Schneider, que somam na Casa 

legislativa, trazendo suas ideias para agregar ao município e lhes desejou boas vindas, ao 

público presente e aos de casa, e aos servidores da casa. Iniciou falando sobre sua 

Indicação Nº 061/2022 sobre as pinturas de ruas, no Passo de Estrela, a qual chamou sua 

atenção a Rua Nossa Senhora de Fatima e a rua 12 de Outubro, ressaltando a importância 

de uma boa sinalização, e que em conversa com o Secretário de Obras do município, o 

qual a informou que falta tinta para fazer as devidas manutenções, mas que já foi feita a 

compra e que já chegaram, e informa que será feito nos próximos dias em todo o 

município, ressaltando a beleza nas ruas e segurança. Parabenizou a Administração 

Municipal pela assinatura do contrato para a instalação do Vídeo Monitoramento no 

município, ressaltando ter feito uma Proposição neste ano, a qual o colega Vereador 

Gustavo Henrique Richter também solicitou no ano de 2021, pois é uma demanda muito 

importante, trazendo segurança e facilitando o trabalho dos policiais, e explanou sobre 

como será feito essas instalações, e de relatos de policiais. Também parabenizou a 

Administração Municipal pelo belo trabalho que vêm realizando em diversas estradas do 

município, comentou que na última sessão a colega Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn também relatou de algumas estradas que já receberam melhorias, e que agora 

por onde passou também viu o excelente trabalho, citando a Linha Primavera, São Rafael, 

25 de julho, Boa Esperança, locais onde os munícipes agradeceram a ela. Comentou que 

no dia 24 de julho de 2022, aconteceu um almoço do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

do município, na localidade de Picada Aurora no Clube do 25 de julho, relatando estar 

cheio e uma festa animada, e que foi um sucesso. Explanou sobre um material que está 

depositado no clube, que lhe chamou a atenção, que foi retirado da RSC 453, e deixou de 

sugestão a Administração Municipal, para utilizar aquele material para as residências dos 

agricultores do município que tem um acesso ruim para os caminhões. No próximo dia 

05 de agosto de 2022, mencionou o baile do vovô e da vovó, que vai acontecer no 

Canarinho, ressaltando estar no calendário de eventos do município e que vai ter 

transporte para os grupos que quiserem prestigiar. No dia 13 de agosto de 2022, 

mencionou o tradicional Café Colonial na Baíuca, deixando o convite para quem quiser 

participar. Parabenizou o SER São Rafael pelo título conquistado ao qual conseguiu 



participa, e destacou a bela comemoração, as autoridades presentes e cantado o Hino 

Nacional juntamente com a bandeira do município, e por ter sido um momento de muita 

união. E finalizou parabenizando em nome do MDB de Cruzeiro do Sul o amigo Euzébio 

Fernando Ruschel, o DIDO como é conhecido, o qual foi Procurador Geral do Estado no 

mandato do Governador José Ivo Sartori, destacando o discurso emocionante que fez no 

dia 02 de agosto de 2022, ao qual fez o desencerra mento do retrato na galeria dos ex-

procuradores do estado. Vereador Isidoro José Weschenfelder Iniciou desejando boa 

noite ao Presidente Demétrios Karol Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), em especial 

as suplentes Daniela Inês Sehn e a Cristiane de Oliveira Schneider que estão assumindo, 

aos familiares presentes, suplente de Vereador Claumir Hahn presente na casa, ao Marcio 

da retro, e deu os parabéns as colegas que estão assumindo e falou sobre sua caminhada 

na campanha e de quando encontrou as colegas que estão assumindo uma cadeira. 

Parabenizou o SER São Rafael pelo título no campeonato na categoria titular, ao 

Canarinho pelo vice-campeonato na categoria aspirantes, mas também parabenizou a 

todos que participaram. Agradeceu o convite que o Marcos, presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais fez aos Vereadores, e mencionou sobre a agricultura ser forte no 

município, e relatou que se sentiu bem no evento, e que também comemoraram o dia do 

motorista, e deixou um abraço a toda a categoria. Comentou acerca de uma caminhada 

que fez com o Marcos, sobre a energia elétrica para os Agricultores. Relatou sobre os 

atendimentos que os munícipes recebem no Hospital São Gabriel Arcanjo, pedindo 

paciência, pois nem sempre o atendimento é de imediato, exemplificando as crianças, e 

pediu que os munícipes sempre podem contar com ele. Sobre sua Proposição Nº 089/2022 

explanou relatos de munícipes que moram no bairro e da importância de se fazer um local 

adequado para as crianças ficarem nos tempos livres, e pediu a Administração Municipal 

vir conversar com os Vereadores e dar uma atenção em especial a estes tipos de pedidos. 

Mencionou a ideia do suplente de Vereador Claumir Hahn, o Kiro, de fazer uma sede 

para os Escoteiros, e menciona que pode ser feito neste local, pelo amplo espaço que 

possui. Comentou sobre reclamações que vem recebendo sobre o recolhimento do lixo no 

município, e pediu a Administração Municipal que cobre o trabalho pelo qual estão 

pagando. Mencionou sobre o Vídeo Monitoramento, e que o comentário que a colega 

Vereadora Daniela Inês Sehn fez, foi muito bem explanado acerca do assunto, e comentou 

acerca dos benefícios que vai trazer ao município. Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn Iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, colegas 

Vereadores (as), público presente, servidores da casa, desejou boas vindas as suplentes 



de vereador Daniela Inês Sehn e Cristiane de Oliveira Schneider, e ressaltou as mulheres 

estarem em maioria na Câmara de Cruzeiro do Sul. Falou sobre sua Indicação Nº 

056/2022 explanando sobre os benefícios, principalmente nos dias de chuva e ressaltou 

na prevenção. Agradeceu aos colegas pela aprovação de sua Proposição Nº086/2022 que 

propôs uma central de achados e perdidos no município, e ressaltou ser um avanço que 

demostrara organização e explanou a respeito de como poderá funcionar. Mencionou 

sobre o transporte público, que para as localidades de Santarém, São Miguel, Lotes e Bom 

Fim, terão mais um dia na semana de transporte para o centro e vice-versa, e parabenizou 

a Administração Municipal e as localidades que serão contemplados, e ressalta que são 

merecedores. Parabenizou a Administração Municipal, por terem feito o alargamento da 

rua Santa Maria, na parte que liga o centro com os bairros Vila Rosa e Glucostarck, 

ressaltando os benefícios e da importância da obra. Explana sobre como é importante 

melhorar a cidade para que os munícipes se sintam orgulhosos de morar no município de 

Cruzeiro do Sul. Explanou sobre o Pedágio, ressaltando uma pesquisa virtual que vem 

sendo realizada sobre o Novo Plano de Concessão das Rodovias Estaduais, e comentou 

que já respondeu a pesquisa e pediu que quem recebeu, responda também, e se dispôs a 

ajudar quem tiver dúvidas. Vereadora Cristiane de Oliveira Schneider Iniciou 

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

aos colegas Vereadores (as), os funcionários da casa, a sua família que está presente na 

casa lhe dando apoio e ao público de casa. Agradeceu a família, amigos e os eleitores que 

confiaram a ela seu voto, e ao Vereador José André Schmitt que lhe dispôs a oportunidade 

de assumir uma cadeira na Casa Legislativa. Falou sobre a sua proposição Nº 087/2022 

destacando ser um pedido do dono da empresa e o mesmo estar pedindo a mais de 3 

meses. Pediu a Administração Municipal mais apoio as empresas que estão se instalando 

no município, destacando que vão gerar impostos e mais empregos aos munícipes. Sobre 

sua Indicação Nº 058/2022 destacou ser importante a sinalização das vias, pois dá mais 

segurança aos que trafegam com frequência por tais vias, dando ênfase na rua Frederico 

Germano Haenssgen. E relatou sobre as paradas de ônibus, pois é uma necessidade 

principalmente nos dias de chuva, para quem precisa pegar o transporte, ter um local 

adequado para se abrigar.  Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini Iniciou, 

desejando boa noite a todos os presentes, aos colegas Vereadores (as), membros da mesa 

diretora, aos servidores da casa, público presente e aos que assistem de casa. Comentou 

sobre ter mais mulheres na Casa Legislativa, e que fica muito feliz com isso, e explana 

sobre as mulheres na política. Ressaltou sobre o que a colega Daniela Inês Sehn falou e 



parabenizou o trabalho que os Vereadores vêm demostrando no município, e diz que fica 

muito feliz em saber disse. Desejou boas vindas as colegas suplentes de Vereador Daniela 

Inês Sehn e a Cristiane de Oliveira Schneider, e desejou um ótimo trabalho e que tragam 

boas ideias para acrescentar. Agradeceu a todos os Vereadores que se empenharam na 

divulgação e na arrecadação da Campanha do Agasalho, destacando ser a primeira de 

muitas e que foi um sucesso, e que nos próximos anos, os próximos Presidentes façam 

também, e agradeceu também a todos que fizeram as doações, e destacou que foi 

arrecadado mais de 600 peças e quem ainda quer ajudar, ainda está rolando uma 

campanha da Assistência Social, e agradeceu ao Sérgio Luis Backes, o Tio Backes por 

acreditar na campanha e comprar essa ideia juntamente com o Legislativo. Agradeceu a 

Administração Municipal pelo atendimento dos acessos nas estradas para os agricultores. 

Falou sobre sua Proposição Nº 088/2022 explanando sobre as dificuldades que a 

Secretária da Agricultura vem enfrentando, mas que seja feito algo para arrumar o 

caminhão, ou achar outra maneira para atender os agricultores. Mencionou sobre focar 

em coisas boas, e que em conversa com o Claumir Hahn, o Kiro, parabenizou todos os 

envolvidos que trabalharam na comunidade de São Rafael, e proporcionaram um bom 

atendimento a todos que foram prestigiar o campeonato, mencionou também sobre o 

público que veio de outros municípios, e agradeceu a Administração Municipal pelo 

apoio ao esporte. Finalizou deixando a seguinte frase: Se não houvesse esperança, não 

estaria lutando, e desejou muita positividade, e que todos tenham esperança de dias 

melhores. 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 17 

(dezessete) 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 03 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÍSA APARECIDA SIEBENBORN                DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 

          Primeira-Secretária            Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 


