
ATA Nº 015/2022 

Aos 17 (dezessete) 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 

014/2022 da Sessão Ordinária de 03 de agosto 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 04 (quatro) de agosto a 17 (dezessete) de agosto de 2022. CONVITE – A 

Administração Municipal, através da Secretária de Educação, Cultura e Esportes, convida 

para o Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil, com o tema: “ 

Cruzeiro do Sul, SEMEANDO PALAVRAS DO BEM! ” LOCAL: Rua General Neto. 

DATA: 07 de setembro de 2022. HORÀRIO: 9h. CONVITE – Ofício nº 11 – Temos a 

satisfação de convida-los para participarem do XVI Encontro das APAES do 8º Conselho, 

que neste ano será sediado em nosso Município pela APAE local com o apoio da 

comunidade. O evento será dia 23 de agosto do corrente ano no Salão da Comunidade 

Evangélica com recepção aos visitantes a partir das 8:30 horas. A presença de Vossas 

Senhorias muito nos honrará. Cordialmente Alberi Veiga da Silva – Presidente. Of. Gab. 

Nº. 165/2022 – Cruzeiro do Sul, 15 de agosto de 2022. Excelentíssimo Senhor 

Demétrios Karol Lorenzini – Presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. 

Assunto: Pedido de informações de autoria da vereadora Cristiane Schneider de Oliveira. 

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

ao ofício nº 106/2022 informar que devido às más condições climáticas, causadas por 

longos períodos chuvosos, ocorreram alguns atrasos nas obras de asfaltamento e calçadas 

de passeio da Rua João Schardong, no Bairro Passo de Estrela. Ressaltamos que a 

empresa responsável, solicitou o aditamento de prazo de execução da obra, o qual foi 

deferido, sendo que, atualmente os trabalhos estão ocorrendo de acordo com o novo 

Cronograma. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de elevada estima 

e consideração. Atenciosamente. João Henrique Dullius – Prefeito Municipal. 



Indicação nº 062/2022 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando a 

Administração Municipal, através do setor competente, que seja feita a pintura na rua 

Rubens Feldens, por toda a sua extensão, devido à falta de visibilidade durante a noite. 

Justificou, ser um pedido dos moradores e motoristas que trafegam nas referidas ruas. 

Indicação nº 063/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, indicando 

a Administração Municipal, através do setor competente, proceda na colocação de placas 

com a indicação de que é proibido trânsito de caminhão na rua General Neto. Há 

necessidade de colocação de placa na rua São José e na rua Visconde do Rio Branco. 

Justificou a colocação destas placas, pois está acontecendo transito de caminhões nesta 

rua, o que é proibido. Trata-se de uma rua estreita e já aconteceu de caminhões arrancarem 

espelhos retrovisores de carros estacionados. Indicação nº 064/2022 de autoria da 

Vereadora Cristiane de Oliveira Schneider, indicando a Administração Municipal, através 

do setor competente, que faça a colocação de lâmpadas que estão faltando na Rua Alfredo 

Lopes da Silva. Justificou ser um pedido dos moradores, pois a noite fica perigoso sem a 

devida iluminação. Indicação nº 065/2022 de autoria da Vereadora Cristiane de Oliveira 

Schneider, indicando a Administração Municipal, através do setor competente, que dê 

uma atenção maior para a APAE de Cruzeiro do Sul. Justificou ser um pedido dos pais e 

servidores da APAE de Cruzeiro do Sul, pois a lista de espera para atendimento só 

aumenta. Indicação nº 066/2022 de autoria da Vereadora Daniela Inês Sehn, indicando 

a Administração Municipal de Cruzeiro do Sul, através do setor competente, estude a 

viabilidade de enviar lembrete via WhatsApp para os pacientes com consulta médica 

agendada, sempre um dia antes e solicitando confirmação. Justifica-se esse pedido, o fato 

de que muitas pessoas deixam de se fazer presente na consulta agendada pelo motivo de 

esquecer da data. Essa medida de lembrete irá diminuir essas situações, podendo ser 

repassada a consulta para outro munícipe que necessite, no caso do paciente retornar que 

não poderá ir na consulta. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 146-02/2022 do Poder 

Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve comentários acerca do projeto. Em votação, o 

Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. 

Proposição nº 091/2022 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitou que 

a Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 

construa uma estrutura para pátio coberto na EMEI Dona Maria Julieta, localizada no 

bairro Passo de Estrela. Justificou a Proposição, tendo em vista que no verão intenso, bem 

como no inverno, as crianças não conseguem usufruir desse amplo espaço. No espaço 



para comentários, o autor disse que falaria na tribuna. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 092/2022 de autoria do Vereador 

Celso Batista dos Santos, solicitou que a Administração Municipal, através do setor 

competente, que faça a instalação de redutores de velocidade, do tipo quebra-molas, na 

Rua Professor Alfredo Scheibler, na localidade de Picada Augusta. Tal pedido é uma 

reivindicação dos moradores da comunidade alegando o alto fluxo de veículos que 

trafegam pelo local, muitos destes, em alta velocidade, o que ocasiona em perigos aos 

demais motoristas, ciclistas e pedestres. O mesmo pedido já foi encaminhado dia 05 de 

julho de 2021. No espaço para comentários, o autor disse que falaria na tribuna. Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

093/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitou que a 

Administração Municipal, através do setor competente, implante um projeto e faça a 

distribuição de uniformes escolares nas escolas Municipais do nosso município. Sugere-

se a distribuição de 2(dois) conjuntos de uniformes por estação. A educação é peça 

fundamental em nossa sociedade, pois a emancipação de um povo vem pela educação e 

assim também teremos um país desenvolvido. Pensando em proporcionar uma educação 

cada vez mais de qualidade que sugiro está proposição. Citou alguns benefícios para 

nossos alunos que justificam está proposição: - Igualdade; - Praticidade; - Disciplina. No 

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

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 094/2022 de autoria da 

Vereadora Cristiane de Oliveira Schneider, solicitou que a Administração Municipal, 

através do setor competente, que faça reparos no asfalto, na entrada do Mercado Languiru 

e em outros pontos do centro do nosso município. Justificou ser um pedido do gerente, 

motoristas, e moradores de nossa cidade. Não teve comentários acerca da Proposição. Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

095/2022 de autoria da Vereadora Daniela Inês Sehn, propos que a Administração 

Municipal de Cruzeiro do Sul, através do setor competente, providencie a construção de 

uma área coberta na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi que 

atualmente está com 174 alunos. Com a mudança de mantença da Escola Anita Garibaldi, 

houve um significativo aumento no número de alunos e a escola não possui nenhum 

espaço com área coberta para as aulas de Educação Física e recreios dos alunos nos dias 

de chuva. Levando em consideração que no período de inverno temos muitos dias 

seguidos de chuva, esses alunos precisam ficar na sala de aula, sem ter um espaço para 

brincarem e realizarem atividades físicas, que são tão importantes quanto as outras 



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

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 096/2022 de 

autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitou que a Administração 

Municipal, através do setor competente, faça algumas melhorias no Loteamento Popular, 

bairro Vila Rosa, como: substituição dos postes quebrados e da tela em volta da quadra 

de futebol de areia, bem como melhoria na mureta abaixo da tela para que não ocorra 

escoamento de areia em dias de chuva; remoção da vegetação existente nas proximidades 

do campo de futebol, praça e taquareira; construção de uma arquibancada de alvenaria 

junto à Rua Carlos Walter Haenssgen, em frente ao campo, de maneira que as pessoas 

possam ter um local adequado para observar os jogos em dias de programação esportiva 

e tenham um espaço de lazer; construção de uma calçada de passeio para caminhadas 

desde os arredores do campo até a taquareira; melhorias na iluminação para o uso noturno; 

manutenção ou retirada da academia; construção de churrasqueiras ao lado da taquareira; 

limpeza do local; pintura do prédio ao lado da quadra de academia ao ar livre e colocação 

de brinquedos para as crianças. Justificou tais melhorias visto a necessidade dos 

moradores se deslocarem até o bairro centro ou cidades vizinhas, como Lajeado, para 

poder ter um espaço de lazer com suas famílias, sendo que existe um local disponível e 

de fácil acesso à população, justamente para esses momentos de lazer, porém, sem 

infraestrutura adequada. No espaço para comentários adicionais, o autor comenta que já 

trouxe a mesma proposição no ano de 2021, e explana sobre trazer projetos para beneficiar 

os munícipes, e trazer um momento de lazer nas horas vagas, e pede uma atenção especial 

para a Administração Municipal, que atenda esse tipo de pedido dos Vereadores. Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

097/2022 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitou a Administração 

Municipal, através do setor competente, designe uma força tarefa para solucionar a 

demanda relacionada ao lixo produzido em nosso município. Essa demanda vem sendo 

trazida por vários colegas, e a cada dia, percebe-se que os problemas só aumentam. Assim 

sendo entendo que seja necessárias ações mais eficazes para resolver o referido problema. 

Justificou a proposta devido ao estado que se encontram as lixeiras e os locais onde as 

mesmas se encontram. No espaço para comentários, o autor disse que falaria na tribuna. 

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

098/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitou a Administração 

Municipal, através da Secretária de Obras, que faça a colocação das grades de boca de 

lobo / bueiros no loteamento Fick, que são 8 ao total. Justificou a proposta devido ao 



perigo de alguma criança cair dentro, e ser uma solicitação dos moradores que mencionam 

que o mesmo não está sendo feito. No espaço para comentários adicionais, o autor 

comenta que trouxe esse pedido no ano de 2021 e mais uma vez pede atenção da 

Administração Municipal para atender aos pedidos dos Vereadores. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 099/2022 de 

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

do setor competente, que estude a viabilidade de criar um centro recreativo para idosos 

no município, com diversas atividades para que ocupem mais a cabeça e 

consequentemente seu tempo, e com visitas médicas. Justificou a proposta, ser a pedido 

de munícipes. No espaço para comentários adicionais, a autora comentou que fez essa 

solicitação, por ver que os idosos do município estão muito esquecidos, e pede para a 

Administração Municipal, que estude um local para que os idosos possam realizar 

diversas atividades. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereador 

Gustavo Henrique Richter iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios Karol 

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

suplentes de Vereadores, aos ex-colegas Jair Klein e a Anastácia Maria Schuster Zart, e 

a todos que assistem de casa. Deu boas vindas as colegas Cristiane de Oliveira Schneider 

e a colega Daniela Inês Sehn, e ressaltou sobre a participação das mulheres na Casa 

Legislativa, explanando a importância de participarem na política, e deu os parabéns a 

elas. Comentou sobre o vídeo monitoramento que está sendo instalado no município, e 

ressaltou que protocolou o pedido no ano de 2021, e que neste ano a colega Vereadora 

Marni Ediza Trentini Ledur também protocolou e que fomos agraciados então neste ano, 

e relatou sobre as vantagens acerca da segurança para o município e para os munícipes. 

Explanou sobre o lixo no município, comentou sobre a Proposta que o colega Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini trouxe, e ressalta que os munícipes também 

precisam fazer sua parte, e fazer o descarte do lixo corretamente. Comentou sobre o 

Pedido de Informações Nº 006/2022 que a colega Vereadora Cristiane de Oliveira 

Schneider trouxe na sessão de 03 de agosto, e deixa claro que a resposta que veio, para 

ele não serve, e que está havendo um grande descaso da empresa para com os moradores. 

Sobre sua Indicação Nº 062/2022 comentou que espera que o quanto antes seja feita a 

pintura de toda a extensão da Rua João Schardong, pois como a colega Vereadora Marni 

Ediza Trentini Ledur já trouxe na última sessão, as tintas já foram encomendadas, e agora 

só aguardar chegar e começarem as pinturas logo. Sobre sua Proposição Nº 091/2022 



comentou ser de grande importância, pois é um pedido dos pais e vai beneficiar as 

crianças que frequentam a escola. Relatou que pediu para a Secretária de Educação, 

Cultura e Esportes sobre um pedido de colocação de areia na quadra de vôlei no Parque, 

e a mesma respondeu que já fez o pedido e que nesta semana provavelmente será 

colocado. Explanou sobre o Hospital, que foi procurado por munícipe, a qual trouxe uma 

reclamação, o qual o Vereador tentou contatar os gestores do hospital, mas ainda não 

obteve retorno, e comenta ser um assunto que o colega Vereador Isidoro José 

Weschenfelder vêm batendo nesta tecla a bastante tempo, e também colocou sobre a 

situação do posto de saúde, o qual as consultas estão para 1 semana no agendamento, 

sendo que a pessoa está doente no momento, e que vai conversar com a Secretária de 

Saúde a respeito. Falou sobre o início dos campeonatos, ressaltando o Bar do XV está 

participando do campeonato de bocha regional, e que também já começou no último 

sábado dia 13 de agosto o campeonato de bocha força livre municipal, e convidou a todos 

para irem assistir. Também mencionou sobre o início do campeonato de futsal no dia 26 

de agosto, e ressalta que sempre foi muito forte aqui no município e espera que continue 

assim. Vereador Celso Batista dos Santos iniciou desejando boa noite ao Presidente 

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

público presente e aos que assistem de casa, ressaltando a presença dos ex-veradores Jair 

Klein e Anastácia Maria Schuster Zart. Parabenizou as colegas suplentes Cristiane de 

Oliveira Schneider e a Daniela Inês Sehn pelo tempo que assumiram na casa e pelas 

demandas trazidas até a Casa Legislativa. Agradeceu a Administração Municipal e o setor 

competente, por ter atendido sua Indicação Nº 051/2022 e elogiou o trabalho executado, 

e também agradeceu por todas as demandas que vêm sendo atendidas. Sobre a proposição 

Nº 092/2022 comentou que já encaminho no ano de 2021, comenta que não sabe ao certo 

se pode colocar redutores no interior, mas reforçou o pedido. Agradeceu a presença dos 

Diretores do Ereno Door para uma reunião a pedido da Vereadora Vanessa de Jesus, para 

tratar de assuntos referente aos horários de ônibus que os munícipes tanto pedem. 

Vereadora Cristiane de Oliveira Schneider iniciou desejando boa noite a todos, saudou 

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

presente e aos que estão em casa assistindo. Agradeceu novamente a oportunidade de 

estar assumindo uma cadeira nesta Casa Legislativa, e pediu para a Administração 

Municipal e ao Prefeito Municipal João Henrique Dullius que dê uma atenção especial 

aos pedidos dos Vereadores, pois são demandas trazidos a pedido dos munícipes, e elogia 

o trabalho que os vereadores vêm exercendo. E ressaltou sobre sua Indicação Nº 065/2022 



que a Administração Municipal de mais atenção para a APAE do município, e explana 

sobre como é importante para os pais terem mais apoio, pois não é fácil ter um filho 

especial, e comenta que teve uma filha especial. Novamente agradeceu o espaço. 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn saudou o Presidente Vereador Demétrios 

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

público que assiste de casa. Agradeceu aos colegas pela aprovação de sua Proposição Nº 

093/2022 e pede que a Administração Municipal crie um projeto e distribua logo os 

uniformes para os alunos das escolas do nosso município e explana sobre a importância 

e benefícios de usar uniforme. Parabenizou a Administração Municipal pelo crescimento 

de 8,4% em relação ao ano anterior, e comenta que esse crescimento deve ser investido 

em melhorias, e ressalta que Cruzeiro do Sul ficou em 3º lugar dos 27 municípios que 

evoluíram da ANVAT. Comentou acerca de sua Indicação Nº 063/2022 sobre o tráfego 

de caminhões em locais proibidos e destacou acidentes que já ocorreram em virtude de 

falta de placas de sinalizações. Trouxe novamente o assunto referente ao Pedágio, 

parabenizou aos munícipes que estão lutando pela causa, e explanou acerca da pesquisa 

e sobre o resultado da mesma. Vereador Isidoro José Weschenfelder iniciou desejando 

boa noite ao Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, colegas Vereadores (as), 

em especial ao Jair Klein e Anastácia Maria Schuster Zart, ex-colegas da casa, ao suplente 

de Vereador Claumir Hahn (Kiro), ao Bolinha e demais presentes, e ao público que assiste 

de casa. Comentou sobre usar a tribuna para trazer assuntos que sejam ouvidos, pediu a 

Administração Municipal que escutem mais os pedidos dos vereadores, e trouxe relatos 

de melhorias que outros Vereadores já pediram, e que não é difícil colocar em prática. 

Comentou acerca de sua Proposição Nº 098/2022, que já trouxe no ano de 2021, 

ressaltando ser um pedido importante e que ainda não foi executado, dentre outros 

pedidos simples que até agora não foram agraciados. Explanou sobre o superávit do 

município, valor que dá para fazer muitas melhorias no município, ressalta que já foi feita 

muitas melhorias, principalmente nas estradas, mas que ainda tem muita coisa para fazer 

no município. Parabenizou as colegas suplentes de Vereadores, Cristiane de Oliveira 

Schneider e a Daniela Inês Sehn, pela sua coragem de se candidatar e pelo belo trabalho 

que fizeram em campanha e por trazerem boas demandas até a casa, e explanou sobre a 

coragem de se candidatar, e de o povo eleger alguém que represente seu bairro.  

Vereadora Daniela Inês Sehn iniciou desejando boa noite ao Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), ao público presente, aos 

servidores da casa, e ao público que assiste de casa. Explanou sobre sua Proposição Nº 



095/2022 a respeito da Escola Anita Garibalde, sobre ter um espaço para os alunos 

fazerem suas atividades em dias nos dias de frio, chuva, até de muito sol. Sobre sua 

Indicação Nº 066/2022 pediu que levem em consideração seu pedido, pois vai ajudar 

muito na questão de lembrar munícipes sobre suas consultas, explanando sobre a 

importância e para o bom andamento na hora das consultas. Elogiou o Hospital São 

Gabriel Arcanjo, pois quando precisou, para atendimento de sua mãe que é idosa, relata 

que foi muito bem atendida. Explanou sobre as Campanhas de Vacinação que estão 

acontecendo em nosso município, da Poliomielite e de Multivacinação, e ressaltou que 

no dia 20 de agosto o Posto de Saúde do ESF vai estar aberto para vacinação, e pede as 

famílias que levem seus filhos, ressaltando que levem a carteira de vacinação.  Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini iniciou desejando boa noite a todos, aos colegas 

da mesa diretora, demais colegas Vereadores (as), suplentes de vereador, público em 

geral, aos ex-vereadores Jair Klein e Anastácia Maria Schuster Zart, aos servidores da 

casa, e ao público que assiste de casa. Elogiou o trabalho que vem sendo executado nas 

estradas do município, agradecendo e parabenizando ao Vice-Prefeito João celso Führ e 

ao Secretário de Estradas João Aloysio Puhl. Explanou sobre a situação do lixo no 

município, da falta de conscientização dos munícipes com o descarte correto, pontuando 

algumas situações, e que algo precisa ser feito a respeito, ressaltando a obra bonita no 

trevo e o município estar sujo de lixo. Comentou sobre o atendimento ao público, da falta 

de capacitação de alguns atendentes para com os munícipes, e relatou que pediu 

novamente para que capacitem os servidores públicos, ressaltando que precisam buscar 

conhecimento e saber atender os munícipes com mais respeito e educação, e comentou 

sobre as carteirinhas dos Autistas, e que isso está acontecendo principalmente na área da 

saúde, e pede melhorias a respeito dos atendimentos. Falou sobre o Pedágio, agradeceu 

aos que votaram contra ao modelo previsto, pediu ao Ministério Público que intervenha 

a EGR, e explana sobre o estado que está a RSC 453. Finalizou deixando a seguinte 

mensagem: Que a felicidade não depende do que você é, ou do que você tem, mas 

exclusivamente do que você pensa. E desejou muita positividade e boa semana. Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente, Vereador Demétrios Karol Lorenzini, encerrou a 

Sessão e convidou a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 08 (oito) de 

setembro 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 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÍSA APARECIDA SIEBENBORN                DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 

          Primeira-Secretária            Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


