
ATA Nº 017/2022 

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro 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 015/2022 da Sessão 

Ordinária de 17 de agosto de 2022, e a ATA Nº 016/2022 da Sessão Extraordinária de 31 

de agosto de 2022. Os Vereadores receberam as ATAS com antecedência e, com 

consequente leitura e análise, foram APROVADAS POR UNANIMIDADE. 

EXPEDIENTE: Foram lidas as correspondências recebidas no período de 17 (dezessete) 

de agosto a 08 (oito) de setembro de 2022. CONVITE – A Secretária da Educação, 

Cultura e Esportes, de Cruzeiro do Sul, tem a honra de convidar os senhores Vereadores 

para assistirem, do Palco montado na esquina da Rua Santa Maria, ao Desfile Cívico, no 

dia 07 de setembro, às 9 hrs. Assina – Anelise Assmann. Indicação nº 067/2022 de 

autoria da Vereadora Daiani Maria, indicando a Administração Municipal, através da 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça revisão dos bancos e piso emborrachado da 

Praça Dona Laura. Justificou, visto que alguns bancos se encontram em más condições 

de uso, quebrados, com parafusos soltos, assim como o piso emborrachado descolou do 

chão. Indicação nº 068/2022 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, 

indicando a Administração Municipal, através do setor competente, que instale uma 

lixeira na comunidade de Linha Nova. Justificou, pois nesta comunidade não tem lixeira, 

e é um pedido dos moradores. Indicação nº 069/2022 de autoria da Vereadora Maísa 

Aparecida Siebenborn, indicando a Administração Municipal, através do setor de transito 

do nosso município, que proceda na inspeção de todas as ruas do Loteamento Popular, 

quanto as placas indicativas de nome das ruas e providencie a colocação nas ruas que 

estão faltando. Justificou a colocação das placas com o nome das ruas para melhorar a 

identificação para nossos munícipes, bem como também para pessoas que vem de outros 

municípios e se localizam pela nomeação das ruas, através de placas de identificação para 

entrega de produtos, objetos e serviços, facilitando a localização dos imóveis, evitando 

retorno de produtos a origem por falta de localização do endereço de entrega. Indicação 



nº 070/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando a 

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

reformar os banheiros do Ginásio Municipal de Esportes Orlando Eckert. Justificou, em 

virtude de o local ser usado frequentemente para campeonatos de futebol, show de 

patinação, entre outros eventos, é necessário oferecermos melhores condições aos 

usuários, além de deixarmos uma melhor imagem para os visitantes esportistas que 

visitam nossa cidade. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 147-02/2022 do Poder 

Executivo que DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. O Projeto ficará retido para mais análises e 

estudos. Projeto de Lei nº 149-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE 

HOSPITALAR SÃO GABRIEL ARCANJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. No 

espaço para comentários, o Vereador Isidoro Jose Weschenfelder ressaltou sobre a 

importância do projeto e da cobrança que os vereadores recebem dos munícipes sobre o 

atendimento na área da saúde no município, e deixou uma mensagem para a comunidade, 

dizendo que os vereadores estão sempre se empenhando principalmente com os valores 

repassados e cobrando o melhor atendimento, ressaltando uma reunião que tiveram com 

a Secretária da Saúde e o pessoal do Hospital São Gabriel Arcanjo, e que já se nota 

melhorias. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR 

MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 150-02/2022 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CUSTEAR DESPESAS 

COM A ARBITRAGEM PARA OS CLUBES ESPORTIVOS QUE PARTICIPAM 

DO 23º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. No espaço para comentários, o Vereador Isidoro José Weschenfelder 

comentou ser um projeto interessante e importante para os munícipes, ressaltando que é 

importante o apoio aos esportes, e deixou uma mensagem para as comunidades que se 

organizem e participem dos campeonatos, que o município vai ajudar. O Vereador 

Gustavo Henrique Richter ressaltou o que o Vereador Isidoro José Weschenfelder falou 

e complementou afirmando a importância do esporte nos dias de hoje, e relembrou de 

outros campeonatos que não receberam este apoio, e espera que a Administração 

Municipal já deixe incluso esse auxilio no orçamento anual, que para os próximos anos 

as comunidades já vão saber que tem o apoio e irão participar, e ressaltou que a cobrança 

em cima dos vereadores não aconteça. A Vereadora Daiani Maria complementou o que 

os colegas vereadores falaram, e ressaltou que recebeu reivindicações de munícipes e 



explanou sobre que na época o gestor entendeu que gastos com arbitragem não era algo 

que ele gostaria de custear e acabou não fazendo e prejudicando alguns clubes, e que a 

política as vezes interfere, mas achou interessante que veio o projeto e é uma pena que 

tem poucos times, mas que para o próximo ano espera ter mais, e ressaltou saber como é 

difícil montar um time, e comentou sobre como a participação em campeonatos 

movimenta as pessoa, as comunidades, o município. A Vereadora Marni Ediza Trentini 

Ledur desejou boa noite e comentou acerca do projeto, ressaltando sobre a economia e o 

quanto isso é bom para a cidade e para as comunidades, ressaltou as dificuldades que os 

clubes enfrentaram na pandemia, e destaca o quanto é importante a ajuda para os clubes 

poderem participar destes campeonatos e movimentar novamente as comunidades. O 

Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini complementou na mesma linha dos 

outros colegas, ressaltando que os campeonatos levam o nome do município, comentou 

sobre como movimenta o público nos campeonatos, e pede sempre o apoio da 

Administração Municipal, ressaltou o campeonato de queda de braço que teve na praça e 

o quanto movimentou o público, e parabenizou os colegas pelo apoio e a Administração 

Municipal por trazer esses incentivos. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 151-02/2022 do 

Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 395/2003 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Não houve comentários acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei 

nº 152-02/2022 do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

1.513/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. No espaço para comentários adicionais, 

a Vereadora Daiani Maria destacou sobre os requisitos para ser diretor de uma escola, 

comentando sobre a importância de reconhecer a importância da trajetória dentro da 

escola, da capacitação, relatou sobre ter responsabilidade, bom atendimento. O Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini contribui na mesma linha que a colega Daiani maria 

comentou, que sempre prezam pela qualificação do servidor, e ressalta que é importante 

para um cargo de diretor de escola, e que leva tranquilidade aos professores e aos pais 

que deixam seus filhos na escola. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Resolução nº 001-

02/2022 de autoria do Poder Legislativo DESCENTRALIZA A SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRUZEIRO 

DO SUL, RS, DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. No espaço para comentários 

adicionais, a Vereadora Daiani Maria ressaltou que entrou com uma Proposição no ano 



de 2021 sobre levar as sessões para as comunidades e explanou sobre como acha 

importante levar o trabalho feito pelos vereadores aos munícipes, e que o líder da 

comunidade deve usar a tribuna para dizer o que a comunidade precisa, dando voz aos 

munícipes, e que fica muito feliz com essa primeira sessão na comunidade de São Rafael, 

no próximo dia 21 de setembro de 2021, e que espera que para o próximo ano de 2023 se 

organizem e seja feito em outras comunidades. O Presidente Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini contribui comentando sobre as evoluções, ressaltando que no ano de 2021 o 

colega Gustavo Henrique Richter trouxe as transmissões ao vivo, para que todos 

pudessem assistir de casa, e ressalta sobre como é uma coisa formal, séria as sessões, e 

deixou um convite aos munícipes para assistirem a sessão em são Rafael, e comentou 

sobre colocar no Regimento Interno deixar registrado um cronograma para o próximo ano 

sobre as sessões nas comunidades. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Anteprojeto de Lei nº 005-02/2022 

de autoria da Vereadora Daiani Maria DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DOS 

DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NA PÁGINA OFICIAL DA 

PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL. No espaço para comentários adicionais, a 

Vereadora Daiani Maria comentou que já trouxe o projeto no ano de 2021 e agora trouxe 

novamente e acredita ser algo que acredita. Comentou sobre o requerimento que solicitou 

sobre os Conselhos do Município, e ressalta que tem algumas nomeações que já não estão 

mais nesta Administração e comenta que precisa ser renovado, e sobre projetos que 

podem estar recebendo recursos. E explana sobre a importância dos Conselhos no 

Município e da importância da participação dos munícipes nesses Conselhos, e ressalta 

sobre a importância da divulgação. O Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini 

parabenizou a colega vereadora Daiani maria pelo Anteprojeto e explanou sobre os 

Conselhos, de sua importância para a comunidade e de colocar as pessoas certas nestes 

conselhos, e ressaltou que já participou do COMDICA explanando sua trajetória e 

comentando sobre os conselhos existentes, e espera que a Administração Municipal 

transforme em projeto. Em votação, o Anteprojeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Proposição nº 100/2022 de autoria 

da Vereadora Daiani Maria, propôs à Administração Municipal através da secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes, que estude a viabilidade de inclusão do Projeto DIA 20 EU 

SOU MAIS GAÚCHO nas Escolas Municipais de Cruzeiro do Sul. Atualmente o projeto, 

que é pioneiro aqui no município, vem sendo desenvolvido pela Escola Municipal 

Antônio Domingos Ciceri Filho. Com a ideia de trabalhar mais a fundo o tradicionalismo 



gaúcho, desde o mês de maio, a escola desenvolve este projeto que aborda mensalmente 

algum tema relacionado a história do Rio Grande do Sul. É sabido que a cultura gaúcha 

já faz parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), contudo a presente proposição 

vem para contribuir com a BNCC e o Referencial Gaúcho, previsto dentro das 

especificações de territorialidade. No espaço para comentários adicionais, a autora 

comentou sobre um a proposição que trouxe no ano de 2021, solicitando a inclusão da 

Cultura Gaúcha nas escolas, e comentou que a Diretora da escola Antônio Domingo 

Ciceri lhe contatou dizendo que se tiver o projeto era para inscrever ela, e ela comentou 

que foi conversado que em todos os dias 20 de cada mês seria feito algo nas escolas, e 

que neste anos, desde o mês de maio foi colocado em prática na escola Antonio Domingo 

Ciceri, e explanou sobre todos esses dias 20 de cada mês e a felicidade das crianças neste 

dia na escola, e relatou alguns acontecimentos que presenciou. E espera que com sua 

proposição este projeto seja incluso nas escola municipais e pediu aprovação dos colegas. 

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

101/2022 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, propôs à Administração 

Municipal, através do setor competente, que reconstrua a parada de ônibus na Rua São 

José, em frente ao Mercado Languiru, e na estrada de acesso à Linha Primavera, na divisa 

com o município de Lajeado. Com o retorno do transporte coletivo na cidade, é 

imprescindível que as paradas de ônibus estejam em condições de abrigar os usuários, 

principalmente em dias de chuva e calor intenso. No espaço para comentários adicionais, 

a autora menciona a retomada do transporte no município, mencionou um problema em 

prédio e com o reparo neste prédio, foi retirada a parada de ônibus, essa em frente ao 

Mercado Languiru, e relata sobre a importância da parada na Linha primavera. Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

102/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, propôs à Administração 

Municipal, através do setor competente, que proceda na limpeza dos arroios e córregos e 

faça aplicação de BTI. Agora que vamos entrar no período que vai começar a aumentar a 

temperatura, junto começa a incidência maior de mosquitos borrachudos. Para diminuir 

a infestação, deve-se evitar o desmatamento das matas ciliares, reflorestar as margens dos 

rios, evitar a poluição industrial e doméstica e realizar a limpeza dos arroios. Temos que 

combater os borrachudos cedo para evitar a multiplicação dos borrachudos que tanto 

prejudicam e incomodam a nossa população. No espaço para comentários adicionais, a 

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

UNANIMIDADE. Proposição nº 103/2022 de autoria do Vereador Isidoro José 



Weschenfelder, propôs à Administração Municipal, através do setor competente, que 

coloque uma para de ônibus no Bairro Vila Rosa, na esquina Dona Laura Centena de 

Azambuja com a rua Alvisio Oliverio Mallmann. Justificou, ser uma solicitação da 

comunidade, o qual relata ser necessário principalmente em dias de chuva. No espaço 

para comentários adicionais, o autor comenta ser o segundo pedido de para de ônibus na 

mesma sessão, e explana sobre a importância de ter um local para os munícipes se 

abrigarem nas mais diversas mudanças climáticas, e pede para a Administração Municipal 

se reunir com os vereadores para decidir locais para colocar estes abrigos para os 

munícipes que utilizam o transporte público. Em votação, a Proposição foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 008/2022 de autoria de todos os Vereadores, 

solicitando ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que envie ofício 

ao DAER, solicitando que seja feito o recapeamento do asfalto, URGENTE, no trecho da 

RS 130, do Bairro das Nações até a entrada da Linha Primavera. Requer também que seja 

solicitado uma reunião com o responsável. O referido pedido é porque o trecho encontra-

se em péssimas condições de trafegabilidade. No espaço para comentários adicionais, o 

Vereador Isidoro José Weschenfelder comentou acerca do trecho que usou durante muitos 

anos quando trabalhou em Lajeado – RS, e fez observações das más condições que o 

trecho se encontra e do perigo que oferece as pessoas que por ali trafegam, e ressalta sobre 

o recapeamento que precisa ser feito e ainda pede uma ciclovia ou um acostamento para 

quem passa a pé ou de bicicleta pelo trajeto. A Vereadora Daiani Maria contribui 

mencionando que além deste percurso, precisa se de uma tenção especial, no trecho que 

dá acesso ao Bairro Cascata, ressaltando o acidente recente com óbito, e pede para colocar 

essa situação junto. O Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini contribui 

mencionando que passa todos os dias por este trecho, e menciona sobre as manobras que 

os veículos precisam fazer, pois o desnível é muito grande e ressaltando o perigo no 

trecho, e explana da importância de fazer uma reforma descente e não algo que logo vai 

ficar ruim. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur complementou mencionando as 

vidas que já foram perdidas e pediu uma atenção em especial do DAER, para evitar outros 

óbitos no trecho. Como todos os Vereadores assinaram, o Requerimento foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 009/2022 de autoria do 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, requer que, após ouvido o plenário, seja 

encaminhado ofício ao Ministério Público, informando o estado que se encontra a RSC 

453, a qual está em péssimas condições de trafegabilidade, com buracos, falta de 

acostamento, acessos sem a devida sinalização dentre tantos outros problemas. O 



requerente solicita ainda se seja informado pelo MP, qual encaminhamento será dado para 

tal solicitação. No espaço para comentários adicionais, o autor explana que pede uma 

ação do Ministério Público, que já pediu de outras maneiras, mas agora vai de forma 

descrita, e menciona que é muito cobrado pelos munícipes e que nada vem sendo feito 

para se ter melhorias, e menciona ser uma Rodovia pedagiada e que precisa ser feito algo, 

e pede a aprovação dos colegas. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Requerimento nº 010/2022 de autoria da Vereadora Maísa 

Aparecida Siebenborn, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores, que envie ofício para a Administração Municipal solicitando informações 

sobre a troca de lâmpadas nos postes em São Gabriel. Ocorre que alguns meses atrás, a 

RGE fez a troca de postes no bairro São Gabriel, trocou de lado na estrada os postes junto 

com a iluminação pública, e em frente a morada da Nelci Dullius, não houve a reposição 

da iluminação pública. Solicitei que fosse feita a reposição da iluminação, uma vez que a 

mesma já existia, e até hoje não foi devolvida a claridade para esta parte da estrada. Como 

iluminação pública é uma questão de segurança, solicito informações do motivo que esta 

luminária não foi reposta. No espaço para comentários adicionais, a autora disse que 

falaria na tribuna. Em votação, o Requerimento 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), público presente, servidores da casa e ao público 

que assiste de casa. Mencionou que é bom ficar em tempo afastada, mas que ao mesmo 

tempo é muito bom poder voltar a casa legislativa e que estava com saudades. Agradeceu 

a colega Daniela Inês Sehn pelo belo trabalho que desempenhou nos 30 dias o qual esteve 

afastada. Falou sobre o Decreto 1.575 de 29 de agosto de 2022 que foi publicado pela 

Administração Municipal, e explana sobre o Projeto a quem tem o Transtorno do Espectro 

Autista, e menciona sobre a confecção das carteirinhas e pede aos munícipes que venham 

fazer e que o município está fazendo um levantamento sobre os munícipes que tem 

autismo para poder estar ajudando mais. Mencionou sobre as trocas de lâmpadas que vem 

sendo feitas no município, sobre um treinamento realizado na Casa do Morro, dado pela 

VA Engenharia, sobre um Projeto da Secretária do Planejamento, onde serão 922 

lâmpadas que serão trocadas, durante o mês de Setembro, e menciona que em sua rede 

social Facebook está listado os locais que serão contemplados, e menciona sobre como 

ficou maravilhada quanto a ótima iluminação que ficou nas ruas do nosso município, e 

pede a Administração Municipal que consiga que mais bairros sejam contemplados. 



Explanou sobre as pinturas nas ruas da cidade, mencionando que os munícipes pedem se 

em determinada rua também será pintado, e a vereadora mencionou que conversando com 

o secretário responsável ele garantiu que a pintura sera feito conforme o planejamento e 

que mais bairros terão suas vias pintadas. Comentou sobre os banheiros da praça, e que 

em contato com Secretário de Obras disse que será feito as devidas manutenções e ressalta 

que foi instalado um trocador de fraldas no banheiro da praça, mencionando que já trouxe 

essa demanda, pois como mãe sabe como é necessário, e quem em breve terá um 

colchonete para melhor atender as crianças e as mães. Falou sobre o Desfile Cívico que 

ocorreu no dia 07 de setembro no município, ressaltando ter sido um belo desfile, 

parabenizando o empenho das escola e entidades que desfilaram, e destacou a banda da 

Escola João de Deus, e mencionou sobre algumas dificuldades que a banda tem, por ser 

uma banda de escola Estadual, e que o município não consegue ajudar, e que os custos 

acabam que sendo pelos próprios alunos que participam, e pensando em ajudar, foi 

marcado uma reunião com a 3ª CRE para que possam estudar uma viabilidade de ajudar 

a banda, e menciona que a banda traz muita emoção ao município e aos munícipes. 

Destacou a Helena de Azevedo Pereira, ginete do município, que já foi homenageada 

nesta casa legislativa e que na Expointer 2022 novamente se destacou e ficou vice-campeã 

da supercopa e parabenizou pela sua conquista e disse que a Helena a deixa orgulhosa 

pois leva o nome do município onde quer que ela vai. E finalizou dizendo com muito 

orgulho ao Presidente, que no dia 12 de setembro de 2022 o município de Cruzeiro do 

Sul irá formar a segunda turma do projeto Bike Solidária, formando 16 alunos da rede 

municipal e estadual, onde estes serão mecânicos de bicicleta, ressaltou a festa de 

formatura e que poderão trabalhar neste mercado de trabalho. Vereador Celso Batista 

dos Santos iniciou desejando boa noite ao Presidente Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini, aos colegas vereadores (as), servidores da casa, público presente e aos que 

assistem de casa. Parabenizou aos colegas por trazerem suas demandas, destacando a 

Proposição Nº 100/2022 da colega vereadora Daiani Maria, e explanou sobre como achou 

interessante para não se perder as raízes da tradição gaúcha. Parabenizou a os envolvidos 

na organização do Desfile Cívico do município que ocorreu no dia 07 de setembro de 

2022 e também a todos que participaram, ressaltando estar bonito e bem organizado, e 

destacou a banda da escola João de Deus, relatando o que a colga mencionou do trabalho 

voluntário do Peninsular de Oliveira e parabenizou a ele e a todos que participam da banda 

de forma voluntária. Deixou um convite a comunidade Cruzeirense, para que no próximo 

dia 13 de setembro de 2022 será feita a abertura da Semana Farroupilha no Parque 



Poliesportivo, mencionando as entidades que fazem parte e do quanto é bonito manter a 

tradição. Mencionou sobre a construção da Usina hidrelétrica da empresa CERTEL, na 

Barragem Eclusa em nosso município com o município vizinho de Bom Retiro do Sul, 

ressaltando ser algo que a muito tempo vem se falando e que agora vai sair do papel e que 

vai ser muito interessante para nosso município e para os municípios vizinhos, que se 

espera com isso que o asfalto na RS 130 seja concluído. Deixou um convite a todos, para 

que no próximo sábado dia 10 de setembro de 2022 terá um evento na comunidade de 

São Miguel, o 3º Baile da Tripa Recheada. Vereador José André Schmitt iniciou 

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

demais colegas vereadores (as), funcionários da casa, ao suplente de vereador Márcio 

Noll que está presente, e ao público que assiste de casa. Iniciou parabenizando as colegas 

suplentes Cristiane de Oliveira Schneider e a Daniela Inês Sehn que ocuparam uma 

cadeira na casa no mês de agosto de 2022 e destacou o belo trabalho delas. Parabenizou 

todas as entidades que participaram do Desfile Cívico do município no dia 07 de setembro 

de 2022, o público que se fez presente e destacou a banda da escola João de Deus, e ao 

trabalho voluntário do Peninsular de Oliveira, e pede que algo seja feito para ajudar a 

banda. Parabenizou a Secretária da Educação, Cultura e Esportes pela organização do 

Desfile Cívico e a todos que se empenharam. Falou sobre o Projeto de Lei Nº 150-02/2022 

do Poder Executivo que custear a arbitragem para clubes nos campeonatos, destacando o 

São Rafael e o Bom Fim, mencionando a participação dos vereadores Presidente 

Demétrios Karol Lorenzini e a Marni Ediza Trentini Ledur no São Rafael, e explanou 

sobre o quanto acha importante essa valorização e apoio aos clubes, e como é difícil 

manter uma comunidade funcionando. Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur iniciou 

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

mesa diretora, colegas vereadores (as), servidores da casa, ao Márcio Noll que assiste 

presencialmente, e ao público de casa. Parabenizou a Administração Municipal e a 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes pela organização do Desfile Cívico que 

aconteceu no centro do município no dia 07 de setembro de 2022, destacando ter sido um 

dia bonito e um belo desfile em comemoração ao Bicentenário do Brasil. Destacou 

também a banda da escola João de Deus, e mencionou que ficou emocionada quando 

começaram a tocar e se sentiu responsável pelo papel que vem desempenhando como 

vereadora, e parabenizou a todos que participaram do Desfile Cívico. Falou sobre sua 

Indicação Nº 068/2022 sobre as lixeiras na Linha Nova, e comentou que vai ser instalada 

e também será feito a substituição nas que necessitam. Sobre sua Proposição Nº 101/2022 



referente as paradas de ônibus e explanou que foi algo muito solicitado pelos munícipes 

no retorno do transporte público. Comentou sobre o Requerimento que o Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini fez, e explanou sobre várias coisas que foram feitas 

para se ter melhorias e nada foi feito até agora. Mencionou o início das trocas de lâmpadas 

no município, e que muitas ruas serão contempladas, e falou sobre a economia que essas 

lâmpadas de led trarão ao município, e pediu paciência aos munícipes, pois todos serão 

contemplados. Pediu uma atenção em especial a Administração Municipal, para a 

substituição das lâmpadas que iluminam o centro da cidade, daquelas luminárias duplas, 

destacando a segurança e o embelezamento. Comentou acerca da aplicação do produto 

BTI se está sendo feito, para evitar a infestação dos mosquitos borrachudos, e evitar 

problemas maiores. Deixou um convite, que no próximo dia 13 de setembro de 2022 as 

19hrs irá acontecer a abertura da Semana Farroupilha no Parque Poliesportivo, e destacou 

as festividades e que também terá disponível aos munícipes no parque água quente e erva.  

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn iniciou saudando o Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, colegas vereadores (as), público presente, aos servidores da 

casa, e ao público de casa. Falou sobre seus pedidos, e sobre sua Indicação Nº 069/2022 

pediu uma atenção em especial ao setor de transito, que faça uma vistoria e seja colocado 

placas indicativas no Loteamento Popular, e explanou sobre seus benefícios. Sobre sua 

Proposição Nº 102/2022 ressalta ser importante pois o verão já está chegando e comenta 

dos desconfortos que os mosquitos borrachudos trazem. Comentou do processo das trocas 

de lâmpadas, que teve início no dia 31 de agosto de 2022 e explanou sobre o projeto e sua 

economia ao município e ao embelezamento que vai dar nas ruas, e parabenizou a 

Secretaria do Planejamento e a RGE. Comentou sobre seu Requerimento Nº 010/2022 

onde ainda não foi recolocado uma lâmpada, e pede a recolocação para iluminar o local. 

Com muita alegria comunicou que no dia 24 de agosto de 2022 a CERTEL anunciou que 

vai transformar a Barragem em uma Usina Hidrelétrica e explanou sobre o projeto, 

ressaltando que a 30 anos o município espera essa obra e dos empregos que trará para o 

município, e ainda a continuação do asfalto na RS 130, mencionou também que vai 

alavancar o turismo. Falou sobre o 07 de setembro e a comemoração ao Bicentenário da 

independência do Brasil. Parabenizou a todos os envolvidos pelo Desfile Cívico que 

ocorreu em nosso município, parabenizando a Administração Municipal, professores, 

funcionários públicos, os alunos, o Peninha, a banda da escola João de Deus, e 

comunidade em geral, e explanou sobre a importância de fazer um município melhor para 

as nossas crianças. Comentou sobre as eleições de Legisladores e executivos Estaduais e 



Federais, e pede que analisem bem seus votos e votem com amor a nossa pátria.  

Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini iniciou desejando boa noite a todos, 

aos colegas vereadores (as), membros da mesa diretora, servidores da casa, suplente de 

vereador presente Marcio Noll, e ao público de casa. Falou sobre o início da colocação 

das lâmpadas e da formação que tiveram sobre a sustentabilidade, sobre esse 

investimento, e comenta que como a colega Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn 

trouxe a falta de colocação de lâmpadas, ele espera que logo seja concluído, e agradeceu 

a Secretária do Planejamento nomeando o Leandro Johner e a Julia Kretchmann que se 

empenharam no cadastramento do projeto e na noite do treinamento, já deixaram 

encaminhado para o próximo ano, o qual vai agraciar mais locais. Falou sobre a 

construção da Hidrelétrica da CERTEL na Barragem, e comenta que estava junto com o 

Prefeito João Henrique Dullius quando lançaram este projeto e que ficaram apreensivos 

e felizes, que vai trazer muitas melhorias aos munícipes como a colega Vereadora Maísa 

Aparecida Siebenborn comentou, e ressalta os empregos que trará ao município. 

Mencionou sobre o 07 de setembro de 2022, ressaltando a liberdade e comentando sobre 

o que fala aos seus alunos, e explanou sobre o Bicentenário. Destacou sobre o Desfile 

Cívico do município, que foi muito bonito, destacando a quantidade de pessoas que se 

fizeram presentes, e agradeceu aos que participaram do desfile, e ao público que veio 

assistir. Encerrou com uma frase atribuída ao iluminista Voltair, que pregava a liberdade: 

“Eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até 

a morte o direito de você dize-las. ” Ressaltou o que a colega Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn comentou sobre a importância da escolha do voto nas próximas eleições. 

Finalizou desejando boa noite e sucesso a todos. 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 21 (vinte e um) de setembro de 2022, quarta – feira, no 

horário das 18 horas 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).  
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