ATA Nº 005/2021
Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 18 horas e 30
minutos (dezoito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência pelo aplicativo ‘Google Meet’,
visando atender as recomendações das autoridades de saúde de distanciamento social pela pandemia
causada pelo novo Coronavírus (covid-19), 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; Milton Irineo Weiler e Vanessa de
Jesus, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo. O Presidente GUSTAVO HENRIQUE
RICHTER iniciou a Sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. Em seguida, foi apreciada
a ATA Nº 004/2021 da Sessão Ordinária de 03 de março de 2021. Os vereadores receberam a ATA com
antecedência, com consequente leitura e análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
EXPEDIENTE: Ofício de Gabinete nº 016/2021, datado em 25 de fevereiro de 2021, de autoria do
Prefeito Municipal, o qual encaminha mensagem de Veto Projeto de Lei nº 001-01/2021 do Poder
Legislativo. Ofício de Gabinete nº 039/2021, datado em 11 de março de 2021, de autoria do Prefeito
Municipal, pelo qual encaminhou a certidão nº 048 do setor de protocolo e tributação com o valor da
dívida ativa, tributária e não tributária, bem como o relatório de atividades, em atendimento ao
Requerimento nº 003/2021 da Câmara de Vereadores. Ofício nº 40/2021, datado em 15 de março de
2021, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual informou a posição da Administração Municipal
acerca da concessão, ou não, do reajuste anual da remuneração dos servidores públicos municipais,
ativos, inativos e pensionistas para o ano de 2021. Após algumas considerações no documento, como a
pandemia instaurada pela Covid-19; as dificuldades financeiras enfrentadas pelos Municípios, Estados
e União que movem esforços na área da saúde para o combate ao caos instaurado no sistema sanitário;
as dificuldades que os trabalhadores assalariados, os desempregados, a classe patronal e os trabalhadores
autônomos estão enfrentando devido as restrições impostas pelo estado de calamidade enfrentado; os
índices acumulados nos últimos 12 meses, sendo que a média de IPCA, INCP e IGPM seria o montante
de 12,75%; a Administração Municipal decidiu por não conceder o reajuste salarial aos servidores
municiais de todas as esferas para o ano de 2021 como forma de contenção de despesas. Citou-se no
documento que caso tenha uma evolução positiva no enfrentamento da crise, poderão ser tomadas
futuramente algumas medidas para promover a reposição salarial muito merecida pelos colaboradores
da Administração. Indicação nº 022/2021 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos, pela qual
indicou que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça o
conserto de um buraco na rua Duque de Caxias, esquina com a rua Bento Gonçalves, e a limpeza de
uma boca de lobo na rua Bento Gonçalves, ambos os casos nas proximidades da casa nº 63. Na
justificativa, narrou os incômodos e prejuízos que o buraco pode causar a motoristas que trafegam pelo
local. Já a limpeza da boca de lobo, disse ser necessária tendo em vista que em dias chuvosos a água
acaba invadindo as residências próximas. Indicação nº 023/2021 de autoria do Vereador Gustavo
Henrique Richter, pela qual indicou que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos, faça a manutenção da quadra de esportes do bairro Passo de Estrela, substituindo as
redes em volta da quadra, consertar e colocar redes nas goleiras, consertar as tabelas de basquete e fazer
a pintura da quadra. Justificou a indicação pela necessidade de ter um local em plenas condições de uso
para a comunidade desfrutar, bem como, aos alunos da EMEF Passo de Estrela, que utilizam a quadra
para praticar aulas de educação física. Indicação nº 024/2021 de autoria do Vereador Isidoro José

Weschenfelder, pela qual indicou que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas,
faça a abertura de valetas, patrolamento e colocação de material na rua João Rafael Azambuja, bairro
Vila Célia, logo após o término do calçamento e que vai em direção à Linha Primavera. Justificou
alegando que em dias de chuva, a via torna-se intransitável e anexou uma imagem do local para
exemplificar. Indicação nº 025/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, pela qual
indicou que a Administração Municipal, através do setor responsável, crie em caráter de urgência uma
“força tarefa” para executar a coleta e dar o destino correto dos entulhos e lixos verdes que são
depositados ao lado de todas as lixeiras existentes no município, centro, bairros e interior. Sugeriu,
ainda, que seja informado um local para que a própria população possa fazer o descarte correto, não
deixando ao lado das lixeiras. Justificou a indicação alegando que vários munícipes informaram que são
depositados entulhos ao lado ou nas proximidades das lixeiras e os mesmos não são recolhidos, como
móveis, louças sanitárias, restos de construção, bem como, lixos verdes, que é originário da poda ou
corte de árvores e plantas. Indicação nº 026/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn,
pela qual indicou que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
providencie a substituição da parada de ônibus localizada na rua São José, quase na esquina com a rua
Dom Pedro II. Citou na justificativa que a existente no local não fornece nenhuma proteção aos usuários.
Indicação nº 027/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, pela qual indicou que a
Administração Municipal, através do setor competente, proceda com uma revisão no site oficial do
Município, tendo em vista que possui diversos dados incorretos, como: utilidades públicas; horários de
ônibus das empresas Ereno Dörr e Viasul, sendo que há mais de ano as empresas não atendem mais
nosso município; entre outros. Justificou alegando que o site de um município é o primeiro lugar onde
as pessoas consultam para pegar dados e orientações. Citou que com o avanço tecnológico, que
aumentou ainda mais com a pandemia, o poder público precisa se adequar à essa nova realidade e manter
as plataformas digitais atualizadas. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 009-01/2021 do Poder
Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO
DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO
GRANDE DO SUL. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO
POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 010-01/2021 do Poder Executivo que REVOGA A LEI
MUNICIPAL Nº 1.024 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não
houve discussão acerca do projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
Veto nº 001-01/2021 do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 001-01/2021 do Poder Legislativo.
Em discussão, a Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, autora do projeto vetado, pediu o
arquivamento do Projeto, dizendo que todos sabem da importância do projeto, que visa o bem estar de
todos, mas principalmente dos animais, doentes, autistas, crianças e o meio ambiente. Expôs que o seu
papel na casa é buscar melhorias ao convívio da sociedade, minimizando problemas e assumindo o
compromisso assumido com a comunidade. Disse que vários Municípios fizeram projetos iguais,
citando Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Triunfo e São Sepé, afirmando que, nos municípios citados, a
lei foi sancionada pelo Prefeito. Explanou que isso demonstra não estarem errado e que desde o começo
o jurídico da Câmara estava certo, bem como suas pesquisas e o voto de cada Vereador, visto ter sido
aprovado por unanimidade. Citou que depois que o Poder Executivo vetou o projeto, alguns colegas a
procuraram pedindo o que iria fazer, afirmando que mantém o que respondeu na ocasião, que é pelo
arquivamento do projeto. Expôs que alguns podem questionar o porquê o veto não é derrubado se o
projeto é legal, afirmando que o seu objetivo é que o projeto vire lei e tenha total aplicabilidade, não
adiantando derrubar o veto se a lei deve ser regulamentada pelo Executivo posteriormente, citando que

sabe que o entendimento é contrário. Explanou que mesmo o entendimento sendo equivocado, deve-se
arquivar o projeto e que em momento oportuno apresentará um anteprojeto no mesmo sentido, citando
que terá a possiblidade de anexar todo o embasamento legal e que seu objetivo não é ser autora do
projeto, mas sim que a lei seja criada. Em votação, o Veto foi MANTIDO POR UNANIMIDADE e o
Projeto de Lei foi ARQUIVADO. Proposição nº 027/2021 de autoria do Vereador Isidoro José
Weschenfelder, solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes, conclua a obra da EMEF Passo de Estrela, a qual foi iniciada em julho de 2019 e até o
momento está inacabada. Sugeriu que seja aproveitado o presente momento em que não há aulas
presenciais para retomar a obra. Citou ser necessário salientar que atualmente há somente dois banheiros
na escola, um sendo utilizado pelos professores e o outro pelos alunos (meninos e meninas) e que os
alunos precisam merendar sentados em bancos no corredor, o que, segundo o Vereador, além de ser
totalmente descabido, vai em desencontro ao distanciamento social imposto pela covid-19. Mencionou
que com o refeitório pronto, além de possuir o local adequado, poderá ser respeitado o distanciamento.
Justificou o pedido pela necessidade de proporcionar um ambiente escolar mais amplo e em perfeitas
condições aos alunos, professores e profissionais da educação, sendo essa uma reivindicação de toda
comunidade, mais precisamente do CPM da escola, por intermédio de seu Presidente, senhor Felipe
Teles Faleiro. Incluiu no pedido algumas imagens para exemplificar. No espaço para comentários
adicionais, o autor citou que fez uma visita à escola para verificar o andamento das obras. Disse que
como não estão acontecendo aulas presenciais, o momento é propício para o término da obra. Expôs
que a Prefeitura tem colocado esforços no local, mas que está muito lento, afirmando que é uma obra
muito linda e que deve ser concluída até a volta às aulas, visto não possuir refeitório e nem banheiros
adequados aos alunos e profissionais que trabalham na escola. Citou que a diretora e o presidente do
CPM o mostraram a escola e parabenizou a diretora pela organização. Em votação, a Proposição foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 028/2021 de autoria da Vereadora Daiani
Maria, requerendo que seja viabilizado um estudo e concedido a isenção de tributos e taxas municipais,
bem como anistia de multas e encargos, às pessoas jurídicas com funcionamento regular durante a fase
de Bandeira Preta. Ainda, seja prorrogado vencimento do IPTU, alvarás e demais taxas municipais,
haja vista o momento de extrema dificuldade financeira que assola a população, acarretando prejuízo
aos contribuintes já que a indústria, comércio e prestadores de serviços são alvos de limitações no
exercício de suas funções. Também, solicitou a prorrogação da vigência dos alvarás sanitários que
vencem em 2021, bem como o prazo para pagamento da Taxa Anual de Vigilância Sanitária ações para
amenizar os impactos causados pela pandemia. Salientou a importância da reativação no Município da
Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do Sul (ACICS) sendo fundamental neste momento sua
atuação reafirmando o apoio e defesa dos interesses de seus associados e demais comerciantes locais,
na proteção das atividades por eles exercidas, que por certo, é essencial para cada um que a exerce, para
cada família que dele é sustentada. Mencionou que diante da pandemia de Coronavírus, o momento é
de solidariedade e de utilização dos dons da sabedoria e da inteligência para que se encontrem soluções
para o enfrentamento da crise, principalmente para empresas que vem recolhendo regularmente seus
impostos municipais. Expôs que dentro de tal quadro, a empatia que unifica os quadros sociais em prol
do inimigo comum, faz-se necessária à garantia de meios de subsistência àqueles abalados
profundamente. Por fim, explanou que as indústrias, comércios e serviços que estão impedidos de atuar
neste momento, embora conjuguem esforços, respeitando as regras de distanciamento social trazidas
pela fase mais agravada da situação – bandeira preta – necessitam de auxílio capaz ao suporte e
sobrevivência, mediante atuação efetiva do Poder Público. No espaço para comentários adicionais, a

autora explanou que ninguém esperava que em março de 2021 se estaria passando pela situação atual
no tocante à pandemia, citando que quem tem comércio, passa por algumas dificuldades nos meses de
janeiro e fevereiro e no mês de março, geralmente, as vendas começam a aumentar e, que no mesmo
mês, vencem a maioria dos impostos. Disse acreditar que a Administração Municipal possa viabilizar
alguma ajuda ao comércio e prestadores de serviço, visto que os mesmos estão sendo prejudicados cerca
de 21 (vinte e um) dias. Expôs que voltando a possibilidade de cogestão aos municípios, a
Administração flexibilize a abertura dos comércios, citando que, pelo que foi visto, mesmo com o
fechamento do comércio, não foi possível diminuir a circulação de pessoas na rua. Por fim, disse esperar
que seja possível dar algum suporte às pessoas que vivem do comércio ou prestação de serviço, como
postergação de pagamento ou anistia de multa, dado que muitas famílias dependem do sustento oriundo
desses estabelecimentos. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
Proposição nº 029/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando que a
Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde e Saneamento, estude a viabilidade de
implantar o programa Academia de Saúde no bairro Passo de Estrela, ao lado da quadra de esportes e
em frente ao Posto de Saúde. Expôs que o programa é uma estratégia de promoção à saúde e produção
de cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos conhecidos como polos do Programa
Academia de Saúde, contendo infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. Disse saber
que o financiamento para implantar o programa ocorre através de recursos de emendas parlamentares,
desta forma, colocou-se à disposição para interceder juntamente com os Deputados para conseguir os
recursos. Citou que pode-se, também, tentar agraciar outras comunidades do Município com o
programa. Por fim, explanou que a prevenção de doenças e a qualidade de vida são primordiais, sendo
assim, se faz necessário esse programa. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR
UNANIMIDADE. Proposição nº 030/2021 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos,
solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, proceda com a pavimentação,
por meio do Programa de Pavimentação Comunitária (PCC), da Rua das Violetas, localizada no
Loteamento Popular, bairro Vila Rosa. Mencionou que recentemente, moradores do logradouro o
procuraram solicitando essa intervenção junto ao Poder Executivo, visto que, ainda no ano de 2019, foi
apresentado um abaixo-assinado por eles solicitando a obra e, até o momento, não foram contemplados.
No espaço para comentários adicionais, o autor citou que foi procurado pelos moradores do bairro por
ser uma das poucas ruas sem calçamento. Disse que foi proposto um acordo com a Administração, onde
entrariam com o material e os moradores com a mão de obra e, que, no momento, os moradores estão
questionando novamente a execução da obra. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR
UNANIMIDADE. Proposição nº 031/2021 de autoria dos (as) Vereadores (as): Daiani Maria;
Celso Batista dos Santos; Demétrios Karol Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; Isidoro José
Weschenfelder; José André Schmitt; Maísa Aparecida Siebenborn; Milton Irineo Weiler e
Vanessa de Jesus, solicitando que seja autorizado o funcionamento do comércio não essencial para que
possam retomar suas atividades com todos os protocolos de segurança e as demais que lhe forem
determinadas. O documento cita que as empresas são entidades com personalidade jurídica que
comercializam produtos ou prestam serviços, sendo essenciais para a população em qualquer região e
que isso se deve não apenas pela importância de sua atividade, mas também pela ampla geração de
empregos, visto que uma grande parcela da sociedade é empregada justamente do comércio. Expuseram
que como forma de conter a disseminação do novo Coronavírus (covid-19), que atingiu o patamar de
pandemia mundial, o Governo Estadual anunciou que todas as regiões serão mantidas em bandeira preta
e sem cogestão regional até o 21/03/2021, sendo que adotaram medidas preventivas que incluíram o

fechamento de comércios. Foi mencionado que a suspensão dessas atividades por período prolongado
pode gerar efeitos muito negativos, que incluem a perda de empregos e comprometimento das finanças
dos proprietários, que podem nessa empresa ter sua única fonte de sustento e, que, nesse caso, é possível
tentar sensibilizar e buscar uma mudança de posição das autoridades quanto ao funcionamento destes
estabelecimentos com a adoção de medidas preventivas para resguardar a saúde dos clientes e
colaboradores. Neste sentido, por meio do documento, propõe-se a Administração Municipal que após
o retorno da cogestão, viabilize o retorno das atividades não essenciais no Município, tendo em vista
que o fechamento do comércio não diminuiu a circulação de pessoas nas ruas da cidade. Afirmaram
contar com a compreensão e apoio em prol do comércio, prestadores de serviço e de todos os colaboradores
que estão com seus empregos em risco. No espaço para comentários adicionais, o Vereador Demétrios Karol
Lorenzini iniciou afirmando ser extremamente necessário o apoio aos comerciantes neste momento, dando
esperança aos mesmos. Disse que não é o comércio o real culpado, visto que mesmo tudo fechado, o centro
estava lotado. O Vereador Isidoro José Weschenfelder citou que o comércio faz circular a moeda, o que é
importante, em sua fala, para a sobrevivência de todos. Disse que foi procurado por muitas pessoas de todos
os ramos que não sabem mais de onde tirar seu sustento. Afirmou que apoia o retorno integral do comércio,
idependente do ramo, os quais devem seguir todas as regras, usando máscara, álcool gel. Em votação, a
Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 032/2021 de autoria do Vereador
Demétrios Karol Lorenzini, pela qual propôs ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
Municipal da Saúde, Médicos do Município e Comitês Regionais, que realizem uma análise, com
máxima urgência, sobre a possibilidade da distribuição dos medicamentos do tratamento precoce para
o enfrentamento da Covid-19 na cidade. Disse saber que tem à disposição na Secretaria de Saúde o kit,
porém, que deve-se adiantar o processo, não somente para casos graves e confirmados, pois, segundo o
Vereador, pode ser tarde. Acrescentou e apresentou como sugestão que se busque embasamento e
experiências positivas junto a gestores de outros Municípios do Brasil que vem sendo amplamente
divulgados em jornais, redes sociais e demais. Esses relatos apresentados são de municípios que de
longa data adotaram como prática a profilaxia e tiveram e estão tendo resultados amplamente
satisfatórios no que diz respeito ao controle da doença, afirmou o Vereador. Citou que os casos vêm
aumentando no Município e alguma coisa precisa ser feita, não adiantando somente o isolamento social
e o uso de máscaras e o fechamento do comércio. Expôs que cada vez mais situações empíricas estão
demonstrando que, de alguma forma, atacar o vírus com o kit completo pode dar resultados e salvar
vidas. Sobre o tratamento precoce, citou que evidências e mais evidências indicam a importância da
medicação se iniciar o quanto antes conforme o aparecimento dos sintomas, com vários medicamentos
que já fazem parte do coquetel oferecido pela prefeitura e que não trazem efeitos colaterais se
administrados sem necessidade, dizendo que a indicação visa reduzir os casos moderados e graves da
doença aplicando tratamento logo no início dos sintomas, sem precisar esperar pelos resultados dos
testes. Mencionou que este prazo é um tempo precioso para salvar vidas e que em diversas cidades do
mundo, assim como alguns serviços e Municípios do Brasil, que adotaram protocolos de tratamento
precoce, obtiveram êxito no controle da infecção. Citou, também, um grande número de estudos
inclusive, recentemente publicados, mostram benefícios do emprego de diversas medicações na fase
inicial da doença, reduzindo a taxa de internação e especialmente a ocorrência de óbitos. O Vereador
mencionou no documento que não é médico especialista, mas por experiência com conhecidos e
familiares, percebeu que é fundamental que se inicie o uso dos antibióticos, a fim de evitar o agravo do
quadro. Por fim, disse que possuem o dever de oferecer esperança e de assumirem o protagonismo na
região e se solidarizou com todas as famílias que tiveram perdas, sofreram e sofrem por causa desta

doença. No espaço para comentários adicionais, o autor expôs que seu pedido é baseado em semear
esperança. Citou que não é médico, mas que vendo a perda de pessoas queridas, amigos, familiares,
pode-se ver a eficácia. Citou, ainda, alguns casos bem sucedidos. Propôs que seja estudado com comitês
regionais a situação, podendo proporcionar uma chance a mais de vida às pessoas, mencionando que a
situação está crítica. Disse que não é ideologia e nada do tipo, mas sim, mais uma alternativa contra a
doença. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 033/2021
de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, propondo que a Administração Municipal,
através do setor competente, se reúna com as farmácias do Município no intuito de ter uma farmácia de
plantão à noite, fazendo o rodízio entre elas. Expôs que deve ser verificado até que horas se tem a maior
demanda de consultas no hospital, podendo ser ajustado de acordo a isso. Justificou o pedido alegando
que há atendimento 24 horas no Hospital e, após o paciente receber a receita médica, não consegue
comprar o remédio por não possuir farmácia em funcionamento, tendo que se deslocar até o Município
vizinho para isso. Frisou que nem todas pessoas possuem locomoção, principalmente à noite, para se
dirigirem até Lajeado no intuito de adquirir a medicação. Em votação, a Proposição foi APROVADA
POR UNANIMIDADE. Proposição nº 034/2021 do Vereador José André Schmitt, propondo que a
Administração Municipal, através do setor competente, busque recursos para a compra de um caminhão
equipado com reservatório para água e dejetos, conhecido como caminhão pipa. Justificou, alegando
que o caminhão pode ser utilizado em várias frente de trabalho, como transportar esterco líquido e água
e na manutenção de estradas e na limpeza de ruas pavimentadas. Citou saber que o Município possui
um caminhão, mas que o mesmo está desgastado pelo seu uso por diversos anos, sendo necessário um
equipamento mais equipado e moderno que atenda às necessidades dos munícipes. No espaço para
comentários adicionais, o autor citou a necessidade de um caminhão pipa novo, dizendo que foi visitar
a empresa Carbo Negro, em Bom Fim, a qual pegou fogo, e o proprietário o questionou a necessidade
do município adquirir um caminhão novo, mais equipado. Disse ser uma necessidade, pois o do
município está muito desgastado por ter muitos anos, mencionando que o mesmo foi adaptado. Em
votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 035/2021 do
Vereador Milton Irineo Weiler, solicitando que a Administração Municipal aumente a distribuição de
vale sementes de espécies forrageiras (azevém e aveia) para produtores do Município de acordo com o
valor adicionado gerado pela sua atividade, alterando artigo 2º, IV, da Lei Municipal nº 530-01/2005.
Solicitou, ainda, que seja atualizada a tabela de valores de adubo químico ou orgânico, chamado de
“cheque adubo”, alterando a Lei Municipal nº 095-02/1998, em seu anexo I. Mencionou que os valores
acrescidos devem ser calculados conforme a necessidade e possibilidade do Município, estando de
acordo com as condições financeiras da fazenda municipal. Justificou a Proposição alegando a
necessidade de dar mais apoio aos agricultores do Município, os quais já enfrentam inúmeras
dificuldades para continuar com seu trabalho. No espaço para comentários adicionais, o autor
mencionou que acredita ser de suma importância o reajuste aos agricultores, visto que há 4 (quatro)
anos não tem reajuste, citando que os valores do insumos e o retorno, aumentaram muito, sendo mais
que justo o reajuste. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
Requerimento nº 013/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando que a Mesa Diretora
envie ofício para que o Executivo Municipal informe a previsão do reinício e término de conclusão das
obras da Praça Dona Laura Azambuja. Mencionou saber que as obras no ano de 2020 estiveram paradas
em virtude da pandemia da Covid-19, bem como o congelamento dos recursos inerentes do Governo
Federal e justificou o referido pedido, tendo em vista a demora na conclusão dos trabalhos, não sendo
visto nenhuma movimentação de retorno das obras, bem como a Praça Central da cidade ser um cartão

de visitas que hoje se transformou em um canteiro de obras inacabadas. No espaço para comentários
adicionais, a autora mencionou que, pelo que é sabido, no ano de 2020 o Governo Federal congelou as
verbas em virtude da pandemia. Citou que faz cerca de 1 ano que a praça foi desmontada e continua em
cobra, dizendo que houve uma licitação e há uma empresa para executar a obra. Citou que como fiscais
do Poder Executivo, é necessário essa cobrança, visto o questionamento dos munícipes. Disse que
alguma ação deve ser feita para que a obra seja concluída ainda esse ano, mais precisamente no primeiro
semestre. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº
014/2021 de autoria dos (as) Vereadores (as) Gustavo Henrique Richter; Celso Batista dos Santos;
Daiani Maria; Demétrios Karol Lorenzini; Isidoro José Weschenfelder; José André Schmitt;
Maísa Aparecida Siebenborn; Milton Irineo Weiler e Vanessa de Jesus, requerendo que a Mesa
Diretora envie ofício à Administração Municipal solicitando a compra de vacinas para imunização da
população cruzeirense, complementando o Programa Nacional de Imunização (PNI) e não dependendo
apenas das remessas enviadas pelo Governo Federal. O documenta cita que recentemente, o Supremo
Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Lei nº 13.979/2020 que autoriza os entes
federativos a comprar vacinas sem registro na Anvisa, desde que estejam registrados em outras
autoridades, vide artigo 3º, VIII, a, da lei nº 13.979/2020. Cita também que a Câmara dos Deputados
aprovou a medida provisória sob o nº 1026/2021 e que está em tramitação no Senado Federal,
dispensando licitação para compra de insumos destinados à vacinação contra a covid-19 em todos os
entes da federação. Ressaltaram o Projeto de Lei nº 534/2021, que regulamenta a compra das vacinas
contra a covid-19 por parte dos Estados, Distrito Federal, Municípios e setor privado que foi aprovado
pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados e foi encaminhado à sanção presidencial. Frisaram
também, que a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) está liderando um consórcio para a compra dos
imunizantes, chamado CONECTAR – Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, o qual
já conta com 2,1 mil municípios interessados, sendo 25 capitais e diversos municípios da região.
Segundo o que consta no Requerimento, para o Município poder participar do consórcio, é necessário
a aprovação de um Projeto de Lei pelo Poder Legislativo até o dia 19 de março, dando condições do
Executivo participar da Assembleia Geral de instalação do CONECTAR que ocorrerá no dia 22 de
março. O documento expõe que, de acordo com as informações coletadas, até a presente da propositura
do Requerimento, teriam sido aplicadas 650 (seiscentos e cinquenta) doses de vacina em nosso
Município, sendo 545 (quinhentos e quarenta e cinco) primeiras doses e 105 (cento e cinco) segundas
doses, o que corresponde a aproximadamente 5,25% da população cruzeirense contemplada,
considerando a população estimada pelo IBGE no ano de 2020, que é de 12.402 habitantes. Por fim,
afirmaram acreditar ser de extrema necessidade a compra das vacinas para imunizar a população,
promovendo a proteção e diminuindo a disseminação do vírus no Município. No espaço para
comentários adicionais, o Presidente Gustavo Henrique Richter citou que quando viu que alguns
municípios estavam tomando frente na compra da vacina, comentou com a Vereadora Daiani e
posteriormente com os demais colegas Vereadores, que seria interessante o município conseguir, de
alguma forma, conseguir um número de vacinas. Disse que a nova variante do vírus está cada vindo
cada vez com mais força, citando que está atingindo uma faixa etária mais baixa, a partir dos 20 (vinte)
anos. Afirmou que acredita ser de extrema importância que o Município consiga proceder com essa
compra. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº
015/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, requerendo que a Mesa Diretora envie
ofício para a Administração Municipal, solicitando uma reunião com o setor competente para tratar
acerca da extração de material (brita e saibro), devido à escassez do mesmo e tendo em vista esse assunto

envolver conhecimentos técnicos. Citou que a família Schwertner, através do senhor Carlos Roberto
Schwertner, que possui propriedade junto à RS-130 entre os quilômetros 65 e 66, colocou sua
propriedade à disposição do Município para extrair o material, assim, podendo sanar a escassez e
melhorar a infraestrutura das estradas do interior, bem como, atender os agricultores. Solicitou a reunião
entre o Poder Executivo Municipal e o munícipe que se colocou à disposição, para analisar a viabilidade
técnica e legal dessa extração. No espaço para comentários adicionais, o autor citou que Cruzeiro do
Sul possuía estradas modelos e, hoje, acontece o contrário. Disse ter recebido ligações de moradores
sobre o estado das estradas. Solicitou a apreciação do Requerimento e que seja realizada, o quanto antes,
uma reunião com o representante da família Schwertner, senhor Carlos Roberto Schwertner e Vania
Maria Dullius, proprietários do local. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE. Requerimento nº 016/2021 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos,
solicitando que a Mesa Diretora envie ofício para o DAER – Departamento Autônomo de Estradas e
Rodagem, reivindicando que sejam feitas roçadas em alguns pontos da RS-130 no sentido Cruzeiro do
Sul a Mariante, principalmente na chamada curva da demanda. Disse fazer-se necessário proceder com
as roçadas, tendo em vista que a vegetação está invadindo a pista de rolamento, o que acaba
prejudicando a visão dos motoristas. No espaço para comentários adicionais, o autor mencionou a
dificuldade encontrada na estrada, com buracos, citando que no presente momento o mato está
adentrando na estrada. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
Pedido de Informações nº 003/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando que a Administração Municipal informe se há contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de seguro automóvel para os veículos da frota municipal contra danos materiais resultantes de sinistros
de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas. Justificou o pedido tendo em vista que os veículos da frota municipal estão
em constante deslocamento, tanto na sua área municipal, como para outros municípios, sendo imprescindível, segundo a Vereadora, a necessidade de cobertura de seguro para os mesmos, dando mais segurança ao atendimento e locomoção dos servidores, pacientes da Secretaria de Saúde e autoridades do
Município. No espaço para comentários adicionais, a autora expôs que pelo seu conhecimento, do período que fazia parte da saúde municipal, os veículos não eram segurados, citando que os mesmos ficam
estacionados em frente ao posto de saúde. Mencionou alguns acidentes ocorridos anteriormente, com
outro veículo e com um cavalo. Disse que gostaria de saber se há ou não para que se possa tentar viabilizar isso, pois, em suas palavras, é muito importante aos motoristas que conduzem os veículos, para os
passageiros e para a Administração Municipal. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 004/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando à Administração Municipal algumas informações acerca do transporte público
coletivo municipal, como: “Quais são as linhas de ônibus existentes saindo do centro e bairros em direção às localidades do interior, bem como, o inverso? Quais dias e horários que é ofertado o transporte?
Quais empresas operam o transporte público coletivo municipal? Existe concessão ou permissão para
as empresas operarem?”. Justificou o pedido, alegando reclamações de diversos munícipes sobre falta
de transporte público coletivo no município, dificultando a locomoção da zona urbana para a zona interiorana, bem como o inverso, o que acaba deixando muitas pessoas sem ter como se dirigirem a seus
trabalhos e executarem seus afazeres na zona urbana. No espaço para comentários adicionais, o autor
explanou ser um pedido lhe feito desde a caminhada eleitoral, citando que o comércio local foi prejudicado com os cortes de linha de ônibus, visto que as pessoas não conseguem o deslocamento até a área
central. Mencionou que ao conversar com uma empresa, situada no bairro São Rafael, foi lhe passado

que 17 (dezessete) colaboradores utilizavam o vale transporte. Expôs que gostaria de entender o que
aconteceu e o que será feito. Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 005/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando à Administração Municipal algumas informações acerca do recolhimento de lixo no
Município, como: “Quais são as obrigações da empresa contratada para fazer o serviço? Qual o cronograma do recolhimento, como os dias e horários? Há previsão contratual de que os mesmos devem fazer
a limpeza das lixeiras? Referente às lixeiras, que é obrigação do Município, qual é a disponibilidade
para reposição de lixeiras danificadas?” Justificou o pedido, alegando inúmeras reclamações que recebeu nos últimos dias, dando conta que não está sendo recolhido o lixo em sua totalidade, tendo sido
deixados vestígios dentro das lixeiras e ao lado das mesmas, o que, além de causar um odor desagradável, deixa o local poluído. Ainda, o mau estado das lixeiras é outra reclamação dos munícipes. No espaço
para comentários adicionais, o autor citou que é uma questão de saúde pública e que vem recebendo
relatos de diversos munícipes que o recolhimento tem sido feito de forma parcial, onde o lixo não está
sendo retirado em sua totalidade das lixeiras. Explanou que há o desejo de fazer calçadas, ciclovias,
praça, mas que deve-se atentar a isso, pois, em suas palavras, é muito feio ver lixos jogados ao lado de
lixeiras. Disse que não pode ficar assim e deve ser tomada alguma providência. Por fim, questionou a
possibilidade de lavar as lixeiras, visto o odor gerado. Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:
Patrícia Haenssgen – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento: Iniciou saudando e desejando
boa noite à todos. Posteriormente, citou o recebimento de 1.472 (um mil, quatrocentos e setenta e duas)
doses de vacina e, destas, 923 (novecentos e vinte e três) doses já foram aplicadas, sendo 706 (setecentos
e seis) pessoas vacinadas com primeira dose e 217 (duzentos e dezessete) pessoas vacinadas com primeira e segunda dose. Disse que o restante das doses são relativas às segundas doses que estão reservadas. Mencionou que nos casos de vacinas da Oxford, o período entre a primeira e a segunda dose, é de
12 (doze) semanas. Já da Coronavac, o período é de 4 (quatro) semanas. Citou que as doses que aparecem disponíveis, estão reservadas para a segunda dose. Colocou que os últimos 14 (quatorze) dias, foi
o período mais complicado da pandemia, dizendo que quando assumiu a secretaria no início do ano,
haviam sido computados 6 óbitos. No presente momento, são 23 (vinte e três) óbitos em virtude da
covid-19, sendo que nos últimos 10 (dez) dias, ocorreram 13 (treze) óbitos. Disse que na última semana
haviam 11 (onze) pessoas hospitalizadas e mais 3 (três) em UTI. No presente momento, mencionou que
há dois hospitalizados, sendo um na observação, e três na UTI. Citou que as equipes da saúde estão
bastante cansadas, pedindo ajuda, e que deve-se olhar a saúde mental dos profissionais e das demais
pessoas, visto o estresse do momento, o luto por perdas de entes queridos. Expôs que foi instituída uma
das UBS, a do Passo de Estrela, como referência da Covid-19, dizendo que foi muito positivo ter um
local específico para centralizar, mencionando que nos últimos dez dias, houveram 252 (duzentos e
cinquenta e duas) consultas no local e 108 (cento e oito) coletas do teste PCR. Citou, também, que na
última semana, foi fechado um convenio com o Hospital de Marques de Souza para obter leitos de
retaguarda, onde haverá 10 (dez) leitos clínicos disponíveis caso seja necessário. Mencionou a complicação para conseguir leitos de UTI. Explanou a sanitização nos ambientes públicos, a utilização das
mídias para informações referente ao andamento da pandemia e a utilização de carro de som para disseminar informações. Citou que acredita que o contágio não acontece no comércio, mas que a população
deve estar ciente dos cuidados, que é a questão do álcool gel, o distanciamento, e o uso da máscara, para
que se possa voltar ao normal e as pessoas possam circular mais livremente, evitando aglomeração.
Referente aos grupos prioritários de vacinação, citou que segue-se a orientação da CIB e que os grupos

prioritários sofrem alterações. Mencionou que a faixa estaria está em 77 anos ou mais e em casos de
pessoas acamadas, independentemente da idade. No espaço para questionamentos por parte dos Vereadores, o Vereador Isidoro José Weschenfelder iniciou desejando boa noite e agradecendo a presença da
secretária. Citou que algumas pessoas o questionam quando será feita a vacina em determinada idade e
questionou a secretária se há a possibilidade de acrescentar na fala do carro de som a faixa etária que
será vacinada em cada semana. Questionou, também, quais os outros canais que é informado a mesma
questão. A secretária de saúde, Patrícia Haenssgen, mencionou que acredita que já é falado no carro de
som a idade, mas que irá averiguar. No tocante aos canais, citou que utiliza-se jornais, rádios, redes
sociais, site da Prefeitura e comunicação direta nos postes. Expos que é necessário que a população
saiba que não é má vontade, mas que é necessário seguir o que o Governo Estadual e a CIB determinam
no que diz respeito aos grupos prioritários. Relatou que existe um site oficial chamado localiza SUS,
citando que é o site mais correto para obter as informações sobre as vacinas. O Vereador Isidoro questionou o local de vacinação, se os munícipes residentes no centro e bairros deveriam se dirigir até o
posto do centro e os do interior no ESF. A secretária Patrícia informou que procede-se desta forma e
que os pacientes sabem até onde se dirigir. Em seguida, o Vereador Isidoro questionou a validade de
uma frasco de vacina após aberto, se seriam 6 (seis) horas de validade. A Secretária Patrícia disse ser
importa essa informação, citando que cada frasco possui 10 (dez) doses de vacina e que deve-se ter
grupos de 10 (dez) pessoas para aplicar, por isso a necessidade do agendamento. Explanou que a durabilidade é pequena, acreditando ser de 6 horas. O Vereador Isidoro explanou ter visitado o posto de
saúde do bairro Passo de Estrela há duas semanas atrás, citando que observou que não há um local
adequado para espera e questionou se será feito alguma coisa a respeito da situação, bem como, questionou o horário de funcionamento da unidade de saúde. A secretária Patrícia Haenssgen citou que o
horário é das 7 horas e 30 minutos até às 16 horas. Referente a falta de locais de espera, citou que será
ampliado. Continuando sua fala, o Vereador Isidoro citou que após a saída das pessoas, adentrou na
unidade para conhecer e foi muito bem atendido, observando que todos os protocolos estão sendo atendidos e parabenizou pelos profissionais que estão trabalhando no local, bem como em toda saúde municipal. Por fim, questionou o andamento das cirurgias eletivas. A secretária relatou que todas as cirurgias eletivas estão canceladas em virtude da bandeira preta e deve-se aguardar. Agradeceu o elogio,
disse que irá repassar aos profissionais e que é uma satisfação saber do bom atendimento. Solicitou que
se em algum momento haja alguma falha de sua pessoa ou da equipe, a procurem, para sempre tentar
melhorar. O Vereador Demétrios iniciou desejando boa noite e parabenizando pelo belo trabalho realizado pela senhora Patrícia Haenssgen à frente da secretaria. Informou que a respeito do pedido do Vereador Isidoro, o carro já está passando dizendo a faixa etária. Citou que sempre foi bem recebido pela
equipe da saúde quando foi necessário e a parabenizou novamente pela disponibilidade. A secretária
expôs que saúde é um assunto polêmico e que é de extrema necessidade a conversa, que os Vereadores
saibam do cenário e que todo trabalho é realizado em equipe. Na sequência, a Vereadora Daiani iniciou
desejando boa noite e parabenizando o trabalho da secretária. Citou que a população costuma comparar
com outros municípios, como drive-thru, abertura em sábados para vacinação e vacinômetro. Mencionou que poucas pessoas acessam o site do município, principalmente os mais idosos, sugerindo que ao
final de cada semana, seja disponibilizado quantas pessoas foram vacinadas, quantas faltam vacinar e
demais informações importantes em algum meio de mais fácil acesso, como a página da Prefeitura ou
do Prefeito e que, segundo a Vereadora, irá facilitar o compartilhamento por parte dos Vereadores e
demais pessoas, sendo possível chegar a informação ao maior número de munícipes. A Vereadora ques-

tionou a porcentagem, dos grupos prioritários que tiveram a oportunidade de se imunizarem, que efetivamente foi vacinado. A secretária Patrícia informou que para mensurar essa porcentagem seria necessário um censo detalhado da população e que não há no momento. Referente às estratégicas de marketing, como drive thru e abertura aos sábados, a secretária citou que foi pensado, contudo, salientou que
de acordo com o número de doses recebidas, não caberia essas ações. A Vereadora Daiani questionou
se existe um trabalho diferenciado aos idosos residentes no interior que não possuem uma família que
responda por eles e que a agente de saúde passa, geralmente uma vez por mês. A secretária informou
que, nestes casos, a equipe vai até eles e faz a aplicação. A Vereadora Daiani questionou, ainda, se há
algum valor disponível para a compra de vacinas. A secretária expôs que neste ano não veio valores
para covid-19 oriundo do Governo Federal. A Vereadora Maísa questionou o tempo para retornar o
resultado dos testes de covid-19. A secretária informou que para aplicar o teste deve-se ter de 3 a 5 dias
de sintomas e que o PCR leva em torno de 10 dias para o resultado. Já o teste rápido, citou que leva 15
minutos. A Vereadora questionou se o kit para combater a doença é dado somente após o resultado do
exame. A secretária informou que há o kit disponível na farmácia, mas não é distribuído disseminadamente, alegando ser uma conduta médica, pois, segundo a secretária, médico de sua equipe a informou
que o Conselho de Medicina e o Ministério Público são contrários à utilização. Citou que há controvérsias sobre os kits. A Vereadora Maísa citou que foi uma bela ideia centralizar no Passo de Estrela e
parabenizou a secretária e sua equipe pelo belo trabalho realizado na pandemia, citando acreditar que
não é fácil. O Presidente Gustavo Henrique Richter questionou referente às cirurgias eletivas, em casos
extremos em que as pessoas necessitam fazer o procedimento, como será procedido. A secretária Patrícia informou que no momento que se transforma em uma cirurgia de urgência ou emergência, o hospital
é obrigado a fazer. Caso não seja, citou que infelizmente os hospitais não aceitam, não sendo uma determinação da Secretaria de Saúde. O Presidente Gustavo Henrique Richter finalizou parabenizando a
secretária e toda sua equipe pelo excelente trabalho realizado, agradeceu a presença e colocou a Câmara
de Vereadores à disposição do que for necessário. Na sequência, passou aos pronunciamentos individuais dos Vereadores. Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite e agradeceu
quem ajudou para que a secretária de saúde se fizesse presente na reunião, dizendo ter sido muito válida
a conversa. Parabenizou seus colegas Vereadores pelo empenho ao Município, via Requerimento, Indicações, Pedidos de Informações, citando que mostra o empenho de todos em fazer o Município se desenvolver cada vez mais. Mencionou sobre seu pedido para criar uma força tarefa, citando outros colegas que fizeram pedidos parecidos e relatou que mesmo com muitos pedidos, não estão sendo atendidos.
Expôs que sabe que há muitos servidores ociosos e por isso colocou como uma força tarefa. Mencionou
que solicitou na entrada da Frederico Germano Haenssgen e até agora não foi feito, dizendo que é feio
ter lixos acumulados ao lado da parada de ônibus. Encerrou parabenizando algumas obras realizadas,
como estradas e limpeza de valetas. Vereadora Daiani Maria: Iniciou desejando boa noite à todos e
solicitou ao Presidente a liberação do link das Sessões online para que as pessoas possam acompanhar
o trabalho do Poder Legislativo, lembrando que o Vereador Isidoro já fez um pedido para a transmissão
pelo Facebook. Citou que acredita que acredita que as Sessões permanecerão por um tempo ainda online. Abordou sobre sua Proposição apresentada, a qual versa sobre a possibilidade da Administração
Municipal viabilizar alguma forma de conceder isenção de tributos e taxas municipais, anistia de multas
e encargos para as pessoas jurídicas que estão com funcionamento regular durante a pandemia, podendo
prorrogar o vencimento do IPTU, alvarás e outras taxas municipais. Também comentou sobre a possibilidade da prorrogação dos alvarás sanitários e a prorrogação da taxa anual. Explanou que deve ser
feita alguma coisa para amenizar os impactos que a pandemia vem causando às pessoas que vivem do

comércio e da prestação de serviços, sendo, segundo a Vereadora, de extrema necessidade um suporte
por parte do Município. Relatou que muitas pessoas tiram o seu sustento de uma única renda e esse
lugar não está rendendo porque está fechado. Disse estar muito feliz com apoio dos colegas referente
ao pedido para a abertura do comércio quando a cogestão for liberada, enfatizando que o movimento
nas ruas da cidade permaneceu o mesmo enquanto os comércios permanecem fechados. Falou sobre o
Requerimento para a compra de vacinas, o qual também teve o total apoio dos Vereadores para que o
Município adquira as vacinas, citando que caso haja disponibilize financeira e tenha vacinas disponíveis, será muito importante. Mencionou o Requerimento que fez sobre a praça Dona Laura, dizendo que
é necessário que a Administração dê um parecer sobre o andamento, quando será iniciado e concluído,
argumentando que é um dos principais pontos da cidade e, hoje, está extremamente feio. Agradeceu à
AVAT – Associação dos Vereadores do Vale do Taquari pelo convite para participar de uma live em
alusão ao dia da mulher, disse estar muito feliz em poder representar a cidade e o vale e agradeceu o
prestígio de todos que acompanharam. Mencionou uma postagem que viu que dizia que quem defende
lockdown não é insensato e nem quem defende a abertura do comércio é genocida e disse que aceitar a
dor de cada um é uma questão de empatia e que é uma democracia. Falou sobre os últimos dias da
pandemia no Município, lembrando a fala da secretária de saúde, que relatou a ocorrência de 13 (treze)
mortes nos últimos 10 (dez) dias e estendeu um abraço fraterno a todos os munícipes que perderam
algum ente querido. Encerrou dizendo ter esperança por dias esperanças na cidade e na vida de todas a
pessoas. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: Iniciou desejando boa noite a todos. Relatou um
incêndio de grande monta em uma carvoaria do Município, pertencente à família Marmitt. Citou que a
empresa é uma empresa tradicional e que a família Carbo Nego agradece à todas as pessoas que ajudaram. Citou que iria mandar um Requerimento para a CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento, solicitando explicações sobre os hidrantes, relatando que o seu colega Vereador Isidoro já providenciou. Expôs que está engajada na campanha para ajudar a família Carbo Nego a recomeçar. Agradeceu aos demais Vereadores por votarem pelo arquivamento do Projeto nº 001-01/2021 de sua autoria
e citou que em outro momento irá apresentar um Anteprojeto com a mesma matéria, incluindo pareceres
e entendimentos de tribunais sobre o tema. Relatou que é comerciante há 34 (trinta e quatro) anos e
disse que é é triste o que está se vendo, pois os comerciantes não são os disseminadores do vírus. Explanou que espera que na próxima o comércio possa voltar a trabalha e, também, que espera que a
Administração faça projetos para apoiar as empresas, como parcelamento de tributos, a não execução
fiscal em 2021, entre outros benefícios importantes para a sobrevivência do comércio. Disse que é preciso que a população compre no comércio local. Vereador Isidoro José Weschenfelder: Iniciou desejando boa noite à todos. Explanou sobre o comércio, dizendo que é a favor da abertura indiferente do
setor. Citou que é fácil quem está recebendo o salário em casa falar, mas que os comércios nunca passaram por essa situação. Agradeceu ao senhor Carlos Roberto Schwertner e senhora Vânia Maria Dullius por disponibilizarem a área, junto a RS-130, para extração de material brita e demais que possam
ser extraídos do local. Solicitou que seja feita uma reunião para analisar a viabilidade da operação, visto
que as estradas do interior estão precisando. Agradeceu, também, ao senhor Prefeito, ao Secretário de
Obra e aos motoristas de máquinas e caminhões pelas melhorias na estrada, citando que a estrada geral
de Linha Sítio está em bom estado de conservação e que espera que o serviço realizado nesta estrada
seja feito nas demais. Prestou condolências às todas famílias enlutadas pelas perdas em virtude da Covid-19 e solicitou ao senhor Presidente que, ao encerrar a Sessão, deixe uma mensagem aos familiares
que perderam seus entes queridos. Presidente Gustavo Henrique Richter: Iniciou agradecendo a secretária de saúde pela disponibilização em fazer parte da Sessão para sanar dúvidas. Citou a Indicação

sobre a quadra de esportes, dizendo que o objetivo é fornecer um local adequado para a prática de
atividades físicas e lembrou que o local também é utilizado pelos alunos da EMEF do Passo de Estrela
para realizarem aulas de Educação Física, dizendo esperar que a Administração Municipal faça o quanto
antes essa manutenção. Mencionou sua Proposição sobre a academia ao ar livre, relatando que é uma
solicitação dos moradores do bairro e disse julgar ser de extrema importância para que as pessoas tenham um local para fazerem suas atividades, principalmente no período da pandemia, onde muitas pessoas estão com sua saúde mental afetada, sendo assim, segundo o Vereador, o local seria adequado para
a prática de atividades físicas e para ocupar a mente. Referente à Proposição feita em conjunto com os
demais Vereadores, citou que a situação atual da pandemia está crítica e que, em virtude do Decreto
Estadual que proíbe a abertura do comércio, a situação dos comerciantes se agravou mais ainda. Explanou que muitas famílias dependem do funcionamento do comércio para tirarem seu sustento e disse que
o comércio não é o grande causador da disseminação do vírus e, sim, a conscientização das pessoas.
Citou esperar que a Administração olhe com bons olhos para o comércio e que o mesmo, cumprindo
todos os protocolos, possa voltar a abrir e prover seu sustento e girar a economia. Sobre a Proposição
do Vereador Isidoro sobre a obra na EMEF do Passo de Estrela, disse ficar contente com a preocupação
de seu colega Vereador e que foi um trabalho que iniciou no primeiro ano da Administração passada,
que era o aumento da escola, a construção de um novo refeitório para os alunos. Citou que os alunos
precisam fazer suas refeições no corredor em dias de chuva e frio. Mencionou, também, que a obra foi
iniciada na Administração passada, mas que não foi concluída e que busca não julgar as Administrações,
pois podem ter seus motivos por não ter conseguido finalizar a obra e expressou que teve uma conversa
com o Prefeito Municipal na qual o mesmo garantiu que, antes do início das aulas, a obra seria concluída. Mencionou que em conversa com o Contador do Município, ficou sabendo que a equipe que está
trabalhando no Hospital São Gabriel Arcanjo, após encerrar seus serviços na Casa de Saúde, irão concluir a obra da escola. Solicitou à Administração que sejam feitas roçadas nas ruas Relindo Dullius,
João Schardong e rua da Barquinha, citando que pediu inúmeras vezes a ainda não foi feito. Relatou
que há uma situação de uma grade de um bueiro na entrada da rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro
Passo de Estrela, a qual não está mais lá, citando ser muito perigoso aos pedestres e ciclistas. Encerrou
externando seus sentimentos à todas famílias perderam seus entes queridos pela Covid-19 e citou que a
situação da pandemia está muito grave, com a falta de leitos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
Gustavo Henrique Richter encerrou a Sessão e convidou a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se
no dia 07 (sete) de abril de 2021, 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 MARÇO DE 2021.
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