ATA Nº 001/2022
Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro 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 026/2021 da Sessão
Ordinária de 15 de dezembro de 2021, a ATA Nº 027/2021 da Sessão Solene de 15 de
dezembro de 2021, e a ATA Nº 028/2021 da Sessão Extraordinária de 20 de dezembro
de 2021. Os Vereadores receberam as ATAS com antecedência e, com consequente
leitura e análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Indicação
nº 001/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder indicando que a
Administração Municipal, através do setor competente, faça a instalação de uma régua
linimétrica para medição das cheias no Rio Taquari. Justificou, visto que é necessário que
Cruzeiro do Sul tenha um ponto de aferição para oferecer mais segurança na aferição das
cheias e para comparar com as demais medições. INDICAÇÃO Nº 002/2022 de autoria
do Vereador Gustavo Henrique Richter indicando que a Administração Municipal,
através do setor competente, faça manutenção e colocação de material da Rua da Divisa,
no trecho não pavimentado que vai do bairro Passo de Estrela até o entroncamento da RS130 – passando pelo Loteamento Estrela do Sul. Faz-se necessário a manutenção para
oferecer aos moradores e a quem trafega diariamente, uma via em plenas condições.
INDICAÇÃO Nº 003/2022 de autoria do Vereador José André Schimitt indicando que a
Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda com a manutenção,
através de patrolamento, limpeza de valetas e colocação de material na estrada de Linha
Sítio, especialmente o travessão que dá acesso a Boa Esperança, próximo a Sebe.
Justificou, pois a referida estrada encontra-se em mau estado de conservação, dificultando
a trafegabilidade. INDICAÇÃO Nº 004/2022 de autoria do Vereador Demétrios Karol
Lorenzini indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos e do Setor de Trânsito, faça a instalação de um redutor de velocidade,
do tipo quebra-molas, na Rua Eugênio Floriano Sehn, bairro Glucostark, próximo às
residências entre os números 166 e 178. Justificou, devido à alta velocidade que os

veículos trafegam pela referida via, ocasionando em perigo constante aos pedestres,
ciclistas e outros veículos. Em conversa com os moradores da rua, dizem que essa
solicitação é antiga. Saliento que no início do ano passado já havia solicitado essa pequena
obra que trará segurança no trânsito da rua. INDICAÇÃO Nº 005/2022 de autoria do
Vereador Isidoro José Weschenfelder indicando que a Administração Municipal, através
da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a limpeza do cemitério municipal. É
necessário, pois o mesmo está em mau estado de conservação e crescendo de forma rápido
a vegetação. INDICAÇÃO Nº 006/2022 de autoria da Vereadora Marni E. Trentini Ledur
indicando que a Administração Municipal, através do Departamento de Trânsito, faça a
correção em uma placa com a denominação da Rua Professor Alfredo Scheibler, na
Picada Augusta. Justificou, tendo em vista ter um erro de digitação no sobrenome
Scheibler. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 089-02/2022 do Poder Executivo que
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS. Em discussão, o Vereador José André Schimitt citou que está
emenda que veio, foi destinada do Deputado Progressista Afonso Hamm, para a
pavimentação asfáltica na Linha Sítio, com o referido mais a participação do município,
em frente à igreja e a escola, que é um pedido a anos dos moradores da localidade. O
Vereador Demétrios Karol Lorenzini citou de grande valia, é uma conquista para a
comunidade, e a importância do apoio dos Vereadores, e como falaram na Comissão de
Justiça, que seria importante sempre ter mais estes valores, para poder ajudar mais,
ressaltando que está bem de acordo com este projeto.

Em votação, o Projeto foi

APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. O Projeto de
Lei nº 090-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Em discussão, o
Vereador Gustavo Henrique Richter citou que da mesma forma que o colega José André
Schimitt ressaltou sobre o projeto anterior, esse projeto é uma emenda parlamentar e
proveniente do deputado Daniel, da Televisão de Pelotas, a qual destinou a verba para
pavimentação, sabemos que existe uma grande cobrança por parte dos munícipes, a qual
ainda não possuem acesso pavimentado, que é de grande valia buscar estes recursos, para
contemplar estes moradores. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. O Projeto de Lei nº 091-02/2022 do
Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Em discussão, o Vereador Gustavo Henrique
Richter ressaltou já no ano passado, sobre o montante que a Prefeitura vai entrar em contra

partida, poderia ser um valor maior, que vai contemplar no máximo 50% dos moradores
que deveriam ser contemplados, citou que conversando com o Secretário de
Planejamento, o mesmo havia dito que no momento a Administração não teria condições
de entrar com valor maior, que infelizmente a obra ficara pela metade, ressaltou que
tentaram um valor maior, mas que infelizmente neste primeiro momento não tiveram
êxito, mas esperam que até o final deste mandato, a Administração consiga contemplar
os demais moradores. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE
POR MAIORIA ABSOLUTA. O Projeto de Lei nº 092-02/2022 do Poder Executivo
que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi
APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. O Projeto de
Lei nº 093-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Em discussão, a
Vereadora Daiani Maria, citou que está também é uma verba vinda do Deputado Federal
Marcio Biolchi, obra bem antiga em reinvindicação da comunidade, lembra que em 2020
quando caminhava pela localidade, passou em uma residência onde a moradora, uma
senhora, lhe fez um pedido, que se possível, fazer esta ciclovia, ou um acostamento na
via, pois é muito perigoso, e citou que seu filho morreu neste trajeto, perto a sua
residência, assunto que mexeu com a vereadora, que inclusive contou está história para
o deputado Marcio. Ressaltou que no ano anterior, juntamente com a colega Marni,
apresentou nesta casa uma Preposição, um esboço do projeto que levaram para o
deputado, ao qual atendeu nosso pedido, de Cruzeiro do Sul, encaminhando o valor, na
certeza de que mais valores virão para poder fazer toda a extensão da Via, valor este
ganho que ao menos poderá se iniciar a obra, e que seus esforços não vão parar até
conseguir terminar a obra. A Vereadora Marni E. Trentini Ledur, saudou a todos e
complementou o que a Vereadora Daiani disse, que em primeiro lugar vem a segurança,
mas que a Via está pavimentada fazem 22 anos aproximadamente, e que nem um lado
dela existe essa ciclovia, e além da segurança ela pensa no bem estar das pessoas, onde
utilizam para caminhadas, práticas esportivas, andar de bicicleta, aliado a tudo isso, vai
alavancar a circulação do nosso Município, salientando que é uma obra muito importante
e muito solicitada pela população. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini, pede
desculpas ao público de casa, que talvez não conseguiu ouvir bem o que a Vereadora
Marni falou sobre a importância da obra, e finalizou dizendo que não só os moradores da
Via serão beneficiados, mas a todos que transitam por esta Via, também terão segurança.

Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA
ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 094-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
Em discussão, a Vereadora Marni E. Trentini Ledur citou que é uma reivindicação muito
grande das pessoas que moram no interior do nosso Município, que tem uma extensão de
estradas muito grande, sobre a solicitação que o pessoal faz sobre a pavimentação,
asfáltica principalmente, que fica um pouco a desejar, ressaltou que é sempre uma ótima
notícia receber estas verbas para poder contemplar as estradas rurais, um sentimento de
alegria ressaltou, e neste mesmo sentimento , no final do ano anterior, quando recebeu a
notícia que seria destinado para Cruzeiro do Sul, um valor referente a pavimentação de
estradas rurais, e analisando tudo, a questão das localidades, a picada Augusta não possui
nenhuma pavimentação, onde é uma estrada de produção, que liga o Município, então
está verba foi destinada a picada Augusta. Salientou também que vão continuar na busca
de mais verbas, para contemplar outras localidades no interior. Comentou que é uma
emenda que veio do Deputado Giovane Feltes, do MDB, que com esta verba, poderá
começar as obras nas nossas comunidades. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 095-02/2022 do
Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Não houve discussão acerca do Projeto. Em
votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA
ABSOLUTA. O Projeto de Lei nº 096-02/2022 do Poder Executivo que ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1401-03/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Em
discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder colocou que em relação ao projeto, lhe
chamou a atenção, onde acaba distinguindo alguns cargos, mais por nomenclaturas e cria
outros, porém dobra valores de salários, exemplificando um, Procurador Municipal que
passa a ser CC3/FG3 que vai para CC6/FG6, relatando entre outros cargos que dobra
valores, o Vereador fala que precisa poupar, e que precisam se adequar, que estão
evoluindo, comenta também que conforme audiência pública, teve um superávit, onde se
fez presente na semana anterior. Colocou que quer ver a cidade evoluir, que precisa se
qualificar, mas sempre tem esta questão de aumentar custos, no entanto tendo certos
setores que estão sendo cobrados, como: estradas, ruas. Ressalta que em certa rua da
cidade, foi cobrado por munícipes que a máquina faz muito tempo que não passa, que
está vindo carnê do IPTU. Ressalta que não quer vir bater com a Administração, e sim
quer entrar em um consenso, criando mais dois novos cargos, algumas alterações de

alguns cargos existentes, e vai apostar que nestas alterações, vai dar tudo certo. Em
votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA
ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 097-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
Em discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder, em primeiro lugar parabenizou a
comunidade de São Rafael que vai ser contemplada com a pavimentação, e como
mencionou anteriormente, muitos bairros vêm cobrando essas pavimentações e em
virtude do superávit que também comentou anteriormente, comentou que a
Administração do município, ou até mesmo os vereadores, pode indicar um outro local
para fazer alguma obra similar com verbas municipais também. Comenta que tiveram
uma surpresa ano passado, conseguiram dar um giro na receita. Parabenizou aos colegas
por conseguirem as emendas, e muitas delas já sendo contempladas. Fez um pedido para
a Administração, começar a pavimentar meio quilometro na localidade de bom fim, na
estrada em direção à Lagoa, começar lá na Conceição, não necessariamente nestes dois
locais, mas talvez em outros. A Vereadora Marni E. Trentini Ledur colocou que o
programa Pavimenta, de uma certa forma os deixou bastante apreensivos, pois foi divido
em duas fases, e na metade do ano passado, quando foi encaminhado este projeto para o
Governo do Estado, ficou uma expectativa grande que Cruzeiro do Sul fosse
contemplado, e que na primeira fase não foi, ficando um sentimento de dúvida, será que
vai dar certo, será que não vai dar certo, porque é um programa do estado e para
encaminhar estes projetos, precisam estar bem feitos, pois poderia correr o risco de ser
descartado de cara. Explicou que com o projeto pronto, foi aprovado na segunda fase,
ficando muito feliz por fazer parte desse programa do Governo do estado, colocou que
também vai ter uma participação do Município, e que infelizmente não vai ser possível
terminar a estrada, mas que como o colega Isidoro falou, precisamos unir esforços e
trabalhar juntos para continuar indo atrás de recursos, para contemplar outras
comunidades. Ressaltou que tem bastante estradas no município e que com certeza vão
trabalhar, para que pelo menos uma parte de cada comunidade possa ser contemplada,
pois todos merecem. A Vereadora Vanessa de Jesus colocou que fica feliz e quer citar
depois na Tribuna, que vários bairros estão sendo contemplados, e que gostaria de aprovar
uma emenda para a Vila Zwirtes, Maravalha, Linha Lotes, que são bairros esquecidos,
que para os próximos a Administração não os esqueça, pois também merecem uma
pavimentação, uma estrada boa. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini finalizou a
discussão, compartilhando a mesma aflição da vereadora Marni, que estavam muito

apreensivos na primeira etapa, assistindo a live, e não saiu o nome de Cruzeiro do Sul, foi
ruim, pois esperavam muito essa notícia, mas que no final o governador disse que iria
dividir em duas etapas, e ficou mais uma aflição, mas estavam confiantes, pois o projeto
era muito bom, e não tinha sido rejeitado, e que estão muito felizes hoje em poder
contemplar a nossa comunidade com essa obra, e esperam que durante o período,
consigam, com mais tratativas, com mais algum apoio, mais alguma emenda, consiga a
conclusão dessa via tão importante para a comunidade de São Rafael. A Vereadora Daiani
Maria complementou que fica o “Tema de casa” para a vereadora Vanessa, junto com os
deputados que ela tenha mais acesso, conseguir buscar verbas. Colocou que cada vereador
não tem um bairro, mas tem um bairro que cada um se identifica mais, exemplificou, que
o Gustavo teria o Passo, a Marni e o Demétrios tem São Rafael, e que para a vila Zwirtes,
a Vanessa consiga juntamente com seus Deputados mais chegados, tendo a certeza que a
Administração vai fazer um belo projeto, e também para Maravalha, e as outros bairros
que também merecem sim que sejam enxergados pelo município, e fica para todos os
vereadores, buscar neste ano, alguma coisa junto a seus deputados mais chegados, para
conseguir contemplar estes bairros. O Vereador Isidoro José Weschenfelder completou
que o projeto veio 1 milhão do Governo do Estado, e que em contrapartida do município
são 522.246,60 mil, só para deixar claro aos espectadores, que tem sim a participação
Municipal, e parabenizou a Administração por isso. E conforme o colega Gustavo havia
dito, se tivesse uma contrapartida maior, conseguiriam contemplar mais, complementou
que sabe que todos os colegas estão sempre indo atrás de mais emendas, mas que nem
sempre acontece como planejam, mas que se o Município já dá uma contrapartida, já
ajuda muito. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini finalizou dizendo que os vereadores
sempre estão empenhados, e que muitas vezes as emendas não vêm para obras, ou para
coisas grandes, as vezes vem para saúde, que é no seu caso, que a vereadora Maísa
também conseguiu para a saúde, são coisas que agregam para o Município, que tudo que
está disponível, deve ser aproveitado. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 098-02/2022 do
Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO
DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM DO VALE,
OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. O Projeto de Lei nº 099-02/2022 do
Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO

DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS –
APAE DE LAJEADO/RS, OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o
Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. O
Projeto de Lei nº 100-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA
DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Em discussão,
o Vereador Isidoro José Weschenfelder colocou que em dezembro, na sessão
extraordinária, esteve presente o Edson Herrmann, buscando uma melhoria para este
poço, este que estava comprometido, sendo um problema na caixa de agua, comentou de
o projeto ser muito importante, pois contempla 26 famílias, e com essas secas que vem
acontecendo, muitas pessoas recorreram a ele, pedindo caminhão de agua para o gado,
até mesmo para uso pessoal (humano). E parabenizou a comunidade de Picada Mueller
que será contemplada com este poço. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini
complementou que a comunidade reivindicava a tempo sobre este poço, devido a
qualidade da agua, projeto que sempre ficava na espera, mas que agora com a assinatura
deste convenio, vão conseguir possibilitar uma melhoria para a comunidade. Em votação,
o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA.
Projeto de Lei nº 101-02/2022 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR
ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE RISCO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação,
o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. O
Projeto de Lei nº 102-02/2022 do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVO
CONSTANTE NO ANEXO I DA LEI Nº. 294-04/1992 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi
APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. O Projeto de
Lei nº 103-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Não houve
discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Moção nº 001/2022 de autoria de
todos os vereadores MOÇÃO DE REPÚDIO Á MEDIDA CONSTANTE NA
PORTARIA SEDUC/RS Nº. 350/2021 DO GOVERNO DO ESTADO QUE REDUZ
A CARGA HORÁRIA DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL E EXCLUI A DISCIPLINA A PARTIR DO SEGUNDO ANO
DO ENSINO MÉDIO. Conforme dispõe o Artigo 107 do Regimento Interno, a Moção

será apreciada na próxima sessão ordinária. Proposição nº 001/2022 de autoria do
Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando, a Administração Municipal, através do
setor competente, estude a viabilidade de instituir, no Município de Cruzeiro do Sul, um
programa para o controle populacional de natalidade de cães e gatos, mediante o emprego
de esterilização cirúrgica, castração ou outra forma de interrupção da fertilidade ou de
controle de reprodução de animais. Deverá ser dado prioridade a esterilização de cães e
gatos que se encontrem abandonados nas ruas do município e/ou recolhidos por entidades
de defesa dos animais. Em sequência, dar-se-á prioridade na castração dos animais de
propriedade das famílias de baixa renda do município. O município deverá normatizar os
critérios para determinar as famílias que se enquadrem como baixa renda, bem como, o
equilíbrio de procedimentos entre os animais abandonados e recolhidos e os de tutela dos
munícipes. A quantidade de cirurgias mensais para esterilização deverá ser de acordo com
a capacidade financeira do município, devendo ser estipulado uma quantidade mínima.
Ainda, o proprietário/tutor do animal deverá contribuir com um valor, a ser fixado pelo
município, a fim de ajudar no custo das despesas do procedimento. O município deverá
fazer um convênio com alguma clínica veterinária para a execução dos procedimentos,
sempre atendendo o que prevê a legislação, e deverá determinar parâmetros para avaliar
os animais antes de serem submetidos à cirurgia, como se os mesmos possuem algum
impedimento para a esterilização ou castração, bem como, outros procedimentos de
praxe, como um termo de responsabilidade do tutor antes da realização da cirurgia e o
fornecimento, por parte do município, de um comprovante de castração. Destarte,
solicitou que o Poder Executivo faça campanhas de conscientização por intermédio da
imprensa, escolas, centros comunitários, ONG’s, providenciando a distribuição de
material informativo e educacional à população, com informações sobre a importância da
vacinação e da vermifugação; as principais doenças que acometem os animais; noções de
cuidados com os animais; problemas gerados pelo excesso de animais domésticos e a
importância do controle dessa população e esclarecimentos sobre a castração e cuidados
após a cirurgia. Seria de extrema valia, também, palestras educacionais nas escolas por
parte da equipe do Meio Ambiente do município. O objetivo deste documento é de utilizar
a castração como forma de diminuição dos abandonos de animais, a contenção de
zoonoses e a educação da população em relação a guarda responsável. É sabido que a
saúde humana está diretamente ligada à saúde animal. O aumento da população de
animais domésticos nas residências amplia o risco de contágio de zoonoses, doenças
transmissíveis dos animais aos homens e vice-versa. Ademais, contempla as famílias mais

carentes que não dispõe de recursos próprios. A importância de se apresentar a presente
Proposição, se dá pelo fato de se tratar de um tema de relevante importância para o
município, uma vez que a alta taxa reprodutiva de cães e gatos, além de contribuir para
que haja um descontrole no tamanho populacional destes animais em nosso município,
também faz crescer os acidentes relacionados a estes animais, como atropelamentos,
mordeduras, zoonoses, etc. Ainda, solicitou que a Administração estude a possibilidade
de providenciar um local para abrigar os cães em estado de abandono, o que será de
grande importância. Não houve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 002/2022 de autoria da Vereadora
Maísa Aparecida Siebenborn, solicitou, o conselho tutelar é um órgão público municipal
que tem sua origem no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). É encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Tendo em
vista a grande responsabilidade e dedicação exclusiva que se faz necessário ao
conselheiro tutelar, esta Proposição tem o objetivo de pleitear aumento aos mesmos que
hoje recebem R$1.018,11, ou seja, menos de um salário mínimo. Considerando que as
atribuições e peculiaridades do Conselho Tutelar estão estabelecidas no ECA, faz com
que seus membros prestem relevantes serviços públicos. Neste sentido, nada mais justo e
oportuno que pagar salários dignos e condizentes a atribuição de tão grande relevância
para a sociedade, tendo em vista que estas devem desempenhar suas funções com
idoneidade e respeito, garantindo e resguardando os direitos das crianças e dos
adolescentes, os quais são amplamente protegidos pela constituição. No espaço para
comentários adicionais, a autora colocou que pela importância que as conselheiras
tutelares têm de protegerem as crianças de nosso município e que trabalham também a
noite e nos fins de semana, sempre prontas para cumprirem com seus deveres, e seus
salários sendo menos que um salário mínimo, a vereadora colocou que achava que a
Constituição não deixava alguém receber menos de um salário mínimo. Colocou que seja
de suma importância que os vereadores aprovem essa Proposição, e esperar que a
Administração faça a correção deste valor. Em votação, a Proposição foi APROVADA
POR UNANIMIDADE. Proposição nº 003/2022 de autoria do Vereador Demétrios
Karol Lorenzini, propôs que a Administração Municipal, através dos setores competentes,
realize estudo e adequações orçamentárias para que o quanto antes seja feito o pagamento
do novo piso do magistério a todos os professores do nosso município que ainda não são
contemplados com o valor. Justifica se esse pedido haja vista que o reajuste de 33,24%
foi anunciado na última quinta-feira (27/01) pelo Presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o

valor mínimo que deve ser pago em 2022 aos professores do magistério público da
educação básica, em início de carreira, para a jornada máxima de 40 horas semanais será
de R$ 3.845,63. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 004/2022 de autoria do Vereador
Demétrios Karol Lorenzini, propôs que a Administração Municipal, através dos setores
competentes, juntamente com a Secretaria de Educação, elabore um grande projeto
relacionado

ao

LIXO,

questão/problema

este

cada

vez

mais

latente. Este

programa/projeto é urgente, além de outras considerações ele deve abordar as questões
relacionadas a conscientização, separação do lixo, descarte no local e dias corretos,
juntamente com um trabalho de elaboração e ampla divulgação do cronograma de
recolhimento dos resíduos. Justifica se esse pedido uma vez que a cada dia produz-se
mais lixo e poucas conquistas foram alcançadas no último ano quanto a esta demanda tão
importante. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 005/2022 de autoria da Vereadora
Marni E. Trentini Ledur, sugeriu que a Administração, providencie a instalação de
câmeras de vídeo segurança e sistema de vídeo monitoramento no centro da cidade e
principais vias de acesso à nossa cidade. Tal demanda é extremamente necessária para
coibir o furto e roubo em residências e estabelecimentos, cada vez mais recorrentes no
nosso município. Aliado a isso, percebemos a redução de efetivo e policiamento na
cidade, fazendo com que a instalação de câmeras se torne fundamental. Por fim, a
Constituição Federal, em seu Artigo 144, estabelece que a segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública
das pessoas e do patrimônio. No espaço para comentários adicionais, a autora colocou
que hoje em dia temos que nos cercar cada vez mais de coisas e elementos para a nossa
segurança, pensando em nossas residências, e que o policiamento na nossa cidade está
cada vez menor, que o efetivo de policias diminui, aumentando a preocupação por
acontecer muitos roubos, furtos, assaltos, colocando em risco a vida das pessoas, tendo
exemplo de outros municípios, que tem este cercamento eletrônico, onde pega as
principais entradas da cidade, as principais vias, não sendo necessária uma câmera em
cada esquina, mas colocando nos principais acessos já vai ajudar na segurança das pessoas
e também no trabalho da polícia. Colocando que em nosso município tem o Parque
Poliesportivo, a pracinha, a Prainha que está tendo melhorias, local que está sendo
bastante trabalhado, porém não tendo segurança, algo que iniba, não vai adiantar de nada
fazer este trabalho, em exemplo, nas épocas de Páscoa ou Natal, a Administração se

empenha em deixar a cidade mais bonita, e a noite o pessoal vêm e vandaliza a decoração.
Então coloca que acredita que isto vem para contribuir com a segurança da nossa cidade
e com a segurança dos munícipes e evitar que outras coisas aconteçam. Em votação, a
Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 006/2022 de
autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitou que Administração Municipal,
através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, proceda com a instalação de
iluminação pública na Estrada Geral para Boa Esperança, compreendendo o trecho entre
a Rua Frederico Germano Haenssgen até a residência do Senhor Paulo Führ. Já há a
existência dos postes no local, sendo necessário apenas a iluminação. É de suma
importância tendo em vista a ocorrência de assaltos no trecho. No espaço para
comentários adicionais, o autor colocou que presando pela segurança dos munícipes, o
referido trajeto é um local movimentado a noite e na madrugada, tanto para trabalhar,
estudar. Colocou que de vez em quando recebem a notícia de assaltos no local, nas
proximidades e as vezes na ponte do Sampaio, coloca que é um projeto que não vai custar
muito para o município, explicou que o projeto a RGE não contempla a colocação de
luminárias, que fica a cargo da Administração, então reinterando o pedido em nome da
comunidade, que aeita esta instalação, pois é muito importante, e aproveitando pediu a
colocação de uma câmara de vigilância e a colocando sobre o projeto 005 da Colega
Marni, em reunião com o tenente Biginoto, ao qual esteve conversando, busca-se mais
efetivo para ter mais segurança, mas que as câmeras de segurança, serão um elemento
crucial para que tenha mais segurança, mencionando o que o tenente falou; quando as
pessoas saem para as cidades vizinhas, dando exemplo a cidade de lajeado – RS, colocou
que Cruzeiro fica de baixo de uma nuvem, ou seja, tendo algum assalto, ou alguma
perseguição, até a divisa do município tem o acompanhamento via câmeras, quando chega
em Cruzeiro, não tem mais acompanhamento, assim colocou o tenente. Ressaltando então
que é muito importante o seu pedido e o pedido da colega sobre as câmeras. Em votação,
a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 007/2022 de
autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitou que Administração Municipal, através
do setor competente, estude a viabilidade de conceder reajuste aos servidores públicos
municipais para o ano de 2022. O acumulado dos últimos 12 meses do IPCA é de 10,06%,
devendo esse ser o mínimo a ser reajustado para que os servidores possam voltar a ter
poder de compra. Sugiro, ainda, que o valor do vale-alimentação também seja reajustado,
visto o grande aumento nos preços dos produtos alimentícios e por consequência reajuste
de valores nos restaurantes. No espaço para comentários adicionais, a autora comenta que

solicitou na proposição 10,06% mas que alguns funcionários lhe entregaram um abaixo
assinado lutando por 16,40%, pois é um direito deles, estão desde 2019 sem aumento, e
que merecem este aumento, pois foi votado recentemente um projeto para cargos de CCs
e que tem a certeza que os demais colegas vão aprovar esse reajuste do abaixo assinado,
e pede que a Administração reveja para este aumento de 16,40%. Em votação, a
Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 008/2022 de
autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitou, a informatização da Câmara Municipal de
Cruzeiro do Sul. Considerando que a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul não
dispõe de equipamentos de informática para os edis, e, utiliza ainda sistema de impressão
de documentos. Considerando o impacto ambiental causado pelo uso excessivo de folhas,
tendo em vista que a produção de uma folha causa: desmatamento, poluição, uso de água
(são necessários quase dois copos de água para fazer uma folha de papel.) Além do gasto
de outros produtos que são tão maléficos, como a tinta. Considerando existir orçamento
para este investimento. Sugiro ao senhor Presidente, que sejam adquiridos notebooks para
os vereadores, pois estes equipamentos, além de gerar uma diminuição na compra de
material de expediente, iriam melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo.
Ressalta-se que os equipamentos adquiridos serão patrimônio da Câmara de Vereadores,
sendo que os mesmos serão utilizados pelos edis enquanto durar o mandato, sendo
repassado para as próximas legislaturas. O mundo está em constante evolução e nós
precisamos acompanha-la. Investir em tecnologia é otimizar tempo, recursos, melhorar
resultados e possuir uma gestão mais eficiente. No espaço para comentários adicionais, a
autora colocou que contando por cima a quantidade de folhas que tem na sua mesa
durante a sessão do dia, tem mais de 100 folhas, e que provavelmente todos os Vereadores
estão usando 1000 folhas durante a sessão, e coloca que ao longo de 1 ano isso se torna
um absurdo a quantia de material que é utilizado, e que sua proposição vem de encontro
com a proposição do colega que seria sobre produção de lixo, fazer conscientização nas
escolas, pedir a separação do lixo, e coloca o que os vereadores estão fazendo para isso,
para melhorar este ambiente. Acreditando que este investimento seja urgente, pois é algo
inadmissível a quantidade de folhas gastas, e que ao passar de um tempo, serão colocadas
no lixo, e ainda coloca que isso sirva de exemplo, pois não adianta os vereadores cobrarem
sem dar o exemplo. E coloca que acredita que este ano seja o ano para esta mudança. Em
votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº
009/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitou à Administração
Municipal, através do setor competente, que instale uma parada de ônibus na linha

Maravalha. Se faz necessário para as pessoas que aguardam transporte para ir trabalhar.
No espaço para comentários adicionais, o autor Isidoro José Weschenfelder coloca que
tem feito visitas em alguns bairros, e voltando aos lugares onde conseguiu votos e
agradecendo, e que sempre chegando nesses locais, ele recebe algum pedido, sabe que
tem mais colegas que também visitam o bairro, mas que quando esteve lá pela última vez,
o pessoal comentou da poeira, e de algumas outras dificuldades no local, que até mesmo
quando precisam ir pegar ônibus para trabalhar, precisam ficar na chuva, no sereno, se
expondo a dificuldades para poder ir trabalhar, ir para escola. Coloca que é um pedido
simples, que a Administração escolha um local adequado, e coloca que é um investimento
de pouco valor, mas que contempla muitas pessoas. Algo simples, mas de muita
importância para a comunidade, e pedi que seja feito o quanto antes.Em votação, a
Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 001/2022 de
autoria da Vereadora Marni E. Trentini Ledur, sugeriu que a Mesa Diretora da Câmara
de Vereadores elabore e envie um ofício à EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS (EGR)
para que, no âmbito das localidades abrangidas pela praça de pedágio de Cruzeiro do Sul,
faça a manutenção e reparos na RSC-453 e acessos as comunidades do interior com a
máxima urgência. É inadmissível os munícipes trafegarem numa estrada totalmente sem
condições, tendo que pagar pedágio dentro do seu município. O acostamento e acessos
dessa rodovia estão sem as mínimas condições de trafegabilidade sendo que já causaram
acidentes por estarem muito precários. No espaço para comentários adicionais, a autora
coloca que a luta contra o pedágio continua, mas por enquanto está parado, mas acha que
é muito urgente enviar um Ofício para a EGR, pois a praça de pedágio está dentro do
município e que saindo do pedágio, os veículos já caem dentro de um buraco e pagando
R$7,00 no pedágio. Coloca que a Rodovia não é de responsabilidade do município, mas
que cabe ao município cobrar da EGR para que se mantenha a rodovia, e principalmente
os acessos as comunidades, como os acostamentos estão um desastre, causando até
acidentes, pneus furados. Colocou que o acesso a Faros está muito ruim também,
principalmente nas localidades de São Rafael, Linha Nova e Boa Esperança, precisam de
uma melhoria, que não adianta só colocar material por cima e fazer mal feito. Colocou
que ainda continuam na luta para que o pedágio saia de Cruzeiro, transfira para outro
local. Colocou que do jeito que está não dá mais, e que antes que aconteça algo mais sério,
precisa cobrar a EGR. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereadora
Daiani Maria: iniciou saudando o Presidente, colegas Vereadores, público presente e

aos que estão em casa, aos funcionários da casa. Parabenizou a nova mesa diretora,
desejando sucesso e sabedoria para a condução dos trabalhos deste ano de 2022,
colocando que uma mesa diretora que vai bem, a casa legislativa toda vai bem, e que
quem ganha com isso é a população Cruzeirense. Colocou que está muito feliz com a
aprovação do projeto 093, com a abertura do crédito para construção da ciclovia na
Frederico Germano Haenssgen. Projeto que vai facilitar a vida dos munícipes que ali
trafegam. Colocou que foi feito 30 dias de recesso das seções, mas que os vereadores
continuaram trabalhando, cada um de sua forma. Colocou que aproveitou seu recesso para
fazer algumas visitas nas prefeituras de outros municípios. Principalmente as prefeituras
do Litoral Gaúcho, para agregar conhecimento e os programas realizados por lá. Foi
recebida pela prefeita de Capão da Canoa, que lhe apresentou diversos projetos referente
a causa animal. E lembrou que o colega trouxe na sessão alguns pedidos, algumas
demandas que vem de encontro a esse assunto. Na certeza de que estarão trazendo
projetos para esta casa e levando para o executivo Municipal as ideias, para que consigam
ajudar nesta causa, que precisa de uma atenção especial. Colocou sobre o abaixo assinado
dos servidores públicos, sobre o reajuste salarial, se colocou parceira nesta luta. Colocou
que no ano passado, protocolou uma proposição pedindo o reajuste da inflação. Comenta
que alguns municípios tinham o entendimento que o reajuste da inflação era justo, mas
alguns acabaram se adequando a algumas informações vindas dos Órgãos Superiores,
neste sentindo acabaram não conseguindo o seu reajuste. Na certeza, este ano a
Administração vai conceder o ajuste, que os vereadores são parceiros, e que eles
merecem. Comenta da proposição da vereadora Maísa, que é de suma importância, sobre
as Conselheiras Tutelares. Comenta que o salário delas é muito defasado, diante do
trabalho que elas têm. Comentou sobre uma reunião no ano anterior que teve com as
Conselheiras Tutelares, juntamente com o prefeito, onde o assunto foi um veículo próprio
para elas poderem trabalhar quando recebiam alguma demanda fora, mas que agora
conseguiram um veículo, e ressalta que sim, precisam avaliar esta questão do salário, e
que o trabalho realizado por elas é muito difícil, e ressalta a força que elas têm. E comenta
com o presidente da câmara, em abrir espaço para elas virem usar a tribuna e explanar
seu trabalho, pois muitos não sabem a demanda de trabalho que elas recebem. Solicitou
também um cronograma com os Secretários Municipais, para os vereadores estarem por
dentro dos serviços realizados, sendo que as pessoas pedem o que está sendo feito, e
muitas vezes não sabem o que responder, pois nem sempre os vereadores têm tempo para
correr atrás do que está sendo realizado. Pede para iniciar o ano, fazendo reuniões com as

secretárias, para que os secretários explanem como estão trabalhando, os programas, os
projetos que estão sendo realizados. Exemplificando a Secretária da saúde, que no ano
anterior teve alterações nas questões das fraldas. A Secretária da Educação, referente o
que está sendo feito, transporte. Comentando que os vereadores estejam sabendo o que
está acontecendo, para passar as informações corretas para a população que solicita esse
tipo de informação para eles. Comentou que no ano passado esteve presente em um evento
na UVB, onde a Associação dos Vereadores do vale do Taquari, criou o AVAT Mulher,
onde 3 mulheres foram escolhidas como coordenadoras, e a Vereadora Daiani colocou
que foi uma delas escolhidas. Colocou que este ano já entraram com um projeto, e que
em 31 de março de 2022, terá um evento para as mulheres Vereadoras, onde já tem a
presença confirmada da Secretária Silvana, de algumas Deputadas Estaduais, onde terão
uma roda de conversa. Comenta que visitara outras câmaras, levando um projeto que
possa ser apresentado por todas as mulheres, em comemoração ao Dia da Mulher em 8
de Março. Desejou harmonia na Câmara, para conduzir os trabalhos. Espera que a sua
proposição de informatizar a Câmara seja atendida. Vereador Celso Batista dos Santos:
Iniciou cumprimentando o presidente, desejando sucesso a ele e sua mesa diretora,
colegas Vereadores (as), público, suplentes, secretários, servidores. Ressaltou que apoia
a reinvindicação dos servidores. Parabenizou os colegas pelas indicações e proposições,
onde todos estão juntos para trabalhar com a comunidade. Comenta que acha de suma
importância os projetos aprovados, e que o Legislativo trabalhando junto com o
Executivo, ajuda muito no crescimento do Município. Ressalta a importância dos
secretários estrem presentes nas sessões, assim como foi colocado, para eles estarem por
dentro de tudo que acontece, para poder passar as informações quando algum cidadão os
questiona. Parabenizou os bairros e comunidades contempladas nas pavimentações,
ressaltando ser de suma importância. Parabenizou os colegas por terem conseguidas estas
emendas, juntamente com seus deputados. Lamentou sobre a estiagem que vem
acontecendo, prejudicando a agricultura. Ressaltou as últimas chuvas, que amenizou um
pouco a estiagem. Agradeceu a Secretária da Agricultura em nome de José Paulo
Mallmann, secretário da agricultura, pela ajuda aos agricultores, neste momento de
estiagem. Deixou um convite para quem gosta de Bocha, para os jogos da final na
localidade de 22 de Novembro, e no Passo de Estrela no campo do Independente.
Vereadora Vanessa de Jesus: Iniciou desejando boa noite e saudando o presidente,
colegas, funcionários da casa, o público presente e de casa. Parabenizou as emendas para
a pavimentação de algumas vias do município. Comentou que as Conselheiras Tutelares

merecem sim o aumento. Parabenizou a Administração da época e Assistência Social que
foi conseguido o Kit Conselho tutelar, ressaltando a ajuda do Senador Luis Carlos Hanzi,
e o secretário na época. Parabenizou o presidente da república Jair Bolsonaro, pelo
aumento de salário dos professores federais, estaduais e municipais. Finalizou dizendo
que não estava presente em uma reunião na sala do prefeito, onde colegas disseram que
ela estava, assunto sobre a mesa diretora da Câmara, citou que está com sua consciência
tranquila que não prometeu cargo a ninguém. Vereadora Marni E. Trentini Ledur:
Iniciou desejando boa noite a todos, saudando a nova mesa diretora, demais colegas
vereadores (as), público presente e de casa. Enfatizou a urgência de encaminhar um ofício
para a EGR, sobre o requerimento que apresentou na noite, em função das condições
caóticas que se encontra a RSC-453 nas imediações das localidades de São Rafael, Boa
Esperança e Linha Nova. Comentou sobre sua proposição sobre instalações de câmeras
de vídeo e monitoramento, e também sobre os assaltos cada vez mais frequente nas
residências nos interiores, mas que as câmeras ajudarão muito no trabalho da polícia, e
também diminuirá os assaltos e depredações do patrimônio público. Ressaltou alguns
pontos mais importantes para a instalação destas câmeras. Comentou sobre a aprovação
do projeto 93 e 94, sobre suplementação de crédito, referente uma emenda parlamentar
do enviada pelo deputado federal Giovane Feltes do MDB, no valor de R$300 mil para
pavimentações de estradas rurais, e pediu para que os colegas continuem se empenhando
em conseguir mais verbas para continuar pavimentando as estradas rurais de nosso
município. Comentou que o projeto de pavimentação da Picada Augusta ainda está em
planejamento, logo que concluírem os tramites, será iniciado. E que o acostamento da rua
Frederico Germano Haenssgen também será feito. Apoiou abaixo assinado pedindo o
reajuste de salário dos servidores públicos. Falou do aumento do IPTU. Vereador José
André Schimitt: Iniciou saudando o presidente, desejando sucesso e um bom trabalho
durante o ano, demais colegas vereadores (as), funcionários da casa, público de casa,
suplentes e servidores públicos presentes. Desejou condolências aos familiares do Dr.
Rogério Zinger, falecido dia 23 de janeiro, onde atuou por muitos anos na saúde em nosso
município. Falou sobre a estrada em Linha Sítio, que está em péssimas condições,
pedindo a colocação de material para melhoria da estrada, que é de grande utilidade na
localidade. Reforçou um pedido seu, feito no ano de 2021, sobre a reconstrução da
cabeceira do pontilhão, que ainda não foi atendido. Falou sobre a emenda parlamentar
aprovada de R$200 mil, do deputado Afonso Hamm, para a pavimentação asfáltica na
Linha Sítio, ressaltando que as estradas do interior também merecem um asfalto, e pediu

para os colegas que se empenham para buscar mais emendas para pavimentar mais, e
parabenizou as emendas conseguidas pelos colegas. Parabenizou os funcionários
públicos, pelo abaixo assinado, dizendo que é justo, e pedindo a administração que atenda
seu pedido, ressaltando a valorização dos funcionários. Agradeceu ao Senador Luis
Carlos Heinze, do Progressista, que destinou uma emenda no valor de R$120 mil para o
Conselho Tutelar, um kit contendo um veículo, 5 computadores e 1 impressora, 1
refrigerador, 1 bebedouro, 1 televisão, 1 ar condicionado e 1 cadeirinha para transporte
de crianças, ressaltou também a proposição da colega sobre o salário das Conselheiras.
Agradeceu o secretário da Agricultura, José Paulo Mallmann, e o secretário de obras, que
atenderam alguns pedidos, no interior, sobre a estiagem. E finalizou convidando para as
finais do campeonato de bocha. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: Iniciou
saudando a nova mesa diretora, os colegas vereadores (as), o público presente e de casa,
espera e deseja um ano de melhorias para o povo cruzeirense. Deseja ser um ano
produtivo. Ressaltou a importância do trabalho das Conselheiras Tutelares, a defender as
crianças do nosso município. Agradeceu aos colegas por aprovarem sua proposição para
o aumento de salário das conselheiras, e comenta que não é cabível receberem menos de
um salário mínimo, e complementou que as conselheiras fazem plantões nos finais de
semana, e parabenizou o recebimento do carro para as conselheiras. Colocou seu apoio
no aumento dos salários dos servidores públicos. Comentou sobre a falta de transporte no
interior do município, que durante o ano de 2021 trouxeram abaixo assinados, entre outras
reinvindicações e nada ainda foi feito. Comenta que isso traz muitas perdas para o
município, tanto no comércio, na indústria, serviços, os moradores do interior que gastam
valores altos para vir ao centro, ressaltou que muitas vezes os munícipes acabam saindo
do interior para a cidade, ou pior, para morar em outro município. Garantiu que o
transporte é de responsabilidade do município, segundo Constituição Federal. Comentou
sobre a RSC que está uma vergonha, com muitos buracos e acidentes, e colocou que sua
opinião é de que enquanto não for arrumada a via que abram as cancelas do pedágio.
Falou da presença do ex prefeito de Venâncio Aires, Airton Artrhos, suplente de deputado
do PDT, que esteve no HSGA e na Prefeitura Municipal, apresentando um projeto de lei,
para criar um programa de incentivo aos hospitais filantrópicos e santa casa do Rio
Grande do Sul. Programa para passar 5% do ICMS das empresas, para os hospitais.
Parabenizou Airton Artrhos, Juliana Brizola e a bancada do PDT, pelo projeto. Comentou
sobre o centenário de Brizola, no dia 22 de janeiro, ressaltando seus feitos enquanto
exercia seus mandatos. Vereador Gustavo Henrique Richter: Iniciou saudando o

presidente da casa, os demais colegas vereadores (as), servidores da casa, ao público
presente e de casa. Desejou boa sorte e bom trabalho ao presidente e demais mesa diretora,
e a todos os colegas. Apoiou o abaixo assinado dos servidores públicos. Em relação a
RGE, relatou que recebeu muitos pedidos sobre a manutenção da rede elétrica, troca de
postes, com situações bem precárias, exemplificou um poste entre a Lebes e o Trevo da
cidade, que faz tempo que está caindo, já foi encaminhado até ofício e nada fizeram.
Comentou sobre as câmeras de vigilância da colega Marni, que também já havia feito um
pedido parecido no ano anterior, colocando que a situação está precária, e que é muito
importante a instalação destas câmeras. Falou sobre a manutenção da estrada da rua da
Divisa no Passo de Estrela, estrada não pavimentada, ressaltou que os moradores o
cobraram sobre a manutenção que ainda não foi feita. Sobre a causa animal, colocou que
é um problema que vem se agravando cada vez mais no município, e que vai fazer
novamente uma proposição para que seja tomada alguma medida por parte da
Administração. Ressaltou alguns acontecimentos por parte de abandono de animais.
Ressaltou a visita da colega Vereadora Daiani, a prefeita de Capão da Canoa, onde estão
tomando providencias quanto a causa animal, e espera o mesmo da Administração
Cruzeirense. Mas ressaltou também da conscientização da população em não abandonar
seus animais. Agradeceu o deputado Daniel da TV de pelotas, que destinou o valor de
R$238.856mil para pavimentação de ruas do Passo de Estrela, e do deputado Lucas
Redecker que destinou o valor de R$481.104mil na rua João Schardong. Comentou que
por parte da Administração, poderiam ter entrado com um valor maior, mas que
infelizmente não vão conseguir no momento. Falou que deixou um pedido de continuação
da RS 130 no Bom Fim, juntamente com o vereador Celso e a vereadora Vanessa no ano
passado, e na sequência a Administração entrou com projeto. Falou da dificuldade
daquela via, e que a manutenção por parte do DAER é bem precária. Parabenizou os
colegas vereadores pelas conquistas das emendas parlamentares, mostrando o trabalho
que os vereadores vêm exercendo no município. Finalizou convidando para as finais do
campeonato de bocha. Vereador Isidoro José Weschenfelder: Iniciou desejando boa
noite, saudando o público de casa, a nova mesa diretora, o presidente, desejando sucesso,
os servidores da casa, uma saudação em especial aos servidores públicos presentes, citou
alguns, suplentes, e demais presentes. Ressaltou sobre o ajuste de salários dos servidores,
e que todos os vereadores vão apoiar. Comentou que no dia 28 de janeiro, em audiência
pública, obtiveram uma boa notícia, do aumento do orçamento nas arrecadações, com isso
sendo possível fazer os aumentos de salários e melhorias na cidade. Ressaltou sobre o

merecimento do aumento de salário dos servidores. Sugeriu a Administração, que o façam
uso de 15% do superávit, para adquirir uma nova motoniveladora, uma nova patrola, para
melhorias de trabalho nas estradas. Pediu uma atenção especial nas ruas Irmãos Werle, e
na Theobaldo João Schneider. Colocou que quando se aumenta o valor do IPTU, precisa
melhorar os serviços oferecidos a população. Reforçou a Administração, dar mais atenção
a cidade. Parabenizou os colegas servidores, que no ano anterior conseguiu com seus
trabalhos, devolver a Administração municipal R$150 mil, valor este que pode ser usado
na proposição da colega Daiani, 008 comentou também que precisam evoluir, ainda mais
se tratando de meio ambiente. Falou sobre a proposição 002/2022, sobre as alterações de
cargos, e salários e novos dois cargos. Explicou porque votou a favor. Comentou que no
ano de 2021 ouve 16 menos empregos em Cruzeiro do Sul, segundo o jornal A Hora,
colocou que acha preocupante. Agradeceu ao senador Luis Carlos Heinze, que enviou o
Kit Conselho Tutelar. Colocou que acha importante nomear e agradecer quem consegue
ajudar o município. Agradeceu a Neria e Tiago de Brasília, Roberto Gutierres de porto
Alegre, que sempre recebem os pedidos, ressaltando que sem ter este contato, as coisas
não acontecem. Prestou sentimentos a família enlutada pela perda do Sr. Ito Miguel
Herrmann, de Sampaio. Esclareceu sobre sua não presença dia 01 de Dezembro citada
por alguns colegas, sendo que havia passado a informação de que não poderia estar por
motivos de saúde. Presidente Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite
a todos, saudando público de casa, colegas vereadores (as), colegas da mesa diretora, ao
público presente, servidores públicos. Desejou um ótimo 2022 a todos os colegas, todos
os presentes e público de casa, aos colegas dizendo que seja um ano cheio de trabalhos,
de muitas realizações, trazer muitas demandas, continuando o trabalho do ano passado.
Parabenizou os projetos aprovados, que levarão benefícios as comunidades,
principalmente aos projetos de obras. Agradeceu ao secretário Volmir Dullius, ao José
Paulo Mallmann secretário da Agricultura, e ao Vice-prefeito Monga, pelo excelente
trabalho no mês de janeiro/22, principalmente nas questões da estiagem. Falou sobre sua
proposição a respeito do lixo. Ressaltou a proposição da colega Daiani, pela causa da
diminuição de folhas nas sessões. Colocou que as pessoas pedem para recolher o lixo que
está ao lado das lixeiras, exemplificando: armários, colchões. Colocou que foi feito
mutirão no final do ano passado, com os funcionários para recolher esse tipo de lixo.
Solicitou a Administração um programa relacionado a questão do lixo. Colocou sobre o
piso salarial dos professores. Colocou que está apoiando o abaixo assinado dos servidores
públicos. Falou sobre a limpeza do cemitério municipal, que já foi realizado, agradeceu

aos envolvidos. Finalizou agradecendo a todos os colegas que desejaram sucesso a ele e
a mesa diretora, e as solicitações encaminhadas. Deixou aberto ao público que tragam
suas demandas. 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 16 (dezesseis) de fevereiro de 2022, quarta – feira, no horário das 18 horas 30 minutos
(dezoito horas e trinta minutos).
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