ATA Nº 008/2022
Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 18 horas e 30
minutos (dezoito horas e trinta minutos), na sala de Sessões da Câmara de Vereadores de
Cruzeiro do Sul, com a presença de 9 (nove) Vereadores, sendo eles: Celso Batista dos
Santos; Daiani Maria; Demétrios Karol Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; Isidoro
José Weschenfelder; José André Schmitt; Maísa Aparecida Siebenborn; Marni Ediza
Trentini Ledur e Vanessa de Jesus, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo. O
Presidente DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI iniciou a Sessão saudando a todos e
invocando o nome de Deus. Na sequência, foi apreciada a ATA Nº 007/2022 da Sessão
Ordinária de 20 de abril de 2022. Os Vereadores receberam as ATAS com antecedência
e, com consequente leitura e análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
EXPEDIENTE: Foram lidas as correspondências recebidas no período de 20 (vinte) de
abril a 04 (quatro) de maio de 2022. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 120-02/2022
do Poder Executivo que REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº. 019/1997 E CONCEDE
AUMENTO REAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Não houve
discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 121-02/2022 do
Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 294/1992 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Comissão de Constituição e Justiça, em Sessão de 04
de maio de 2022, opinou por unanimidade, reter para mais estudos. Projeto de Lei nº
122-02/2022 do Poder Executivo que CRIA GRATIFICAÇÃO PARA O SERVIDOR
OCUPANTE DO CARGO DE PREGOEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Em discussão a Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, primeiramente desejou boa noite,
e explanou que para a função em questão no Projeto 122-02/2022, já foi aprovado um
aumento de salário, e também explanou sobre a função e de estarem sempre correndo
atrás de mais informações, e que em questão de se dedicar a sua função, todos precisam,
até se deu de exemplo, que precisou ir atrás de mais informações sobre seu cargo, e que
não há necessidade de mais aumento para isso. O Presidente Vereador Demétrios Karol
Lorenzini, colocou que faz uso das palavras da colega Marni Ediza Trentini Ledur, que
já aconteceu um aumento para o cargo, e que mais uma gratificação, seria inerente,
deixando seu questionamento e não concordando com esse aumento. Em votação, o
Projeto foi REPROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA, a
Vereadora Daiani Maria, justificou seu voto, explanando que já foram feitos dois

aumentos para esse cargo, em maio de 2021 (dois mil e vinte e um) e fevereiro de 2022
(dois mil e vinte e dois). O Vereador Gustavo Henrique Richter justificou seu voto,
explanando sobre os aumentos, em maio de 2021 (dois mil e vinte e um) e em fevereiro
de 2022 (dois mil e vinte e dois), e que mais uma gratificação, não precisaria, e colocou
sobre muitas vezes alguns pedidos negados por falta de dinheiro. O Vereador José André
Schmitt justificou seu voto, explanando sobre o cargo já ter tido dois aumentos, e mais
uma gratificação não precisaria, e colocou o que o vereador Gustavo Henrique Richter
falou, sobre quando fazem pedido alegam que não tem dinheiro. Projeto de Lei nº 12302/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A EFETUAR A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE TERRA PARA A
AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA SINÁRIO INDUSTRIA DE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. A Comissão de Constituição e Justiça, em Sessão de
04 de maio de 2022, opinou por unanimidade, reter para mais estudos. Projeto de Lei nº
124-02/2022

do

Poder

Executivo

que

AUTORIZA

A

CONTRATAÇÃO

EMERGENCIAL DE ASSISTENTE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 125-02/2022 do
Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão acerca do Projeto. Em
votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA
ABSOLUTA. Proposição nº 043/2022 de autoria do Vereador Isidoro José
Weschenfelder, solicitando a Administração Municipal, através do setor competente, que
faça a pavimentação do trecho de acesso, entre a RS 130 e o Loteamento Fick. Justificou,
a cada chuva enche de buracos devido ao alto fluxo de veículos. No espaço para
comentários adicionais, o autor explanou sobre outras solicitações que já fez para o
Loteamento Fick, e colocou a respeito de sobre o benefício que vai trazer aos moradores
do referido bairro. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
Proposição nº 044/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, colocou,
é sempre bom saber com quem estamos conversando, quando falamos com um
funcionário público, e colocar um nome em um rosto pode instantaneamente deixar a
pessoa à vontade, criando relações positivas. Assim, o uso de crachás pelos funcionários
dentro dos órgãos públicos, favorece a identificação dos servidores e também auxilia na
segurança. O cartão funcional, especialmente no caso de servidores que realizam o
atendimento ao público, pode melhorar a comunicação e a relação interpessoal. Então

venho solicitar, a implementação do crachá na Administração Municipal de Cruzeiro do
Sul, por que é um direito dos nossos munícipes saber com quem estão tratando, e quando
necessário, poder fazer uma avaliação positiva ou negativa, do atendimento deste
funcionário. Justificou, pois prezamos pela transparência e eficiência do setor público.
No espaço para comentários adicionais, a autora disse que falaria na Tribuna. Em votação,
a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 043/2022 de
autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitou a Administração Municipal,
através do setor competente, a colocação de uma parada de ônibus adicional ou uma
proteção “abrigo”, para alunos e pais que esperam tanto na entrada, quanto na saída das
escolas municipais. Justificou, que os pais e os alunos, nos dias chuvosos ficam sem local
apropriado para aguardar o ônibus. No espaço para comentários adicionais, o autor se
colocou no lugar de todos os pais e alunos que ficam parados na chuva, arriscando pegar
gripe, e tanto no calorão no verão, e de as crianças aguardar seus pais ir pegarem,
acreditando que vai trazer mais qualidade e segurança. Em votação, a Proposição foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 046/2022 de autoria da Vereadora
Daiani Maria, solicitou, que a Administração Municipal, através da Secretaria competente
estude a possibilidade de instalar "coletores de bitucas" nas ruas e locais públicos da
cidade para destinar exclusivamente ao depósito de pontas de cigarro. O hábito de fumar
já foi alvo de diversas campanhas contrárias à prática, inclusive com a criação de leis.
Mas, deixando de lado o fato de que fumar não faz bem à saúde, o ato de jogar a ponta
do cigarro no chão é muito comum. Depois da Lei Antifumo, a quantidade de bitucas nas
ruas cresceu. As ruas passaram a ficar mais sujas porque os fumantes tiveram que fazer
uso do cigarro apenas em locais públicos. E o que pouca gente percebe, é que a bituca é
um lixo perigoso por conter substâncias tóxicas. Ela pode parecer pequena, mas causa
grandes danos ambientais e deve ser destinada corretamente, assim como os detritos
recicláveis ou orgânicos. Uma bituca de cigarro lançada fora de maneira inadequada leva
aproximadamente cinco anos para se decompor na natureza. É justamente na intenção de
evitar que estas bitucas acabem no chão e que os fumantes tenham a opção de lançá-la
em recipiente apropriado e de fácil visibilidade, que encaminho esta proposição,
lembrando que a preocupação com o ambiente e com o futuro do Planeta está sempre na
mente das pessoas, mas, nem sempre são colocados em prática com ações que podem
colaborar com a preservação da natureza. No espaço para comentários adicionais, a autora
falou sobre as imagens anexadas junto a Proposição Nº 046/2022, e explana que não é
nada oneroso, e comenta sobre fazer parceria com alguma empresa para a produção dos

coletores, e comenta sobre onde colocar, e que vai deixar a cidade mais limpa. Em
votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº
047/2022 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, sugeriu que a Administração
Municipal, através do setor competente, estude a viabilidade de fornecer aos estudantes,
regularmente matriculados em curso de educação superior, educação profissional (nível
técnico) e de ensino médio, a realização de estágio não obrigatório e remunerado, nas
áreas de interesse da Administração. Os estudantes devem estar devidamente
matriculados e com frequência efetiva e comprovada no curso correspondente. Para
efetuar o recrutamento, deve ser feito um processo seletivo público, o que dará a
oportunidade de todos participarem. É de grande importância, o Poder Público oferecer
oportunidades aos nossos jovens, oportunidade de aprender, evoluir como cidadão e como
profissional. É desta forma, estimulando a educação e a profissionalização das novas
gerações, que contribuiremos para uma sociedade mais justa e competitiva. Salientando
que diversos Municípios já adotaram esse tipo de contratação, a exemplo de Flores da
Cunha, Canoas, Sapucaia do Sul, entre outros. No espaço para comentários adicionais, o
autor, colocou sobre as empresas que já oferecem essas capacitações, e a importância para
o desenvolvimento profissional e o incentivo a carreira, e comenta que em outros
municípios já tem esse programa de estágio. Em votação, a Proposição foi APROVADA
POR UNANIMIDADE. Proposição nº 048/2022 de autoria das Vereadoras Daiani
Maria e Marni Ediza Trentini Ledur, solicitaram que a Administração Municipal, através
da Secretaria competente, estude a viabilidade de retorno do atendimento odontológico
na Escola de São Rafael. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que
o atendimento odontológico nesta comunidade do interior, principalmente este local que
possui o equipamento odontológico montado e o espaço físico para o mesmo, torna-se de
suma importância para dar melhoria nas condições da saúde geral da população das
localidades próximas, bem como dos alunos, tendo em vista que esse tipo de atendimento
já foi prestado nesta localidade durante um longo período de tempo. É importante
salientar que a presença do profissional de odontologia na escola aprimora a qualidade do
atendimento e qualifica de tal forma que a mesma possa abranger uma maior quantidade
de pessoas e demandas da localidade, principalmente nos casos de dor de dente e outros
atendimentos que costumavam ser feitos para facilitar a vida de nosso munícipe do
interior. No espaço para comentários adicionais, a Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur
explana sobre alguns anos atrás já ter este atendimento na escola, sobre as crianças terem
o direito de poder utilizar, da prevenção a problemas futuros, e sobre toda a estrutura que

tem no local, que vai poder se dar continuidade em seu uso, e finalizou dizendo que todos
saem ganhando com isso. A Vereadora Daiani Maria destacou que a escola mesmo sendo
estadual, doa o espaço para o município poder utilizar, e explana sobre o atendimento
para a localidade ser importante, para desafogar o ESF, e destaca a prevenção de
problemas futuros. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
Proposição nº 049/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, propôs
que a Administração Pública deve atender o cidadão com agilidade, transparência,
responsabilidade e eficiência. Além disso, a Administração Pública exige que a atividade
administrativa seja exercida com presteza e rendimento com o princípio da: A –
Impessoalidade; B – Eficiência; C- Legalidade; D- Moralidade; E – Publicidade. Com
base nestes conceitos, é feita está proposição no intuito de que seja implantado o serviço
de protocolo nos Postos de Saúde de nosso município, com a finalidade de dar
recebimento nos pedidos de exames, cirurgias, consultas a especialistas, solicitações de
medicamentos ao estado etc. O protocolo é um serviço que recebe, registra, classifica,
distribui e controla a tramitação das solicitações. É por meio deste instrumento que se
inicia as atividades, garantindo a eficácia nos procedimentos das mesmas, levando em
conta que os procedimentos padronizados serão seguidos com fidelidade pelos usuários.
No espaço para comentários adicionais, a autora disse que falaria na Tribuna. Em votação,
a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº
003/2022 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a Administração
Municipal, através do setor competente, que informe como está o andamento da
PROPOSIÇÃO Nº 147/2021, ao qual fala sobre a viabilidade de realizar um acordo de
cooperação com o Comando da 3ª Região Militar do Exército Brasileiro com a finalidade
de permitir o funcionamento do Tiro de Guerra em Cruzeiro do Sul. Justificou o pedido,
pois não foi falado mais nada a respeito de sua Proposição do ano de 2021. No espaço
para comentários adicionais a autora, disse que vai esperar a Administração Municipal
responder seu pedido de informação. Em votação, o Pedido de Informações foi
APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 004/2022 de autoria
da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitou que a Administração Municipal,
através do setor competente, que informe: Qual o valor que a CORSAN arrecadou no ano
de 2020 e 2021 em Cruzeiro do Sul? Qual o valor que a CORSAN investiu em Cruzeiro
do Sul nos anos de 2020 e 2021? Qual o lucro que a CORSAN teve em Cruzeiro do Sul
nos anos de 2020 e 2021? Qual o valor previsto para investir em 2022? Justificou o
pedido, pois foi solicitado a CORSAN via Requerimento Nº 002/2022, e a CORSAN

respondeu ao referido Requerimento, que estas informações devem ser solicitadas a
Administração Municipal. Em anexo o Requerimento Nº 002/2022 de autoria da
Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn e o Ofício em resposta. No espaço para
comentários adicionais, a autora disse que falaria na Tribuna. Em votação, o Pedido de
Informações foi APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS
E USO DA TRIBUNA: Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn iniciou saudando o
Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), público
presente, servidores da casa, e as pessoas que assistem de casa. Explanou sobre sua
Proposição Nº 044/2022, sobre PROTOCOLO, ressaltando um melhor atendimento para
os munícipes, e espera que a Administração Municipal atenda seu pedido. Explanou sobre
sua Proposição Nº049/2022, sobre a implantação de Crachá nos servidores públicos,
ressaltou a importância de os munícipes saberem com quem estão falando. Falou sobre
seu Pedido de Informações Nº 004/2022, referente a CORSAN, para fazer uma análise,
sobre os danos que ficam em nossas estradas quando a CORSAN faz algum ajuste nos
canos, nas estradas do nosso município. Explanou sobre o último domingo, dia 1º de maio,
dia do trabalhador, e sobre a importância de se ter um trabalho, falou sobre os direitos
criados por Getúlio Vargas e que foram implantados no dia do trabalho, exemplificando.
Comentou sobre o próximo domingo, dia 08 (oito) de maio, que será comemorado o dia
das mães, e parabenizou a todas as que são mães pelo seu dia, explanando sobre ser mãe.
Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur iniciou desejando boa noite a todos, saudou o
Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, a toda mesa diretora, colegas
Vereadores (as), servidores da casa, público presente, e ao público de casa. Explanou
sobre sua Proposição Nº 048/2022 em conjunto com a colega Vereadora Daiani Maria,
falando sobre a reativação do gabinete Odontológico na Escola Estadual de São Rafael,
comentou sobre a visita feita no local, sobre os equipamentos, e que não precisa de muita
coisa para reativar novamente, e deu ênfase na prevenção, e pediu uma atenção da
Administração Municipal. Comentou sobre sua ida para a Brasília com mais 3 colegas
Vereadores, em um curso oferecido pela UVB, na XXI Marcha dos Vereadores, e
explicou sobre a importância do Vereador fazer este curso, e deixou o convite, a quem
tem a disponibilidade, de ir, pois vale muito para o conhecimento. Explanou sobre as
visitas aos gabinetes dos Deputados Federais, dando ênfase que foi ao gabinete do
deputado Márcio Biolchi, onde levaram, um ofício, para a continuação da calçada da rua
Frederico Germano Haenssgen, e que também já o visitaram em porto alegre, explicando
sobre a verba que conseguiram para o início dessa obra. Também deixaram com o

Deputado, um ofício para a pavimentação na Picada Aurora, no valor de R$300 mil, onde
já sinalizado positivamente e que provavelmente venha ainda este ano. Explanou sobre
também ter ido ao gabinete do Deputado Giovani Feltes, onde também deixaram um
ofício, para a pavimentação, de continuação na Picada Augusta. Agradeceu ao deputado
Gionani Feltes, que destinou R$100 mil para aquisição de um veículo utilitário, ao
município, e uso da Assistência Social. Comentou sobre a caminhada dos Vereadores, ser
de ir atrás de melhorias para o Município e para os munícipes. Parabenizou as mães pelo
seu dia. Vereador Celso Batista dos Santos iniciou desejando boa noite ao Presidente
Vereador Demétrios Karol Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), funcionários da casa,
público presente, aos servidores municipais, e ao público de casa. Parabenizou aos
colegas que foram para Brasília, com o intuito de trazer melhorias para o município.
Explanou sobre a demora no atendimento do Hospital São Gabriel Arcanjo, trazendo
alguns relatos de alguns munícipes de mais idade. Comentou a respeito dos prejuízos na
agricultura, causados primeiramente pela estiagem, e agora com o excesso de chuvas, e a
enchente. Comentou sobre a instalação das lâmpadas no município, relatando que
entregou um cronograma com lugares para serem colocadas lâmpadas, já faz alguns
meses, e que ainda não foi atendido. Pediu a mesa diretora, que envie um ofício ao DAER,
solicitando sobre a tratativa que foi feita, de um material a ser entregue para o município,
para melhorias na RS 130, e ainda relatou que muitas estradas não foram atendidas, e
estão em péssimas condições devidas as chuvas. Parabenizou a Administração Municipal
por terem atendido seu pedido de roçada na RS 130. E finalizou deixando um feliz dia
das mães, para todas as mães no próximo domingo dia 08 (oito) de maio. Vereadora
Daiani Maria iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, a
mesa diretora, aos colegas Vereadores (as), servidores da casa, público presente, e ao
público de casa. Iniciou falando sobre sua Proposição Nº 046/2022, a respeito das
bituqueiras, e comentou sobre trazer melhorias ao município, e que está é uma ideia de
grande valia, que vai ajudar ao meio ambiente, e que não é de grande investimento.
Comentou sobre a Proposição Nº 048/2022 em conjunto com a colega Vereadora Marni
Ediza Trentini Ledur, sobre o gabinete Odontológico, explanando sobre a prevenção e o
desafoga mento dos Postos de Saúde. Relatou a respeito da sua Proposição Nº 039/2022
sobre a instalação de uma chimarrita no município, que um munícipe a chamou e colocou
que em outro município foi feita uma “chimarrita” em parceria com o Sicredi, onde tem
a água quente e fria, e abaixo, água para cachorro. E relatou que entraram em contato com
o Sicredi de Cruzeiro do Sul, e falou com a Carine, fazendo um encaminhamento e

solicitando uma parceria para o setor competente, para termos em nosso município.
Colocou a respeito de ter recebido uma foto, sobre a colocação da parada de ônibus no
bairro Passo de Estrela, e relatou que fez uma Proposição no ano de 2021 (dois mil e vinte
e um) solicitando essa parada de ônibus, e comentou que o colega Vereador Gustavo
Henrique Richter, já havia solicitado em mandatos anteriores, explanando sobre as ideias
que trazem e que beneficia os munícipes. Comentou a respeito da aquisição dos notebooks
para uso dos Vereadores, no intuito de poupar material de expediente, e agradeceu a mesa
diretora, por ter adquirido a ideia. Explanou sobre a ida a Brasília, juntamente com os
colegas Vereadores Marni Ediza Trentini Ledur, José André Schmitt e Isidoro José
Weschenfelder, onde participaram da XXI Marcha dos Vereadores. Relatou que traz
conhecimento, e que aproveitam para ir ao gabinete dos Deputados e solicitar recursos
para o Município. Relatou sobre a ida ao gabinete do Deputado Alceu Moreira, onde foi
enviado um ofício para a prefeitura, a respeito de uma verba de R$175 mil para custear a
saúde, e agradeceu ao Deputado pela atenção ao município. Explanou sobre a ida ao
gabinete do Deputado Marcio Biolchi, e sobre a solicitação de pavimentação na Picada
Aurora. Falou sobre sua participação no dia 24 (vinte e quatro) de abril, na prestação de
contas do Hospital São Gabriel Arcanjo, onde foi abordado vários assuntos, e o que mais
lhe chamou a atenção, foi sobre o já funcionamento do aparelho de ecografias, e os
benefícios de retorno financeiro para o hospital. Comentou sobre a iluminação pública, e
relatou sobre a Praça Dona Laura estar sem iluminação há alguns dias, e pediu uma
atenção especial da Administração Pública. Relatou também que no dia 30 (trinta) de
abril, o MDB realizou a convenção do partido, e ressaltou a escolha do próximo
presidente, que elegeu a colega Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, e a parabenizou
por ter se colocado à disposição. E para finalizar deixou um feliz dia das mães, as mães
da casa, e a todas as mães, e em especial a sua mãe e sua irmã que também é mãe.
Vereador Isidoro José Weschenfelder iniciou saudando o Presidente Vereador
Demétrios Karol Lorenzini, os colegas Vereadores (as), funcionários públicos presentes,
funcionários da casa, e ao público de casa. Comentou que tem bastante coisas para falar.
Iniciou falando da RS 130, sobre o material para arrumar a estrada, relatando que a estrada
está em péssimas condições, pedindo uma reavaliação da Administração Municipal, e
relatando reclamações de alguns munícipes. Solicitou o envio de um ofício ao DAER,
sobre o recapeamento asfáltico da RS 130, entre o bairro das Nações e a entrada do bairro
Linha Primavera, relatando os buracos e o desnível na via, trazendo riscos aos condutores.
Solicitou a Administração Municipal um relatório de todo o maquinário (patrolas,

retroescavadeiras, caminhões) que são usados para fazer as manutenções nas estradas e
atender os agricultores. Questionando quais estão estragadas? O que a Administração
Municipal vai fazer a respeito? Justificou, receber muitas reclamações dos munícipes, e
pediu aos colegas Vereadores, de irem fazer uma visita no Parque de máquinas do
município, para ver a atual situação. Pediu uma atenção especial da administração
Municipal, para as roçadas podas de árvores, em especial em dois bairros, na Linha
Primavera e no Bom Fim, relatando que o maquinário de colheitadeira, não está
conseguindo chegar nos locais sem que o maquinário sofra alguma avaria. Relatou sobre
a ida a Brasília, na XXI Marcha dos Vereadores, e ressaltou sobre está ida ser de grande
importância sobre conhecimento, que agrega ao município. Relatou ter sido escolhido
para participar de uma carta para o Presidente da República, reivindicando melhorias para
o país, ao qual representou nosso Estado, Rio Grande do Sul. Ressaltou que trabalhou
pela valorização dos professores, valorização da agricultura, saúde entre outros assuntos
de grande importância. Agradeceu a Haenssgen que disponibilizou alguns presentes para
os Deputados, e alguns produtos da agroindústria. Ressaltou que o Senador Luis Carlos
Heinze já destinou R$250 mil para o município, e que também já o sinalizou
positivamente sobre outras emendas. Comentou a respeito da saúde, sobre melhorias no
Hospital São Gabriel Arcanjo, relatando sobre os atendimentos de alguns munícipes, e
deixou claro a comunidade que estão em busca de melhorias. E deixou um abraço especial
a sua mãe e sua esposa que é mãe, e a todas as que são mães, pelo seu dia. Vereador José
André Schmitt, iniciou desejando boa noite a todos, saudou o Presidente Vereador
Demétrios Karol Lorenzini, os demais colegas Vereadores (as), os funcionários da casa,
público presente, e aos de casa. Comentou a respeito de sua última Indicação Nº 031/2022
da sessão ordinária do dia 20 (vinte) de abril, sobre as melhorias nas estradas da Linha 22
de Novembro, explanando sobre a situação precária das estradas desta localidade e das
demais estradas do interior, e ressaltou a importância de ajudar o setor primário, que dá o
maior retorno ao município, e que o maquinário precisa ser feito manutenções regulares,
para que sempre estejam dispostas a ajudar os munícipes. Explanou sobre a sua
participação na XXI Marcha do Vereadores em Brasília, juntamente com os colegas
Vereadores Marni Ediza Trentini Ledur, Daiani Maria e Isidoro José Weschenfelder,
ressaltando que foi uma viajem de muito aprendizado e que vai ajudar muito no
desempenho de Vereador para ajudar o município, e destacou as visitas feitas aos
gabinetes dos Deputados e dos Senadores, em especial, do Deputado Federal Afonso
Hamm, o qual no ano de 2021(dois mil e vinte e um) já repassou ao município uma

emenda de R$200 mil, para a pavimentação das estradas da Linha Sitio, e que também
vai trazer mais recursos para o município destacando alguns maquinários e também para
a saúde. Também esteve no gabinete do Senador Luis Carlos Heinze, destacando que
também trouxe verba no ano de 2021 (dois mil e vinte e um) para a Assistência Social e
também já autorizou mais R$100 mil para o Hospital São Gabriel Arcanjo. E finalizou
desejando um feliz e abençoado dia das mães, em especial para sua mãe e para sua esposa.
Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini iniciou desejando boa noite a todos,
em especial a sua Vice-presidente Vanessa de Jesus, e aos demais colegas Vereadores
(as), e ao público de casa. Parabenizou os colegas pela ida a Brasília, destacando o
aprendizado, troca de experiência e pelas conquistas trazidas para o município. Relatou a
respeito de estar recebendo muitas críticas dos munícipes sobre as estradas do município,
explanando a falta de estrutura e planejamento, para que o município consiga ajudar mais.
Destacou sobre sua Proposição Nº102/2021 a respeito da aquisição dos notebooks para
uso dos Vereadores, que na época não foi possível, mas que neste ano com a proposição
da colega Vereadora Daiani Maria, foi então adquirido, com o intuito de poupar o uso de
material de expediente. Destacou também sua solicitação juntamente com a colega
Vereadora Vanessa de Jesus, um pedido ao Deputado Federal Mauricio Dziedricki, de
uma escavadeira hidráulica e um caminhão pipa. Explanou sobre uma reunião com a
assessoria do Deputado Giovani Cherini, sobre prevenção a saúde, e mais emendas que
possa estar recebendo para o município. Colocou sobre ter entrado a primeira parte dos
recursos para a pavimentação asfáltica em São Rafael. Falou sobre as demandas que os
munícipes trazem aos vereadores, ressaltando sobre o gabinete odontológico, Proposição
que as colegas Vereadoras Daiani Maria e a Marni Ediza Trentini Ledur trouxeram, e que
está quase tudo pronto para voltar a funcionar, que falta apenas o profissional, explanando
o que poderia ser feito para ter logo um profissional, e ressaltou sobre pedir a mais de um
vereador para que tragam e seja atendido os pedidos. E finalizou deixando um grande
abraço para todas as mães e boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente,
Vereador Demétrios Karol Lorenzini, encerrou a Sessão e convidou a todos para a Sessão
Ordinária a realizar-se no dia 18 (dezoito) de maio de 2022, quarta – feira, no horário das
18 horas 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).
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