
ATA Nº 019/2022 

Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro 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; Márcio 

Eloir Noll; 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 018/2022 da Sessão Ordinária de 

08 de setembro de 2022. No espaço para comentários adicionais, a Vereadora Daiani 

Maria pediu que fosse feita uma correção em sua fala, ao qual acredita ter sido um erro 

de digitação em número, onde fala sobre uma emenda, no valor de R$250 mil e na ATA 

está descrito 2502. 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 09 (nove) de 

setembro a 21 (vinte e um) de setembro de 2022. Indicação nº 071/2022 de autoria do 

Vereador Márcio Eloir Noll, indicando a Administração Municipal, através da Secretária 

de Obras, estude a viabilidade de instalar um toldo na guarita do Parque de Máquinas. 

Justificou, tendo em vista que muitos funcionários chegam cedo no serviço e não tem 

onde ficar quando chove, sendo que a guarita comporta somente de 4 a 5 funcionários. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 153-02/2022 do Poder Executivo que 

AUTORIZA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INÍCIO DE ATIVIDADES 

PREVISTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 

FIRMADO COM A EMPRESA DOAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

DOBRAS E PERFIS LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve 

comentários acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 154-02/2022 do 

Poder Executivo que REVOGA LEI DE CONCESSÃO DE LOTE PARA EMPRESA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve comentários acerca do Projeto. Em 

votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA 

ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 155-02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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



UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 156-02/2022 do 

Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR 

CONVÊNIO/CONTRATO COM A SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E 

CARIDADE DE LAJEADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve 

comentários acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 157-02/2022 do 

Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A MUNICIPALIZAR 

TRECHO URBANO DA RODOVIA RS 130 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 158-02/2022 do 

Poder Executivo que AUTORIZA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INÍCIO DE 

ATIVIDADES PREVISTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO FIRMADO COM A EMPRESA AMALFI INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve comentários 

acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE 

POR MAIORIA ABSOLUTA. Anteprojeto de Lei nº 007-02/2022 de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn DISPÕE LOCAL NO SITE OFICIAL DA 

PREFEITURA PARA PROTOCOLO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. Não houve comentários acerca do Anteprojeto. Em votação, o Anteprojeto 

foi aprovado por unanimidade. Proposição nº 113/2022 de autoria do Vereador Márcio 

Eloir Noll, propôs que a Administração Municipal, através do setor competente, estude a 

viabilidade de instalar um quebra-molas ou um redutor de velocidade na Rua Emilio 

Treter Sobrinho, próximo ao Omero Transportes e Marcio Dullius. Justificou, pois trará 

mais segurança aos moradores, pedestres e veículos que por ali trafegam diariamente, e 

aos proprietários de caminhões que residem na referida rua, o qual tem entorno de 9 

caminhões de porte grande, e também vai ajudar a evitar acidentes, que só neste ano já 

teve 4 acidentes. No espaço para comentários adicionais, o autor disse que falaria na 

tribuna. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 114/2022 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, propôs que 

a Administração Municipal, através do setor competente, que seja feito reparos na Rua 

Santa Catarina, próximo à Rua Bento Gonçalves. Esta rua dá acesso ao Posto de Saúde 

Cleto Johner, do Centro, sendo muito utilizada diariamente. Justificou, o asfalto está com 

buracos nas vagas de estacionamento e aparentemente cedendo no meio da via. Já existe 

recortes e reparos, mas que não resolveram o problema. Além disso, perde-se vagas de 



estacionamento pois não é seguro deixar o carro parado nestas vagas. No espaço para 

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

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 115/2022 de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, propôs que a Administração Municipal, através 

do setor competente, proceda em uma Campanha Municipal de Orientação aos idosos 

contra fraudes e golpes no comércio eletrônico e instituições financeiras. Sugeriu uma 

campanha educativa com orientações ao público, mas em especial aos idosos, quanto aos 

riscos: - Navegação na internet; - Aquisição de bens, produtos e serviços por meio do 

comércio eletrônico; - Contratação de ofertas de empréstimos, financiamentos ou 

qualquer tipo de seguro; As tentativas de golpes tem sido rotina no Brasil. Quanto mais 

bem informado a população estiver, maiores as chances de adotar uma postura preventiva. 

Munido de informação a nossa população estará mais consciente sobre como proceder 

em caso de tentativa de golpes e fraudes. Então é necessário, urgente esta campanha para 

auxiliar nossa população e nossa terceira idade. No espaço para comentários adicionais, 

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

UNANIMIDADE. Proposição nº 116/2022 de autoria do Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, propôs que a Administração Municipal, juntamente com os 

setores e secretarias competentes estude a possibilidade de construir alguns banheiros no 

Parque Poliesportivo, da mesma forma que estude para o mesmo local a adequação e 

reforma dos já existentes. 

Nosso parque está cada vez mais bonito, cada dia que passa nossos munícipes o utilizam 

mais.  Hoje temos uma boa infraestrutura com vários quiosques com água e energia 

elétrica disponíveis. Tendo esses sanitários à mais no parque, alocados em pontos 

estratégicos nas proximidades dos quiosques estaremos não só ampliando o conforto dos 

usuários bem como a necessidade dos mesmos. Para manter toda essa infraestrutura em 

dia, proponho também que sempre tenha uma pessoa fazendo a manutenção neste local, 

vendo a questão da limpeza, falta de algum material, cuidando das plantas dentro outros 

serviços pertinentes. Uma espécie de zelador do local. Não houve comentários acerca da 

Proposição. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereadora Daiani Maria 

iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, a mesa diretora, 

colegas vereadores (as), os funcionários da casa, ao público presente, e ao público que 

acompanha de casa. Parabenizou a abertura da 15ª Feira do Livro, que ocorreu na noite 

de ontem dia 04 de outubro de 2022, e em especial a banda municipal, ao grupo de canto, 



ao grupo de invernada Chama no Pé e ao CTG Pagos de São Rafael, que abrilhantaram a 

noite, e explana como foi bonito a abertura da feira e ressalta os próximos dias que irão 

ocorrer mais apresentações, e pede aos munícipes que levem seus filhos para ter o contato 

com o livro e incentivar a leitura. Destacou um poema que a Nega leu, do autor Mário 

Quintana, que diz: “Os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as 

pessoas mudam o mundo”. Ressaltou o mês de outubro, por ser o mês de prevenção ao 

câncer de mama, mencionou sobre a Lei aprovada na casa legislativa no ano de 2021, que 

fala sobre o outubro Rosa e prevenção. Destacou a Feira de Saúde que vai ocorrer no dia 

15 de outubro na Praça Dona Laura e deixou o convite aos munícipes. Explanou sobre os 

exames de mamografia que o município dispõe para as mulheres e destaca ser importante 

trabalhar com essa prevenção. Falou sobre a Proposição Nº 116/2022 do Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, sobre os banheiros no Parque Poliesportivo, e 

mencionou que teve construção de novos banheiros, e comenta sobre como pode ser feita 

uma conscientização com a população para manter os banheiros limpos e inteiros, e 

explanou sobre uma situação que presenciou e pede a conscientização dos munícipes para 

manter sempre limpo os banheiros que é de uso de todos. Agradeceu a todos os munícipes 

que abriram as portas de sua casa e tiraram um tempo para ouvir sobre a campanha 

eleitoral que fizeram. Agradeceu em especial as mulheres do MDB que disponibilizaram 

seu tempo para conversar com as pessoas e levar as ideias dos seus candidatos. Agradeceu 

em especial a sua colega Marni Ediza Trentini Ledur, que foi sua parceira neste período, 

e comentou que assim conseguiram ouvir as demandas que os munícipes tem e trazer para 

a casa legislativa, e explanou algumas demandas. Finalizou agradecendo as 396 pessoas 

que confiaram o voto ao Deputado Federal Márcio Biolchi, o qual foi responsável pela 

emenda de R$250 mil que vai fazer a Rua Frederico Germano Haenssgen ter uma calçada 

de passeio, e disse que vai tentar conseguir mais emendas para concluir a obra. Também 

agradeceu as 218 pessoas que confiaram seu voto ao Deputado Estadual Vilmar Zanchin, 

ressaltando a confiança dos munícipes nestes candidatos, e se deixou a disposição, que 

enquanto tiver neste mandato, vai correr atrás de mais melhorias para o município junto 

com os Deputados. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn iniciou desejando boa 

noite a todos, saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, colegas 

vereadores (as), ao público presente, os servidores da casa, e ao público que assiste de 

casa através do facebook. Falou sobre sua Proposição Nº 115/2022, e explanou sobre 

golpes ao idosos pela internet, e sobre campanhas de conscientização. Falou sobre seu 

Anteprojeto Nº 007-02-2022, destacando os benefícios aos munícipes para colocarem 



suas reivindicações, sem priorizar outro alguém, e explana sobre o Anteprojeto. 

Questionou sobre a resposta de seu Requerimento, o qual a Administração ainda não deu 

retorno, e pede o retorno do mesmo. Parabenizou a todos os envolvidos pela Feira do 

Livro, o qual a colega Vereadora Daiani Maria já mencionou, e convidou a toda a 

comunidade para participarem da 15ª Feira do Livro. Convidou também a todos os 

munícipes a virem participar da Feira da saúde que vai ocorrer no próximo dia 15 de 

outubro de 2022 na Praça Dona Laura a partir das 8hrs, com brinquedos infláveis para as 

crianças e diversas estações de atendimentos. Explanou sobre o 2º turno das eleições e 

pediu consciência quando cada um for votar. Mencionou que sobre seu voto no 1º turno 

e disse que para o 2º turno vai acompanhar a decisão do seu partido, pois não quer mais 

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

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, aos colegas vereadores (as), deu as boas-vindas ao 

colega Márcio Eloir Noll e que traga seus pedidos para a casa legislativa, ao público 

presente, ao público de casa, os servidores municipais. Como não usou a tribuna na última 

sessão, agradeceu o SER São Rafael por receber os Vereadores e disponibilizar a o salão 

da Sociedade para fazer a sessão, por motivos de reforma na casa legislativa, e deu os 

parabéns pela reforma. Agradeceu e parabenizou a todos os envolvidos da 15ª Feira do 

Livro e deixou o convite a todos os cruzeirenses irem prestigiar. Agradeceu a 

Administração Municipal, juntamente com o setor competente pelos trabalhos realizados 

nas estradas municipais e elogiou os trabalhos realizados e que os pedidos vêm sendo 

atendidos, e destacou que agradeceu em nome da comunidade. Lamentou que o Vale do 

Taquari não conseguiu eleger nenhum candidato que represente a região, e ressaltou que 

seria importante ter um representante para conseguirmos apoio. Mencionou sobre as 

eleições, que movimentou muito os municípios, e comenta sobre as escolhas de cada um, 

e fala sobre o futuro. Mencionando sobre o país acima de tudo, e Deus acima de todos, 

que defende um falastrão e não um ladrão. Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur 

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

Lorenzini, a mesa diretora, colegas vereadores (as), público presente, servidores da casa, 

e ao público que assiste através do facebook. Falou sobre sua Proposição Nº 114/2022 

mencionando ser uma rua bem movimentada e sobre a parte que está cedendo, onde se 

perde vagas de estacionamento para quem vai no centro, no posto de saúde, e na clínica 

que tem na mesma, e pede que seja feita as devidas melhorias. Mencionou sobre a 

caminhada que fez, juntamente com sua colega Vereadora Daiani Maria, a qual já 

mencionou anteriormente, pelos seus Deputados, e ressalta ter sido muito bom, e explana 



sobre as demandas, elogios e reclamações. Destacou um pedido dos munícipes, que foi 

quanto ao retorno das atividades da APAE, e ressalta a importância deste trabalho com 

os munícipes, e pede uma explicação para as famílias. Relatou também sobre o 

recolhimento do lixo, que no interior não acontece toda semana, e sim a cada 14 dias, e 

pede que seja informado o porquê de não estar acontecendo o recolhimento, para que 

possam dar outro destino. Mencionou também sobre o início da 15ª Feira do Livro, e que 

é muito importante esse tipo de evento, e destacou que sua filha foi com a escola e voltou 

encantada para casa, ressaltando que os pais precisam incentivar a leitura para seus filhos, 

e deixou o convite para que todos venham prestigiar. Mencionou também sobre estar no 

mês do outubro rosa, voltado a prevenção do câncer de mama, e que no dia 15 de outubro 

o município vai ter a feira da saúde voltada a esse tema, e deixa também o convite a todos 

prestigiarem. Agradeceu o espaço e desejou boa noite a todos. Vereador Márcio Eloir 

Noll iniciou desejando boa noite, saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini, aos colegas vereadores (as), em especial a sua família que veio prestigiar, ao 

suplente de vereador Gilson Pedro Berhenz o Gilsão, o suplente de vereador Claumir 

Hahn o Kiro, o Sr. Ubirajara da Silva Marquês o Bira e lhe deu os parabéns pelos votos 

que fez quando concorreu a Deputado Estadual. Agradeceu aos eleitores pelos votos que 

lhe confiaram na última eleição. Falou sobre sua Indicação Nº 072/2022 e destacou ser 

preciso para o pessoal que chega antes e precisa ficar na chuva. Sobre sua Proposição Nº 

113/2022 destacou os acidentes e os caminhões de moradores do local, e acha que vai ser 

possível agora com a municipalização da via. Deixou uma mensagem: “Você é livre para 

fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências”. Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini iniciou desejando boa noite a todos, a mesa diretora, aos 

colegas vereadores (as), público presente, servidores da casa, e ao público que assiste de 

casa. Agradeceu e parabenizou ao Sr. Ubirajara da Silva Marquês pela sua campanha a 

Deputado Estadual e destacou sua coragem de enfrentar esse pleito. Parabenizou aos 

organizadores da 15ª Feira do Livro, pelo belo evento que iniciou no dia 04 de outubro 

de 2022, e que vai até dia 06 de outubro de 2022, destacou e agradeceu a sua Vice-

Presidente Vanessa de Jesus se fez presente em seu lugar na abertura, e destacou ser um 

evento de grande porte para o município, da mesma forma falou sobre a feira de saúde 

que vai ocorrer no próximo dia 15 de outubro de 2022. Parabenizou a colega Vereadora 

Maísa Aparecida Siebenborn pelo Anteprojeto Nº 007-02/2022 e mencionou que também 

apoia a ideia, e que já foi lançado na Proposição Nº 004/2021 onde foi sugerido um 

aplicativo e ainda não saiu, e menciona sobre modernização nos atendimentos. 



Mencionou sobre os saquinhos nos postes, falou sobre os servidores. Dá mesma forma 

parabenizou a todos os colegas vereadores pelas demandas que trazem. Sobre sua 

Proposição Nº 116/2022 menciona que sempre querem mais, e destaca sobre a utilização 

dos mesmos pelos munícipes, e que quando se tem eventos é que se vê o quanto se precisa 

de mais banheiros, destacou também sobre a conscientização do uso correto, mantendo 

limpo e não estragar nada, da mesma forma menciona os banheiros do Ginásio. 

Agradeceu as 425 pessoas que deram seu voto ao para o Deputado Federal Giovani 

Cherini, o qual já destinou cerca de R$650 mil para o município e que vai continuar 

ajudando, assim como os demais mencionados. Destacou sobre o apoio que os munícipes 

deram aos deputados que foram eleitos, agradeceu e parabenizou pela reeleição. Sobre a 

eleição, mencionou que como os colegas falaram, precisamos tomar partido, e como foi 

mencionado nos bastidores, comenta que “gato que fica em cima do muro, acaba levando 

pedrada dos dois lados”. Mencionou defender a liberdade e defendem a família, e que é 

importante defender estas questões. Quando pensamos positivo, coisas boas acontecem, 

e desejou positividade e uma ótima jornada. 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 19 (desenove) de outubro de 2022, quarta – feira, no horário 

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