
ATA Nº 020/2022 

Aos 19 (dezenove) 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 019/2022 da Sessão Ordinária de 

05 de outubro 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 06 (seis) de 

outubro a 19 (dezenove) de outubro de 2022. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 159-

02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR 

A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 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 160-02/2022 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 161-02/2022 do Poder Executivo que ALTERA 

DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 259-01/2001 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. No espaço para comentários adicionais, o Vereador Márcio Eloir 

Noll, questionou ao Presidente Demétrios Karol Lorenzini se com a tal gratificação, irão 

ter direito as horas extras, e ressalta que além da gratificação, ganham as horas extras. O 

Presidente Demétrios Karol Lorenzini respondeu que pela justificativa não incorpora 

nada. O Vereador Márcio Eloir Noll novamente questionou sobre a gratificação 

ressaltando o valor e a qual irão receber dobrado, se ainda sim irão ganhar a hora extra. 

A Vereadora Daiani Maria comentou ser algo distinto e explanou acerca de seu 

entendimento, sobre o ganho da gratificação e os horários que fazem. Em votação, o 

Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. 

Projeto de Lei nº 162-02/2022 do Poder Executivo que INSTITUI 

TEMPORIARIAMENTE TURNO ÚNICO EM SETORES DO SERVIÇO 



MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve comentários acerca do 

Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO COM 7 VOTOS A FAVOR E 1 

ABSTENÇÃO. Projeto de Lei nº 163-02/2022 do Poder Executivo que ALTERA E 

DEFINE OS LIMITES DO PE´RIMETRO URBANO DE CRUZEIRO DO SUL E 

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

votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA 

ABSOLUTA. Proposição nº 117/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn, as escolas possibilitam através da convivência uns com os outros uma troca 

de conhecimento, um amadurecimento intelectual e amistoso, contribuindo assim para o 

convívio social. Além disso, é responsável pelas áreas científicas que produzem 

conhecimento, conteúdos que serão usados nas diversas atividades vividas pelos 

estudantes no decorrer de suas vidas. É preciso considerar o valor de uma escola. A escola 

é e será sempre um espaço importante para os estudantes e para as comunidades. 

Pensando na valorização das nossas escolas e no bem-estar das nossas escolas e 

professores, proponho que a Administração Municipal faça calçamento em frente as 

escolas: 25 de Julho, São Felipe, São Miguel e a escola na Cascata que hoje abriga o 

Projeto. “A Educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”. No 

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

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 118/2022 de 

autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, A Administração Municipal está 

fazendo um ótimo serviço de recuperação, alargamento, serviço de motoniveladora, 

cascalhamento e saibramento em nossas estradas. Sendo assim proponho que a 

Administração Municipal, proceda com serviço de motoniveladora, limpeza de valetas, 

cascalhamento e britagem na estrada da Boa esperança Baixa que sai próximo a escola 

São Felipe. Proponho também que se faça um bueiro para que a água seja coletada e 

destinada de forma a não prejudicar a estrada. Está é uma reivindicação muito aguardada 

pelos moradores desta rua que sofrem com barro e as valetas que a água fluvial acarreta. 

No espaço para comentários adicionais, a autora disse que falaria na tribuna. Em votação, 

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 119/2022 de 

autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, que propôs a Administração Municipal, 

juntamente com as Secretarias da Saúde e Assistência Social, desenvolva a feira da saúde 

itinerante ou seja descentralizada. Sua proposta visa atingir um número maior de 

munícipes, bairros e localidades do interior. Ressaltou que a iniciativa da feira da saúde 

é extremamente importante pois oportuniza à comunidade um momento de informação e 



até mesmo a realização de vários exames rápidos. Portanto, mais ações como estas e 

descentralizadas tendem a valorizar o trabalho dos servidores, mostrar o trabalho das 

secretarias, e o mais importante, oportunizar para um número maior munícipes todos 

serviços e informações. Não houve comentários acerca da Proposição. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 120/2022 de 

autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, que propôs a Administração Municipal, 

através do setor competente, que proceda em reparos em uma ponte na rua João 

Schardong no Passo de Estrela, onde o melhor a se fazer seria levantar a estrada e 

reconstruir a ponte estilo “galeria” que já se encontra em péssimas condições no local. 

Ressaltou ainda colocar aquelas proteções laterais tipo guar rail. Justificou, pela 

segurança dos moradores que transitam pelo local, e pelo tempo que não é feito reparo e 

evitar que aconteça algum acidente com alguém. No espaço para comentários adicionais, 

o autor comenta ser uma reivindicação de motoristas que por ali trafegam, e explana sobre 

o estado precário em que a ponte se encontra e ressalta a segurança a quem trafega pela 

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

Proposição nº 121/2022 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, que propôs que a 

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

isentar os agricultores que participam do TROCA-TROCA DO MILHO e as SEMENTES 

FORRAGEIRAS com convenio do Governo do Estado o qual (ajuda em 28%), e o 

município arcar com o restante de todo o valor, e que estendam esta ajuda até final de 

2023. Justificou a Pandemia que enfrentaram e a seca que tem todo o verão. No espaço 

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

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 122/2022 de 

autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, que propôs que a Administração Municipal, 

através do setor competente, que enfeite mais a cidade nas datas comemorativas, e dê uma 

atenção em especial ao NATAL, criando mais atrações, bem como promoções, brindes 

para os munícipes. E também incentive os munícipes a enfeitar mais suas residências 

nestas datas. Justificou trazer mais entretenimento aos munícipes, e divulgar para que 

visitantes de outros municípios venham até nossa cidade. No espaço para comentários 

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

APROVADA POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 007/2022 de autoria 

da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a Administração Municipal, através do 

setor competente, que informe quando o caminhão esterqueiro vai ficar pronto, ou se vão 

contratar alguma empresa para ajudar os agricultores. Justificou ser um pedido dos 



agricultores. No espaço para comentários adicionais, a autora disse que falaria na tribuna. 

Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereador José André Schmitt 

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

Lorenzini, demais colegas Vereadores (as), funcionários da casa, público que assiste de 

casa e aos demais presentes. Agradeceu as 348 pessoas que confiaram seu voto ao 

Deputado Federal Afonso Hamm do Progressistas, o qual já destinou R$200 mil reais 

para o município, e o parabenizou pela reeleição e ressalta que com essa emenda, foi feita 

a pavimentação na Linha Sítio, e explana sobre os benefícios que essa pavimentação 

levou para o local, e ressalta que vai continuar lutando para mais emendas. Explanou 

sobre ter participado da entrega de brinquedos e alimentos na escola da Linha Sítio e 

ressaltou ser de iniciativa de um programa da Empresa Dália, o programa “Criança 

Dália”, e agradeceu ao Márcio Lenhardt que é o Delegado da Dália Alimentos, o qual 

indicou a escola para receber esta ajuda, e comentou sobre o retorno que a Dália traz ao 

município. Parabenizou a Administração Municipal pela recuperação nas estradas do 

município, principalmente na Boa Esperança Baixa e Boa esperança Alta, e a entrada da 

Linha Sítio em direção a Maravalha, destacando ter sido feita por uma empresa 

terceirizada e por verba do Governo Estadual, e espera que seja feito em outras estradas. 

Finalizou convidando a todos para o futebol no SER São Rafael, pelo Campeonato 

Regional entre o São Rafael e o Brasil de Marques de Souza pela categoria titulares e 

destaca o São Rafael a estar quase na final. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn 

Saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, colegas vereadores (as), 

público presente, servidores da casa e ao público de casa. Falou sobre sua Proposição Nº 

117/2022 e pediu investimento no bem-estar dos munícipes. Comentou e parabenizou o 

colega José André Schmitt e a Administração Municipal, pelo asfalto na Linha Sítio, e 

destacou que ficou maravilhoso, e que trouxe conforto aos moradores, e pede que s o 

nosso município seja mais asfaltado e feito calçamentos. Sobre sua Proposição Nº 

118/2022 pede que seja feita a canalização da água das chuvas para que a mesma não 

estrague a estrada quando a muito volume de chuvas, e do mesmo jeito que a estrada seja 

arrumada. Parabenizou a ACICS e a Administração Municipal pelo Passeio Ciclístico que 

ocorreu dia 16 de outubro de 2022 em comemoração ao Dia das Crianças. Parabenizou a 

Secretária da Saúde pela Feira da Saúde que ocorreu no dia 15 de outubro de 2022 e a 

todos que estavam envolvidos. Destacou que ficou feliz ao saber que o turismo continua 

crescendo no Vale do Taquari, falando sobre o Turismo Religioso e explanou sobre a 



imagem da Nossa Senhora da Montanha, que será feita no Mirante da família Degasperi 

em Picada Serra, no município de Marques de Souza. Comentou sobre o turismo em nosso 

município, do cargo que foi criado e que não sabe quem está à frente, e que agora é a hora 

de incrementar como renda em nosso município. Explanou sobre uma Proposição que 

trouxe no ano de 2021, para concluir a escada que liga a rua Bento Gonçalves, seja 

concluída até a Casa do Morro, e se pergunta quando vai ser feita está obra, e pede 

urgência em alguém pensando em turismo em nosso município. Explanou sobre as 

eleições, o direito de voto, democracia, regime militar. Vereadora Vanessa de Jesus 

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

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

público de casa. Parabenizou a Administração Municipal e Secretária da Educação, 

Cultura e Esportes pela 15ª Feira do Livro e destaca o sucesso que foi e aos pais que 

incentivaram seus filhos e compraram livros a eles. Também agradeceu ao colega 

Vereador Márcio Eloir Noll pelos 30 dias que assumiu uma cadeira e por trazer suas 

demandas a Casa Legislativa. Falou sobre sua Proposição Nº 121/2022 e pede que a 

Administração Municipal atenda seu pedido, pois vem a pedido dos próprios agricultores 

do município. Sobre sua Proposição Nº 122/2022 explana sobre trazer de volta a magia 

do natal e que incentive o comércio e os munícipes a enfeitarem mais suas casas e lojas, 

da mesma forma o município mais enfeitado para atrair turistas, assim como o município 

de Colinas. Sobre seu Pedido de Informações Nº 007/2022 pede uma resposta pois os 

agricultores precisam muito deste serviço. Parabenizou o Senhor Ubirajara da Silva 

Marques por sua coragem a concorrer como Deputado Estadual e representar nosso 

município, e agradeceu a todos que depositaram seu voto a ele, os 1020 votos, agradeceu 

e desejou boa noite. Vereador Márcio Eloir Noll Iniciou desejando boa noite a todos, 

saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, aos colegas Vereadores (as), 

imprensa, a sua esposa presente, ao suplente de vereador Claumir Hahn, o Kiro, e ao 

público que assiste de casa. Agradeceu a Secretária de Obras por atender um pedido que 

fez, referente a pintura no Bairro Glucostarck e destacou o serviço que ficou bem feito e 

aos servidores que executaram o belo trabalho, e pede que continue por todo o bairro. 

Agradeceu ao Vice-Prefeito João Celso Führ por ter atendido alguns de seus pedidos. 

Agradeceu ao Vereador Isidoro José Weschenfelder por ter cedido sua cadeira nesta Casa 

Legislativa a ele por 30 dias, e espera que se repita no próximo ano.  Presidente Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini iniciou desejando boa noite a todos os presentes, ao pessoal 

de casa, colegas vereadores (as), público presente, suplente de vereador, servidores da 



casa. Agradeceu e parabenizou pelos trabalhos que estão sendo realizados nas estradas de 

nosso interior. Parabenizou a Secretária da Saúde e da Assistência social, pela Feira de 

Saúde, e aproveitou e falou de sua Proposição Nº 119/2022 e pede que seja levado essas 

feiras de saúde em outros municípios e fala de prevenção, e mais uma vez agradeceu a 

todos os servidores que fizeram este evento acontecer. Convidou a toda a comunidade 

Cruzeirense e regional, para ir até a Praça Esportiva de São Rafael para assistir o 

campeonato, e destaca o importante jogo que o SER São Rafael tem, que se ganhar vai 

para a Semifinal, e torce para continuar no ano de 2023 e que mais times participem. 

Deixou uma frase: “ O jornal que mais fala com os brasileiros não poderia se calar no dia 

de hoje. ” Destacou o fim da censura, e explanou sobre o assunto no Brasil em função de 

uma eleição para Presidente da República, também sobre liberdade, a qual está difícil 

falar algo e não ser visto de boa maneira, e pede a escolha certa nas eleições. Desejou boa 

noite a todos e positividade. 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 03 (três) de novembro de 2022, quarta – feira, no horário das 18 horas 

30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).  
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