
ATA Nº 021/2022 

Aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 16 horas 

(dezesseis horas), 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 020/2022 da Sessão Ordinária de 19 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 20 (vinte) de outubro a 03 (três) de 

novembro de 2022. Ofício do Gabinete Nº 230/2022 – Cruzeiro do Sul, 01 de novembro 

de 2022. A Sua Excelência – O Senhor Demétrios Karol Lorenzini – Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul – Assunto: Crédito de recursos 

Financeiros – Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Início de obras Convênio 

FPE 2681/2021, Perfuração de Poço Tubular Profundo na localidade de Picada 

Maehler, em Cruzeiro do Sul/RS. Senhor Presidente, 1. Notificamos a V. Exa.: - Do 

crédito de recursos financeiros, em 31/01/2022, no valor de R$70.000,00 (setenta mil 

reais), na conta vinculada ao Convênio nº 2681/2021, firmado entre o Município de 

Cruzeiro do Sul, e a Secretaria de Obras e Habitação, Departamento de Poços e Redes, 

que tem por objeto, Perfuração de Poço Tubular Profundo na Localidade Maehler, em 

Cruzeiro do Sul/RS. – Informamos ainda que o objeto do respectivo Plano de trabalho 

teve seu início em 28/01/2022, em conformidade ao contrato nº 026/2022 estabelecido 

com a Empresa Sul Lives Engenharia de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente Ltda., 

resultado do plano de trabalho pactuado com o Governo do Estado. Anexo a este Ofício 

encaminhamos cópia do respectivo Plano de Trabalho. Sem mais para o Momento – João 

Henrique Dullius – Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul. ORDEM DO DIA: Projeto 

de Lei nº 164-02/2022 do Poder Executivo que ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL PARA O EXERCÍCIO DE 

2.023. O Projeto ficou retido para mais análises e estudos. Projeto de Lei nº 165-02/2022 

do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR 

CONVÊNIO/CONTRATO COM A SOCIEDADE SULINA DIVINA 



PROVIDÊNCIA – HOSPITAL ESTRELA 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 166-02/2022 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 012-02/2022 do Poder Legislativo que INSTITUI A 

CAMPANHA PERMANENTEMENTE DE ORIENTAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O DESCARTE ADEQUADO DO LIXO NO 

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. No espaço para comentários adicionais, a 

Vereadora Daiani Maria explanou sobre os motivos de fazer o projeto, a preocupação do 

lixo entre os colegas vereadores, sobre fazer campanhas e comenta que participou da 

semana do lixo zero na cidade de Lajeado – RS, o qual foi promovido pela Secretária do 

Meio Ambiente, e explanou sobre o encontro. Mencionou os gastos que o município tem 

quanto ao recolhimento de lixo mensal, e reforça que se precisa trabalhar sempre quanto 

ao recolhimento e descarte correto do lixo no município. Mencionou de um programa que 

a empresa Docile tem com uma Engenheira, para levar palestras até as escolas. Explanou 

sobre municípios vizinhos que já tem propostas e programas quanto a este assunto. Espera 

que o projeto seja aprovado pelos colegas e que seja sancionado pelo prefeito, e que seja 

colocado em pratica. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur contribui falando sobre 

PROATIVIDADE, e menciona que não se tem retorno quanto ao trabalho em cima deste 

assunto, e reforça que se precisa trabalhar isso com as crianças. Explana sobre os outros 

municípios que já tem programas de prevenção, e que espera a aprovação dos colegas, 

para que se comece de fato, e não só uma vez no ano uma campanha de recolhimento. O 

Vereador Isidoro José Weschenfelder parabenizou as colegas pelo projeto, comentou que 

no primário teve trabalhos em relação ao meio ambiente, ao lixo. Comentou sobre o 

colega Vereador Celso Batista dos Santos que trouxe um pedido de lixeira, e explana 

sobre o lixo no interior onde não se tem lixeiras e as pessoas jogam o lixo no chão, e 

comenta que se precisa de programas de conscientização. E que se precisa fazer o ano 

inteiro, não só na semana do meio ambiente. Comenta também que em sua residência faz 

a separação do lixo para o descarte correto. O Presidente Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini parabenizou as colegas pelo projeto, e comenta que outros colegas vereadores 

já trouxeram pedidos referente ao lixo, e explana sobre a Proposição 004/2022 ele sugeriu 

ao município para elaborar algo referente ao lixo no município. E pede que algo seja feito 



para conscientizar as pessoas. Explanou sobre os programas de recolhimento em santa 

Clara do Sul. Comentou sobre não saber o que responder quando os munícipes pedem 

onde descartar determinado tipo de lixo. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 013-02/2022 do 

Poder Legislativo que DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO COMO RUA 

SAIBREIRA A ATUAL RUA SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADA NO 

BAIRRO PASSO DE ESTRELA. O projeto ficou retido para cumprir prazo de mínimo 

de 14 dias em tramitação, conforme estabelecido em lei. Proposição nº 123/2022 de 

autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, que solicitou a administração, através 

do setor competente, envie ofício a Corsan, solicitando a instalação de rede de 

água/tubulação na rua da Bica. A água potável é um direito de todos, conforme resolução 

64/292 de 28.07.2010 reconhecido pela ONU. Salientou que nesta rua existem 7 casas e 

residem 17 pessoas destes 5 são crianças e a água que chega até ele é de nascentes em 

meio a mata acumuladas em caixa d'água sem tratamento nenhum, e que secam em 

determinados períodos do ano. No momento as pessoas lá residentes precisam buscar 

água de balde nas casas de moradores a cerca de 530 m de distância que doam a água ou 

comprar galões. Em anexo, fotos do referido local. No espaço para comentários 

adicionais, o autor pediu aos colegas que imaginassem certas situações do dia-a-dia e não 

ter água em casa e, explana sobre seu pedido, quanto ao local e as famílias que necessitam 

de água potável em suas residências. E espera que seja aprovado e executado, e menciona 

que conversando com alguns funcionários da Corsan, disseram que se chegar os canos 

até eles, eles fazem a instalação. E ressaltou que essas famílias para ter água em casa, 

precisam sempre pedir nos vizinhos. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 124/2022 de autoria da Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur, propôs a Administração Municipal, através do setor competente, que dê 

andamento, fiscalize e finalize as obras iniciadas nas vias do Distrito Industrial da nossa 

cidade. Temos empresas instaladas no Distrito, que empregam trabalhadores e geram 

retorno financeiro ao município, além de várias outras manifestarem interesse em se 

instalar na cidade pela localização e fácil logística. Para isso, não podemos deixar de 

oferecer mínimas condições de infraestrutura e organização para as empresas já 

existentes, para as que virão e, também, para visitantes e clientes que se deparam com 

vias e ruas que não tem nem como andar de carro. Existem calçadas de passeio servindo 

de depósito de material. Além disso, precisa ser dada uma atenção ao lixo depositado de 

maneira totalmente errada. Restos de material proveniente de construção civil jogados ao 



ar livre, em área verde sem o mínimo tratamento e destinação correta, prejudicando o 

meio ambiente e tendo uma aparência deplorável e vergonhosa. No espaço para 

comentários adicionais, a autora comenta sobre as obras inacabadas e os descartes 

incorretos pelo distrito industrial, e pede que seja mantido o local adequado e organizado, 

tanto para os trabalhadores, quanto para as próprias empresas que estão instaladas. 

Ressalta que cada empresa poderia manter um canteiro bonito em frente a sua empresa, 

para que assim fique mais bonito o local. Em votação, a Proposição foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Proposição nº 125/2022 de autoria da Vereadora Maísa 

Aparecida Siebenborn, propôs que a Administração Municipal, juntamente com a 

empresa Expresso Cruzeiro, façam alterações no percurso de ônibus na Picada Augusta, 

fazendo um traçado que contemple a estrada que passa pelo atelier de calçados do Mago. 

Justificou, ser uma reivindicação de moradores desta comunidade, que gostariam de 

poder contar com o transporte público. Transporte este indispensável as pessoas que 

necessitam se deslocar para o centro do nosso município, para atender seus 

compromissos. No espaço para comentários adicionais, a autora disse que usaria a tribuna. 

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

Informações nº 008/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, propôs 

que a Administração Municipal, através do setor competente, que informe a respeito do 

andamento da compra do prédio da Única Calçados. Sê o tramite foi concluído, e se o 

prédio está à disposição para uso. Da mesma forma saber se podemos estender o mesmo 

para uso de empresas o mais rápido possível trazendo geração de renda e novos empregos 

a cidade. Justificou já ter passado meio ano desde a aprovação do Projeto de Lei, que foi 

no mês 03/2022, e o pagamento da primeira parcela que seria para o mês 04/2022. No 

espaço para comentários adicionais, o autor comenta sobre o projeto, quando foi aprovado 

e quando começaria a ser pago, e de uma empresa poder se instalar para gerar economia 

e trazer empregos para o município, e pede que seja colocado em prática o quanto antes. 

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, colegas 

vereadores (as), os servidores da casa, e ao público que assiste de casa. Falou sobre sua 

Proposição Nº 125/2022 o qual pediu alteração no trajeto da Picada Augusta, próximo ao 

Atelier do mago, do Marcos Fick, e pede uma atenção da Administração Municipal. 

Parabenizou a atleta Aline de Carli Marmmitt, de 9 anos, pela segunda conquista do 1º 

lugar na Patinação, se consagrando Bicampeã, e comenta ser um orgulho para o 



município. Também parabenizou a escola CIA de patinação Sobre Rodas, a Elen Horn e 

Antônio Brandão e Jaqueline Nonemacker, professores e diretora da escola. Explanou 

sobre o turismo, o qual vê que o Vale do Taquari está investindo, gerando renda e 

empregos. Destacou o turismo religioso, e pede que Cruzeiro do Sul também faça algo 

quanto ao turismo, que o município estre também nesta rota do turismo no Vale do 

Taquari, e comenta não saber quem está à frente do turismo no município. Relatou sobre 

o projeto na cidade de Estrela e ressalta a cidade de Santa Clara do Sul quanto ao 

crescimento na área do turismo. Explanou sobre o domingo, dia 30 de outubro de 2022 

onde os brasileiros puderam escolher o presidente e o governador, e explana sobre ter se 

sentido bem e sobre toda a trajetória das eleições deste ano. Parabenizou a todos que de 

alguma maneira estiveram envolvidos nas eleições. Vereadora Marni Ediza Trentini 

Ledur iniciou desejando boa tarde a todos, saudou o Presidente Demétrios Karol 

Lorenzini, a mesa diretora, colegas vereadores (as), servidores da casa, e ao público que 

assiste de casa. Comenta de ter sol na durante a sessão. Falou sobre sua Indicação Nº 

076/2022 e ressalta ser solicitações da comunidade e dos pais, e comenta o aumento da 

velocidade dos veículos, devido a pavimentação e o perigo que correm. Sobre sua 

Proposição Nº 124/2022 comenta que foi fazer uma caminhada até o local e ressalta que 

as ruas estão deploráveis, mencionando que tem restos de materiais jogados nas calçadas, 

obras inacabadas, mato alto, e ressalta o quanto isso fica feio para o município, quando 

vem pessoas de fora, e pede algo seja feito, e que a Administração Municipal em conjunto 

com as empresas mantenha o local em bom estado. Mencionou sobre o Projeto de lei Nº 

012-02/2022 que vem de encontro com sua Proposição. Explanou sobre a palestra que 

assistiu e sobre o problema do lixo, e ressalta o desabafo do Professor Odorico. Comentou 

que o município de Cruzeiro do Sul é o que mais gasta com o descarte do lixo, de acordo 

com o Promotor Sérgio Diefenbach. Relatou sobre o brinquedo da Praça Dona Laura, o 

qual foi quebrado, e explana sobre como é trabalhoso e o quanto custa para se ter alguma 

coisa, e outra pessoa vem e destrói, e comenta achar que foi algo intencional e doeu muito 

a ela, e ressalta que vai prejudicar as crianças que utilizam o brinquedo. Ainda comentou 

sobre os enfeites de natal e outras datas, as quais sempre tem alguém que vai lá e destrói, 

mencionando os gastos com isso, e pede aos munícipes que não estraguem nada no 

município, pois não se tem necessidade de fazer, e mais uma vez pede que cuidem do que 

é de todos. Agradeceu e pediu desculpa pelo seu desabafo. Vereador Isidoro José 

Weschenfelder iniciou desejando boa tarde, saudou o o Presidente Demétrios Karol 

Lorenzini, a mesa diretora, colegas vereadores (as), servidores da casa, e ao público que 



assiste de casa. Falou sobre sua proposição Nº 123/2022 relatando sobre as famílias que 

não tem água em suas residências, as quais algumas tem crianças que moram, comenta 

sobre passar nos bairros e escutar os pedidos dos moradores, ressaltou o dever de todos 

ter água em casa, e pede que a Administração ajude essas famílias. Explanou sobre ir em 

bairros ver a situação das estradas e comenta sobre o Loteamento Estrela do Sul estar em 

condições precárias, ressaltando pedidos que os colegas também já trouxeram, 

reivindicando melhorias, e pede uma atenção maior da Administração Municipal para 

melhorias. Parabenizou a Administração Municipal pois tem muitas estradas que já foram 

feitas melhorias, e agradece em especial ao vice-Prefeito João Celso Führ pelo belo 

trabalho que vêm sendo feito. Mencionou que esteve no DAER, conversando com o 

Jorge, referente aos buracos na RS 130, o qual oferece muitos riscos aos veículos e 

pedestres que por ali circulam diariamente, e pediu sobre o Ofício que foi enviado pela 

casa, o qual estava lá e agradeceu aos colegas, e ainda comentou em pedir uma ciclovia 

para o trajeto, pois não tem acostamento. Mencionou sobre os quebra-molas no 

município, que recebeu reclamações quanto à altura dos mesmos, e que já conversou com 

o Secretário responsável e já estão vendo quanto fazer alterações. Parabenizou o trabalho 

do Suplente de vereador Márcio Eloir Noll, o qual assumiu uma cadeira no mês de 

outubro/2022, destacando o seu trabalho para com a comunidade. Desejou sucesso as 

candidatas a soberanas da ExpoCruzeiro. Explanou sobre as eleições, destacando o 

respeito quanto a escolha de voto de cada um, que lhe fez refletir quanto ao seu trabalho 

como vereador, o que fizeram até agora e o que mais podem fazer, e ainda se as pessoas 

estão acompanhando os seus trabalhos, e menciona as eleições para vereador daqui 2 

anos. Vereadora Daiani Maria iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini, mesa diretora, colegas vereadores (as), funcionários da casa, e ao público que 

assiste de casa. Parabenizou a empresa Tendence Móveis Planejados, que no último dia 

25 de outubro de 2022 promoveu um evento chamado Outubro Rosa – abrace essa causa, 

e explanou sobre todo o evento, e ficou feliz com a iniciativa da empresa, e ressalta que 

agora em novembro, também fazem um evento em alusão ao Novembro azul. E deixa a 

ideia de envolver a Administração com as empresas privadas para promover esses 

eventos. Relatou no último dia 28 de outubro o campeonato de vôlei da escolinha que têm 

no município, que foi contra outra escola de Encantado, e parabenizou o professor 

Guilherme por seu esforço, e aos pais que levam e incentivam seus filhos, e as crianças 

que participaram. Mencionou que faz 2 anos que vêm pedindo o fechamento da quadra 

no Parque Poliesportivo e as tabelas da quadra de basquete, e que nos próximos dias irão 



concluir as instalações. Relembrou que o basquete já foi muito forte no município. 

Sugeriu ao Contador da Administração Municipal e a Educação rever quanto a investir 

nestes esportes para o ano de 2023. Parabenizou a aluna de Patinação, Aline de Carli pelo 

Bicampeonato na patinação, e a Helena de Azevedo pereiro que se consagrou o Freio de 

Prata neste ano, e explana por mais incentivos para ajudar estas atletas, e que em contato 

com um colega vereador de Caxias do Sul, no dia 04 de novembro Daiani Maria e Marni 

Ediza Trentini Ledur, juntamente com a Assessora Jurídica, estarão se deslocando até 

Caxias do Sul para conhecer um pouco mais de um programa de financiamento voltado 

aos esportistas, para trazer para o município. Agradeceu aos colegas vereadores pela 

aprovação do Projeto referente ao lixo e explana sobre a conscientização no município, 

comenta sobre o G8, para trazer soluções quanto a essa questão. Mencionou sobre o 

brinquedo que foi depredado na praça Dona Laura, que entrou em contato com o Tenente, 

e o mesmo disse que já olharam as imagens nas câmeras, e que agora o município vai ter 

que arcar com os gastos para concertar. Falou sobre o Desfile de rua das Candidatas a 

soberanas da Expo Cruzeiro, o qual vai contar a história de 20 anos da mesma, e que 

também na sexta-feira dia 04 de novembro vai ocorrer o baile com desfile e escolha das 

soberanas. Destacou que a comissão organizadora da Expo Cruzeiro, é uma Associação 

formada por uma comissão que faz trabalho voluntário e com recursos próprios. E 

parabenizou as candidatas que colocaram seus nomes para concorrer. Presidente 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini iniciou desejando boa tarde, quase noite aos 

colegas, aos servidores da casa, e ao público de casa. Mencionou sobre o sol prestigiar na 

sessão, para que também os vereadores possam estar prestigiando logo mais o Desfile de 

rua das candidatas a soberanas da Expo Cruzeiro, o qual contara a história de seus 20 

anos. Parabenizou os colegas pelos projetos, proposições e indicações que trouxeram e 

destaca todos estarem sempre atuando pelos munícipes, e pede que os mesmos chamem 

quando precisar. Menciona o que a colega vereadora Daiani maria falou, sobre o poder 

público fazer mais eventos, o qual muitas empresas privadas estão fazendo para os 

munícipes. Convidou a todos para no sábado dia 05 de novembro de 2022, para o jantar 

baile na Sociedade de São Rafael. Sobre as eleições, agradeceu em nome do PL aos 5.021 

votos que o atual Presidente Jair Bolsonaro fez no município de Cruzeiro do Sul, e diz 

que fica orgulhoso em representar o PL na Câmara de Vereadores. E também parabenizou 

os colegas que se empenharam nas campanhas, tanto para Deputados, quanto Governador 

e Presidente. Menciona que ficou contente com o Governo do Estado, e que o Vice-

Governador já esteve em reunião aqui no município de Cruzeiro do Sul. Explanou sobre 



seus alunos da escola no Morro Santo Antônio, na cidade de Lajeado – RS, o qual já tem 

um estereótipo de violência, que foi difícil explicar a respeito das eleições que o crime 

não compensa, onde alguns alunos maiores o questionaram. Mencionou sobre o protesto. 

Deixou uma mensagem para todos: “ O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, 

e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. ” Desejou paz e produtividade para os 

que produzem e fazem a diferença. Terminou desejando uma ótima jornada 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 16 (dezesseis) de 

novembro de 2022, quarta – feira, no horário das 18 horas 30 minutos (dezoito horas e 

trinta minutos).  

 

 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL, RS, 

AOS 03 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÍSA APARECIDA SIEBENBORN                DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 

          Primeira-Secretária            Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 


