
ATA Nº 022/2022 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro 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 021/2022 da Sessão 

Ordinária de 03 de novembro 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 04 (quatro) de novembro a 16 (dezesseis) de novembro de 2022. Ofício nº 

237/2022 – Cruzeiro do Sul, 11 de novembro de 2022. Assunto: Resposta ao 

requerimento da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn. Senhor Presidente, Ao 

cumprimenta-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao ofício nº 121/2022, 

o qual solicita esclarecimentos sobre as lâmpadas nos postes em São Gabriel, informar 

que nos próximos dias a equipe dos eletricistas da Prefeitura estará repondo a iluminação 

no local mencionado pela vereadora. Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos a 

disposição para maiores esclarecimentos e renovamos votos de elevada estima e 

consideração. Atenciosamente, João Henrique Dullius – Prefeito Municipal. Ofício nº 

238/2022 – Cruzeiro do Sul, 11 de novembro de 2022. Assunto: Resposta ao 

requerimento da Vereadora Vanessa de Jesus. Senhor Presidente, Ao cumprimenta-lo 

cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao ofício nº 139/2022, o qual solicita 

esclarecimentos sobre o caminhão esterqueiro, informar que o processo para contratação 

de empresa para realizar o conserto do referido caminhão está em tramitação no Setor de 

Licitações do Município, o qual está à disposição para eventuais questionamentos. Sendo 

o que tínhamos para o momento, ficamos a disposição para maiores esclarecimentos e 

renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, João Henrique 

Dullius – Prefeito Municipal. Ofício nº 239/2022 – Cruzeiro do Sul, 11 de novembro 

de 2022. Assunto: Resposta ao pedido de informações do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder. Senhor Presidente, Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos por meio 

deste, em resposta ao ofício nº 154/2022, informar que o prédio foi adquirido pela 



Administração Municipal mediante processo Administrativo de Desapropriação, pela via 

amigável. Salientamos que o Município efetuou a transação imobiliária com pagamentos 

de forma parcelada, tendo obtido a Escritura Pública definitiva pelo Registro de Imóveis 

local. Posteriormente, abriu-se expediente interno de avaliação do imóvel, que no 

momento ainda encontra-se em fase de tramitação, onde será avaliado de forma técnica a 

potencialidade da área, a localização em relação ao Plano Diretor e o estudo de quais 

empreendimentos podem ser alocados, para constar em futuro Edital de Concorrência 

Pública para promover a Concessão Onerosa do Imóvel. O referido Edital de 

Concorrência está em tramitação e será encaminhado às Secretarias responsáveis e Setor 

de Licitações para posterior publicação. Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos 

a disposição para maiores esclarecimentos e renovamos votos de elevada estima e 

consideração. Atenciosamente, João Henrique Dullius – Prefeito Municipal. 

Indicação nº 078/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, indicando 

que a Administração Municipal, através do setor competente, proceda na colocação de 

rede na quadra de areia no Parque Poliesportivo. Justificou, a construção de mais uma 

quadra de areia no parque foi uma reivindicação da comunidade que foi atendida pela 

Administração Municipal, mas até o momento encontra-se sem a rede. Indicação nº 

079/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando que a 

Administração Municipal, através do setor competente, proceda na manutenção da rua 

Lorenz Dewes, bairro Cascata, fazendo limpeza quanto ao mato que está tomando conta 

e alargando o local, assim dando mais visibilidade aos motoristas e pedestres que 

trafegam pelo local. Justificou, ser a pedido dos munícipes que transitam pelo local 

diariamente, e assim reduzir riscos de acidentes no local. 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. Não houve comentários acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei 

nº 167-02/2022 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 168-02/2022 do Poder Executivo que 

AUTORIZA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATENDENTE DE 

SERVIÇOS GERAIS 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 169-02/2022 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 170-02/2022 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 013-02/2022 do Poder Legislativo que 

DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO COMO RUA SAIBREIRA A ATUAL 

RUA SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO PASSO DE 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei 

nº 014-02/2022 do Poder Legislativo que DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO 

COMO RUA ADOLFO SCHNEIDER A ATUAL RUA SEM DENOMINAÇÃO 

LOCALIZADA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA. O projeto ficou retido para 

cumprir prazo de mínimo de 14 dias em tramitação, conforme estabelecido em lei. 

Projeto de Lei nº 015-02/2022 do Poder Legislativo que DENOMINA 

LOGRADOURO PÚBLICO COMO RUA JOÃO ERNANI KERBER A ATUAL 

RUA SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO GLUCOSTARCK. O 

projeto ficou retido para cumprir prazo de mínimo de 14 dias em tramitação, conforme 

estabelecido em lei. Projeto de Lei nº 016-02/2022 do Poder Legislativo que 

DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO COMO RUA OSMAR FRANCISCO DA 

SILVA A ATUAL RUA SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO 

GLUCOSTARCK. O projeto ficou retido para cumprir prazo de mínimo de 14 dias em 

tramitação, conforme estabelecido em lei. Anteprojeto de Lei nº 008-02/2022 de autoria 

da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS VETERINÁRIAS AO 

AGRESSOR DE ANIMAIS. Não houve comentários acerca do Anteprojeto. Em 

votação, o Anteprojeto foi aprovado por unanimidade. Proposição nº 126/2022 de autoria 

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

através do setor competente, proceda com pavimentação da rua Travessa Silvestre Aloísio 

Siebenborn com a rua da Pedreira. Apresentou esta proposição por visualizar a 

necessidade de pavimentação da referida rua, o que é pleiteado pelos moradores da 

mesma. A pavimentação das ruas é de muita importância para os moradores, gerando 



qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Vale 

salientar que o trajeto não é muito longo. Está é uma rua com bastante desnível por estar 

localizada no morro, o que por força das águas fluviais ocasionam buracos e valetas na 

mesma, sendo necessário drenagem de água fluvial. No espaço para comentários 

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

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 127/2022 de autoria dos 

Vereadores Daiani Maria e Isidoro José Weschenfelder, propõem que 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 faixa elevada, na Rua Albino Fleck, 

bairro Glucostarck, mais precisamente nas proximidades da residência do Senhor Nelson 

Lazzaron. Faz-se necessário a faixa, tendo em vista a alta velocidade que os veículos 

trafegam pelo local, causando riscos de atropelamento dos pedestres e acidentes entre 

outros veículos, como já ocorreu anteriormente. Ainda, salientam que a reivindicação 

parte dos moradores deste local. No espaço para comentários adicionais, a Vereadora 

Daiani Maria comentou que em visitação ao bairro, recolhendo as assinaturas para o 

abaixo-assinado dos Projetos, os moradores solicitaram a ela e para o colega vereador 

Isidoro José Weschenfelder e os dois resolveram fazer o pedido em conjunto, explanou 

sobre a via ser convidativa a andar em alta velocidade e sobre as crianças brincarem 

próximas a via e a circulação dos moradores, e sobre a ideia de fazer algo para reduzir a 

velocidade dos veículos, e pede uma atenção da Administração Municipal para evitar 

tragédias. O Vereador Isidoro José Weschenfelder primeiramente cumprimentou o 

Presidente Demétrios Karol Lorenzini, os colegas vereadores (as), os funcionários da 

casa, em especial aos suplentes de vereador Márcio Eloir Noll e o Claumir Hahn o Kiro, 

e destaca suas participações frequentes nas sessões e os parabenizou, por mostrarem 

interesse, mencionou isso pois disse que não usaria a tribuna. Sobre sua Proposição em 

conjunto com a colega vereadora Daiani Maria, destacou que indiferente de partido, os 

vereadores se empenham em fazer as coisas pela comunidade, e parabenizou e agradeceu 

a colega pela oportunidade, e se deixou a disposição aos demais colegas. Explanou sobre 

a faixa elevada, ser uma boa ideia para reduzir o excesso de velocidade, pois é contra os 

quebra-molas, ressalta que já fez o pedido no ano de 2021, mas não foi atendido, e que os 

munícipes estão cobrando novamente. Mencionou que lhe relataram que na referida via 

passam em torno de 80 a 90 caminhões por dia, e pede uma atenção a Administração 

Municipal que atendam para evitar acidentes futuros. Proposição nº 128/2022 de autoria 

dos Vereadores Daiani Maria e Isidoro José Weschenfelder, propõem que Administração 



Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e do Setor de Trânsito, faça 

a instalação de duas faixas elevadas, na Rua Primavera, bairro Loteamento Fick.  Faz-se 

necessário o redutor, tendo em vista a alta velocidade que os veículos trafegam pelo local, 

causando riscos de atropelamento dos pedestres e acidentes entre outros veículos, como 

já ocorreu anteriormente. Ainda, salientam que a reivindicação parte dos moradores deste 

local. Não houve comentários acerca do pedido. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 129/2022 de autoria do Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, propôs que a Administração Municipal, através do setor 

competente, proceda com patrolamento e roçada, nas ruas Alfredo Marmmitt e Camilo 

Mallmann, no Distrito Industrial. Justificou, em virtude das péssimas condições que as 

valetas e beiras destas estradas se encontram. E também para estar mais apresentável para 

os visitantes. No espaço para comentários adicionais, o autor mencionou que a colega 

vereadora Marni Ediza Trentini Ledur já trouxe um pedido que limpassem as ruas, devido 

as obras que estão acontecendo no local, e explana que em visita as empresas solicitaram 

que fosse feito as devidas coletas, pois estão pagando em dia a taxa do lixo, e pede uma 

atenção da Administração Municipal, para que o local fique apresentável e bonito para 

quem trabalha e para quem vem visitar. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 009/2022 de autoria do Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, solicitou que a Administração Municipal, através do setor 

competente e a empresa responsável pelo recolhimento de lixo, que informe o itinerário 

e os dias que é feito o recolhimento do lixo no Distrito Industrial Justificou, que as 

empresas estão pagando a contribuição do lixo e não está sendo feito o recolhimento como 

deveria ser feito. No espaço para comentários adicionais, o autor comentou sobre o setor 

estar deixando a desejar quanto ao recolhimento, e que é um pedido de todos os 

vereadores desde o início deste mandato, e pede que seja esclarecido as dúvidas. E 

menciona que no interior também estão deixando a desejar. Em votação, o Pedido de 

Informações foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

E USO DA TRIBUNA: Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn iniciou saudando o 

Presidente Demétrios Karol Lorenzini, os colegas vereadores (as), os funcionários da 

casa, público presente e aos que assistem de casa. Parabenizou a nova corte eleita para 

representar a 8ª Expo Cruzeiro e Festa do Aipim, sendo elas a rainha Anna Laura 

Scheeren, e as princesas Jenifer Schweigert e Karoline Schossler, e também parabenizou 

as demais candidatas que fizeram um lindo trabalho nos desfiles. Parabenizou a Brigada 

Militar, a soldado Elizandra, a Administração Municipal, as Escolas Municipais: Jacob 



Sehn, Antonio Domingos Ciceri Filho, Anita Garibaldi, Escola Passo de Estrela, Vinte e 

Cinco de Julho e Itaipava Ramos e seus respectivos alunos, pela formatura de 120 alunos 

no PROERD, e explanou sobre o curso. Falou sobre sua Proposição Nº 126/2022 para 

pavimentação na referida rua, e pede também avanço no interior, que seja pavimentado. 

Explanou sobre seu Anteprojeto Nº 008-02-2022 que fala sobre o agressor custear as 

despesas com veterinário de qualquer animal, ressaltou todo tipo de agressividade aos 

animais, explanou sobre a dedicação e respeito para com eles, e benefícios que trazem 

para nossas vidas. Parabenizou os membros e voluntários da APACS de Cruzeiro do Sul 

e seus membros, destacando seus esforços diariamente na causa animal, destacando o 

trabalho das voluntárias Claudia Ghilardi e da Bebinha Haenssgen. Parabenizou também 

a Polícia Civil e a Brigada Militar que são parceiros da Associação em cumprimento da 

lei, e deixou em evidencia que maus tratos e abandono é crime. Destacou que os animais 

são seres sencientes e explanou sobre e convidou a todos os cruzeirenses a participarem 

desta causa. Deixou o número da Central de denúncias, 0800 618080, no disque denúncia 

181. Finalizou deixando uma reflecção: “Os humanos têm sua justiça, eles podem se 

defender, aos animais não, vamos ser a voz deles. ”  Vereador Celso Batista dos Santos 

iniciou desejando boa noite ao Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, aos 

colegas vereadores (as), aos servidores da casa, público presente e aos que assistem de 

casa. Parabenizou a Comissão Organizadora da 8ª Expo Cruzeiro e Festa do Aipim, pelo 

belo trabalho que vêm organizando, destacando o desfile das soberanas, o baile com a 

escolha da nova corte. Parabenizou todas as candidatas pela coragem em participar, e em 

especial as que foram escolhidas rainha e princesas. Comentou sobre os lixos e as lixeiras 

no município, mencionando seu último pedido, que fosse colocado uma lixeira em frente 

à escola Itaipava Ramos, e pede a Administração Municipal que dê uma atenção maior. 

Agradeceu a Administração Municipal juntamente ao setor competente pelo trabalho que 

vêm realizando nas estradas da Linha Lotes, menciona sobre a poeira, mas que o melhor 

é estar em boas condições de trafegabilidade. Parabenizou antecipadamente pelos 59 anos 

do Município de Cruzeiro do Sul, no próximo dia 22 de novembro e também a todos os 

munícipes. Vereadora Daiani Maria iniciou saudando o Presidente Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini, a mesa diretora, aos colegas vereadores (as), funcionários da casa, 

público que assiste de casa, e aos suplentes de vereador presentes o Márcio Eloir Noll e 

o Claumir Hahn, o Kiro. Comentou sobre a formatura do PROERD, na qual se fez 

presente juntamente com a colega vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, que ocorreu na 

última quinta-feira dia 10 de novembro de 2022, no Ginásio Municipal, mencionou as 



escolas que participaram do programa, sendo elas: Jacob Sehn, Antonio Domingos Ciceri 

Filho, Anita Garibaldi, Escola Passo de Estrela, Vinte e Cinco de Julho e Itaipava Ramos, 

e explanou sobre o curso e sobre a Lei que iniciou os cursos do PROERD, relatando sobre 

a redação que se destacou de uma aluna, a qual mencionou que o PRORD abriu seus 

olhos. Falou sobre a briga que teve no baile de escolha da corte de soberanas da 8ª Expo 

Cruzeiro e Festa do Aipim, e menciona que se tivesse o PROERD anos atrás, talvez esse 

ocorrido teria sido evitado. Comentou sobre a última sessão que foi adiantada para que 

pudessem ver e alguns participaram do desfile de rua das soberanas, sobre a noite do 

baile, pessoas de fora do município que participaram do baile e alguns foram jurados na 

escolha da corte, para depois acontecer uma briga e acabar com a festa. Falou também 

que Cruzeiro do Sul se destacou da pior forma nas redes socias, jornais, na RBS TV, nas 

rádios, pela briga que teve, e que no dia seguinte sua rede social choveu deboche. 

Explanou sobre as meninas que colocaram seus nomes a disposição para concorrer e das 

pessoas que voluntariamente fazem parte da Comissão organizadora da Feira, que talvez 

daqui uns anos não vai se ter mais pessoas que ajudem, devido a briga e a cidade ter ficado 

mal falado. Deixou uma dica para fazer igual em estádios, de deixar de fora dos eventos 

quem causou a briga, e pede que algo seja feito. Parabenizou a Comissão Organizadora e 

as nove candidatas que se colocaram à disposição, e em especial a Anna Laura Scheeren, 

Jenifer Schweigert e Karoline Schossler que ganharam e pede que carreguem o nome do 

município com muito amor, pois é isso que merece. Explanou sobre sua visitação a 

Vinícola Lermen Jaeger, e destacou sobre as estradas até o local, convidou a todos para 

conhecer a Vinícola, pois está ficando muito parecido com nossa Serra Gaúcha. 

Parabenizou o Felipe e a esposa, o pessoal que trabalha no Parque de máquinas que se 

empenhou, ao Vice-Prefeito João Celso Führ que tem liderado a equipe, e destaca que 

futuramente está vinícola estra fazendo parte da rota turística, o qual a deixa muito feliz. 

Explanou sobre o município estar participando na Expo Vale na avenida do turismo, 

destacando e agradecendo as colaboradas Carine e Sabrina, e a todos os que estiveram 

envolvidos, e convidou a todos que puderem ir visitar e destacou alguns munícipes que 

estarão presentes com seus produtos à base de aipim. Parabenizou o presidente Demétrios 

Karol Lorenzini e a toda a mesa diretora pelo evento da AVAT no último dia 05 de 

novembro de 2022, que foi feito na nossa Casa do Morro com uma bela recepção e com 

um tema de extrema importância, e pediu que todos sempre possam participar destes 

eventos. Deixou o convite a todos os colegas para o próximo dia 24 de novembro de 2022, 

para irem no jantar de 35 anos da AVAT, e ir prestigiar a instituição. Finalizou 



parabenizando o povo de cruzeiro que acorda todos os dias para construir nossa história, 

e no próximo dia 22 de novembro de 2022 comemora seus 59 anos e pede para olharmos 

para o futuro e prepara uma bela cidade para todos. Presidente Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini iniciou desejando boa noite a todos, ao público que assiste de casa, aos 

colegas vereadores (as), aos suplentes de vereadores presentes e aos funcionários da casa. 

Saudou em reverencia a Comissão Organizadora da 8ª Expo Cruzeiro e Festa do Aipim, 

voluntária pelo trabalho que vêm realizando, destacando ser um grandioso evento, e que 

gostaria que fosse reconhecido apenas pelo belíssimo desfile de rua e no desfile dentro 

do Ginásio, onde estava tudo lindo e maravilhoso. Comenta que ao caminhar pelos 

corredores da Expo Vale, muitos pediram como seria a Expo Cruzeiro, e destaca que 

depois da expo vale, nossa feira é a segunda maior feira, e tem certeza que no ano de 2023 

será feita uma excelente feira juntamente com os 60 anos do município, e pede que as 

partes negativas como as brigas não ocorram. Destacou 115º Encontro da AVAT que 

conseguiram trazer ao município, e o que o deixou muito feliz, com a presença de vários 

municípios, e destacou os dois temas abordados: “Governança, Planejamento Estratégico, 

Gestão de projetos e Metas” e o outro “Orçamento no Poder Legislativo – Quem decide 

é a Câmara” e explanou sobre estarem evoluindo nestes assuntos. Encerrou comentando 

sobre liberdade, e falou sobre um vídeo que vêm circulando, sobre uma mulher 

perguntando se o crime compensa, onde a pessoa não soube responder, é algo que já lhe 

aconteceu na escola, e deixou está reflecção, e deixou a seguinte frase: “A liberdade é 

contagiante, e é por isso que os déspotas a temem tanto”. Desejou positividade e até a 

próxima semana. 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 07 (sete) de dezembro 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 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 

2022. 
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