
ATA Nº 005/2020

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte), às 18h30min (dezoito horas

e trinta minutos), na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul - RS, com a presen-

ça de 8 (oito) Vereadores,  reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo.  O Vereador José Carlos

Eckert não se fez presente na Sessão por motivo de saúde. Os Vereadores decidiram por unanimidade

que deveria permanecer em sua residência, tendo em vista a pandemia do coronavírus (Covid-19) e o

mesmo pertencer ao grupo de risco. O presidente  ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER iniciou a

Sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. Posteriormente, informou aos Vereadores que

o Projeto de Lei nº 187-04/2020 do Poder Executivo não será apreciado nesta Sessão, tendo em vista

que deverá haver mudanças em sua redação, a ser confirmado em reunião que será realizada com re-

presentantes do professorado, Administração Municipal, o Presidente e a Assessora Jurídica da Câma-

ra. Em seguida, foi apreciada a ATA Nº 004/2020 da Sessão Ordinária do ano de 2020. Os vereadores

receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimi-

dade.

EXPEDIENTE: Foram lidas correspondências recebidas no período de 05 a 18 de março de 2020,

merecendo destaque: Ofício nº 001/2020 a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o uso da Sala

da Câmara de Vereadores no dia 27 de março para realização de reunião geral da Secretaria de Saúde.

Ofício nº 002/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o uso da sala da Câmara de Verea-

dores no dia 23 de março para realização de capacitação das funcionárias de limpeza do Município

para orientação sobre o coronavírus (covid-19). Ofício nº 037/2020 do Prefeito Municipal encami-

nhando, diante o Pedido de Informações, o que segue em relação aos questionamentos referentes a

empresa terceirizada. A) Qual o número de funcionários da empresa terceirizada, atualmente? R.: Atu-

almente prestam serviços ao Município de Cruzeiro do Sul, quarenta funcionários, através da empresa

terceirizada. B) Quais os nomes e funções que cada um exerce? R.: Em anexo, relação da empresa

contratada que apresenta relação nominal com respectiva função e CBO. C). Qual valor total que custa

aos cofres públicos mensalmente? R.: Em anexo, ficha Razão de Fornecedor, na qual constam valores.

Indicação nº 013/2020 do Vereador Jair Guerino Klein, solicitando à Administração Municipal, atra-

vés do Setor de Trânsito, que implemente uma faixa de segurança na rua Frederico Germano Haenss-

gen, em frente à empresa Haenssgen. Justificou, no intuito de oferecer mais segurança aos funcioná-



rios que precisam atravessar a rua para pegar ônibus ou seus carros no estacionamento. Indicação nº

014/2020 do Vereador Leandro Luís Olbermann, solicitando à Administração Municipal, através da

Secretaria de Estradas, que faça a roçada na estrada que liga a Picada Aurora a Sampaio. Justificou,

tendo em vista que a vegetação está dificultando a visibilidade dos motoristas, podendo ocasionar aci-

dentes.

ORDEM DO DIA:  

Proposição nº 009/2020 do Vereador Jair Guerino Klein, solicitando que a Administração Municipal,

através do Setor de Trânsito, instale placas de identificação nas ruas do Loteamento Kronbauer, no

bairro São Rafael, sendo elas: Rua João de Barro, Rua Beija Flor, Rua 24 de Junho, Rua 06 de maio e

Rua 19 de agosto. Justificou, tendo em vista que não possui placas de identificação nas referidas ruas,

e, há diversas casas em construção, o que, dificulta na entrega de materiais nos endereços.  No espaço

para comentários adicionais do autor: “Presidente, o Loteamento está crescendo muito, todo mundo

sabe, tem umas oito ou nove casas em construção, e o pessoal traz o material lá, lógico, são seis ruas,

podem procurar, mas é uma coisa que tem que ter e irá facilitar, então acho que é uma coisa pequena e

que é muito importante para o bairro, que está crescendo cada vez mais.” Em votação, a PROPOSI-

ÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.    

Proposição nº 010/2020 do Vereador Gustavo Henrique Richter,  solicitando que a Administração

Municipal instale uma academia ao ar livre ao lado da quadra de esportes no bairro Passo de Estrela.

Justificou, tendo em vista que é uma reivindicação dos moradores que buscam ter um local adequado

para a prática de exercícios físicos. No espaço para comentários adicionais do autor: “Presidente, é um

pedido das pessoas da comunidade, para a prática de exercícios físicos e até porque muitas não tem

condição de pagar uma academia particular, então é uma reivindicação que o pessoal fez, espero que a

Administração possa atender o pedido.” Em votação, a  PROPOSIÇÃO FOI APROVADA POR

UNANIMIDADE.    

Proposição nº 011/2020  do Vereador Gustavo Henrique Richter,  solicitando que a Administração

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a manutenção na quadra de espor-

tes do bairro Passo de Estrela, substituindo as redes das goleiras e fazendo a pintura da quadra. Justifi -

cou, tendo em vista da utilização por parte da comunidade local e, também, dos alunos da EMEF Pas-

so de Estrela, que praticam aulas de educação física no local. No espaço para comentários adicionais

do autor: “Presidente, é um pedido que venho fazendo há mais anos, quem mora lá sabe o estado, pre-



cisa manutenção nas goleiras, na quadra, pintura, e nas redes ao redor da quadra, até porque não é uti-

lizada somente pela comunidade, mas também pelas crianças da escola na prática de educação física,

então como se trata de criança, acho que tem dar uma atenção especial.” Em votação, a PROPOSI-

ÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.    

Requerimento nº 007/2020 da Vereadora Anastacia Schuster Zart, solicitando que a Mesa Diretora

envie ofício ao DAER – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, solicitando a implementa-

ção de um redutor de velocidade na RS-130, nas proximidades da Clínica Geriátrica Jô Barth. Justifi-

cou, com o intuito de evitar acidentes, haja vista que há um grande fluxo de veículos na rodovia e,

muitos motoristas, não respeitam o limite de velocidade. No espaço para comentários adicionais da

autora: “Assim, fui procurada pelo pessoal, pelos moradores, inclusive do outro lado, para eles entra-

rem, não tem acostamento, precisam ficar em cima da pista. Foi feito até um pedido no ano passado, a

gente até olhou eu e o Alan, não me lembro quem foi, foi o Celso, né, até falei com o responsável do

trânsito e ele disse que também entrou em contato com o DAER e eles informaram que não podia ser

feito, mas que ele iria colocar os tachões, ajudou, foi feito já alguma coisa, mas estamos pedindo de

novo, talvez fazer um pouco antes esses quebra-molas, aí eles já reduzem a velocidade, então a gente

pediria que eles olhassem com muito carinho e os colegas Vereadores também.” Em votação, o RE-

QUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.    

Pedido de Informações nº 003/2020 do Vereador João Celso Führ, solicitando que seja respondido

pela Administração Municipal o seguinte questionamento: Qual a empresa que está executando a obra

de  revitalização  da  Praça  Dona  Laura?  Por  qual  motivo  a  obra  está  paralisada?  Há previsão  de

retorno? Qual a data prevista para a conclusão da obra? Qual valor total da obra e quanto já foi repas -

sado à empresa? Justificou, tendo em vista os questionamentos dos munícipes referentes a Praça Dona

Laura, pois o lugar era bastante frequentado pelas famílias. No espaço para comentários adicionais do

autor: “Presidente, a gente é procurado por várias famílias e pessoas que frequentavam a praça, real-

mente era um lugar de lazer, e o que a gente está sabendo, que uma hora a obra está parada, outra hora

está andando mas em passos lentos, então um pedido para informarmos os munícipes, porque o jeito

que a obra está indo, não sei quanto tempo vai levar, então queria saber quanto tempo vai levar, se eles

tem já uma programação, porque realmente, um Município como o nosso não ter uma praça, é compli-

cado. Então, queria que respondessem isso para nós.” Em votação, o PEDIDO DE INFORMAÇÕES

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.    



Nada mais havendo a tratar, o Presidente Adriano Antônio Schneider encerrou a Sessão e con-

vidou a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 01 de abril de 2020, quarta – feira, no horá-

rio das 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul.

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VERE-

ADORES DE CRUZEIRO DO SUL/RS, AOS 18

DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.

LEANDRO LUIS OLBERMANN                                     ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER

           Primeiro-Secretário                Presidente da Câmara de Vereadores


