
 

ATA Nº 010/2020 

 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte), às 18h (dezoito horas), por meio 

de videoconferência pelo aplicativo ‘Google Meet’, visando atender as recomendações das autoridades 

de saúde de distanciamento social pela pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), com a presença 

de 9 (nove) Vereadores, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo. O presidente ADRIANO AN-

TÔNIO SCHNEIDER iniciou a Sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. Em seguida 

foi apreciada a ATA Nº 009/2020 da Sessão Ordinária do ano de 2020. Os vereadores receberam a ATA 

com antecedência, com consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade.  

EXPEDIENTE:  

Indicação nº 020/2020 do Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, proceda com a limpeza dos bueiros no 

entroncamento da rua Rubem Feldens com as ruas Jacob Afonso Lenhard e Nossa Senhora de Fátima, 

no bairro Passo de Estrela, local onde possui uma parada de ônibus ao lado da boca de lobo e em dias 

de chuva acaba acumulando água. Justificou no sentido de que alguns motoristas trafegam acima do 

limite de velocidade, o que acaba molhando os pedestres que aguardam pelo coletivo, causando 

transtornos aos mesmos. Indicação nº 021/2020 do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando 

que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a 

manutenção da rua Jacob Afonso Lenhard, no bairro Passo de Estrela. Justificou no sentido de que a 

via possui diversas irregularidades ao longo de sua extensão, o que causa incômodo aos pedestres e 

motoristas e, até, podendo causar prejuízos aos motoristas que transitam pelo local. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

Projeto de Lei nº 005-04/2020 do Poder Legislativo que HOMOLOGA OS CRÉDITOS 

ADICIONAIS ABERTOS E INCORPORADOS AO ORÇAMENTO DO ANO DE 2020 NO 

VALOR DE R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL 

Nº 1368-04/2020. Em discussão: Vereador Jair Guerino Klein: “Presidente, todo dinheiro que vai 

para a saúde, temos que estar de acordo, isso é muito bom, mas como o nosso colega João Celso 

comentou antes, seria bom fazer uma prestação de contas, seria muito bom termos isso em mãos 



depois, o pessoal comenta e nós saberemos responder. Pede para eles fazerem.”  Presidente Adriano 

Antônio Schneider: “Com certeza, irão prestar as contas desse valor.” Vereadora Anastacia Maria 

Schuster Zart: “É, Presidente, antes o Presidente da Comissão e o “Tio”, colocou que ele já tem 

alguns itens relacionados, se puder passar para nós depois, e claro, como o Jair colocou, a gente não 

vai ser contra esses projetos que são em favor da área da saúde, essa pandemia está aí, é preocupante, 

a gente sabe que mais pessoas estão infectadas, testes precisam ser feitos para diagnosticar as pessoas, 

e acho que esse dinheiro vai ser , novamente, uma injeção na área da saúde de nosso Município.” 

Presidente Adriano Antônio Schneider: “Com certeza Vereadora Anastacia, não é só nosso 

Município, são praticamente todos que estão passando por isso, e temos que torcer para que isso passe 

logo, senão não será só a saúde que terá que se preocupar, outras áreas também.” Vereador Sérgio 

Luís Backes: “Presidente, a Anastacia pode ter certeza, essa semana a gente vai deixar uma cópia aí, 

bem detalhado, onde será investido e os valores.”  Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 

 

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

convidou a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 03 de junho de 2020, quarta – feira, no 

horário das 18h30min (dezoito horas e trinta minutos).  

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL/RS, 

AOS 21 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020. 
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