
 

ATA Nº 009/2020 

 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte), às 18h (dezoito horas), por meio 

de videoconferência (conferência online), visando atender as recomendações das autoridades de saúde 

de distanciamento social pela pandemia causado pelo coronavírus (covid-19), com a presença de 9 

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

SCHNEIDER iniciou a Sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. Em seguida foi apreci-

ada a ATA Nº 008/2020 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 016/2020 do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que a Administração 

Municipal, através do Departamento de Trânsito, implemente um redutor de velocidade na Rua 

Primavera, localizada no Loteamento Fick, a qual recebeu pavimentação asfáltica no final do ano 

passado.  Justificou, tendo em vista que com a pavimentação asfáltica, os motoristas trafegam em alta 

velocidade, oferecendo perigo aos moradores. Indicação nº 017/2020 do Vereador Gustavo Henrique 

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

faça o conserto de alguns pontos na calçada de passeio da Rua Rubem Feldens, das imediações da Rua 

da Divisa até o entroncamento com a rua Dom Pedro II.  Justificou, tendo em vista que a calçada possui 

diversos pontos danificados, sendo intransitáveis aos pedestres e, assim, precisando utilizar o 

acostamento da via, o que é extremamente perigoso. Indicação nº 018/2020 do Vereador Sérgio Luís 

Backes, indicando que a Administração Municipal, através do Departamento de Trânsito, implemente 

redutores de velocidade na Rua Emílio Treter Sobrinho, nas proximidades da entrada para a “Prainha” 

e antes da ponte do Arroio Sampaio. Justificou, tendo em vista que os motoristas trafegam em alta 

velocidade, oferecendo perigo constante a outros motoristas e pedestres que trafegam pelos locais. Já 

houve acidentes fatais e, para evitarmos outros futuros, faz-se necessário. Indicação nº 019/2020 do 

Vereador Leandro Luis Olbermann, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos e do Departamento de Trânsito, faça a pintura da sinalização viária da Rua 

Frederico Germano Haenssgen em toda sua extensão. Justificou, tendo em vista que a sinalização está 

precária. À noite ou em dias chuvosos, a visualização é dificultada, podendo ocasionar acidentes pelo 

grande fluxo de veículos que possui. 



 

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 20 de maio de 2020, quarta – feira, no horário 

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

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREA-

DORES DE CRUZEIRO DO SUL/RS, AOS 06 

DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020. 
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