
ATA Nº 018/2020

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 18 horas e 30

minutos (dezoito horas e trinta minutos), na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do

Sul - RS, 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,  empossou o Vereador  José Carlos  Eckert  que já  prestou os  devidos

compromissos legais nesta Casa Legislativa e assumiu o lugar do Vereador Milton Irineo Weiler que

está de licença saúde. Posteriormente, foi entoado o Hino Rio-Grandense por todos presentes, em

alusão à semana farroupilha. Em seguida foi apreciada a  ATA Nº 017/2020 da Sessão Ordinária do

ano de 2020. Os vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e análise,

foi aprovada por unanimidade.         

EXPEDIENTE:  Edital de Audiência Pública: O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do

Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais e atendendo ao que determina o §4º do art. 9º da Lei

Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal) torna público que será realizada audiência

pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 2º quadrimestre

de 2020, no dia 25 de setembro de 2020, às 11 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores,

localizada  na  Rua  São  Gabriel,  nº  72,  no  centro  desta  cidade.  Ofício  do  Partido  Democrático

Trabalhista - PDT de Cruzeiro do Sul, através de seu Presidente Valdori Batista da Silva, solicitando o

uso das dependências da Câmara de Vereadores para realizar a Convenção Municipal, no dia 12 de

setembro, das 14 às 17 horas. Ofício do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, através de

seu Presidente Josué Bussmann, solicitando a permissão para o uso das dependências da Câmara de

Vereadores para realização de sua Convenção Municipal a ser realizada no dia 12 de setembro, no

horário das 08 às 12 horas. Ofício nº 15/2020 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, através

da Secretaria Anelise Matilde Assmann, solicitando o espaço físico da Câmara de Vereadores para

uma reunião sobre a Lei Aldir Blanc, a ser realizada no dia 08 de setembro, às 19 horas. Frisou que a

reunião  ocorrerá  obedecendo  todos  os  protocolos  de  proteção  e  distanciamento  e  entre  apenas  5

(cinco)  pessoas.  Ofício  nº  16/2020  da  Secretaria  de  Educação,  Cultura  e  Esportes,  através  da

Secretaria Anelise Matilde Assmann,  solicitando o espaço físico da Câmara de Vereadores para a

realização de uma reunião, no dia 14 de setembro, às 19 horas, com as Patronagens dos CTGs do

Município, para organizar algumas ações para a Semana Farroupilha. Frisou que a reunião ocorrerá

com apenas 6 participantes e  todas  as  regras  de distanciamento social  e  proteção serão seguidas.

Ofício  do Movimento  Democrático  Brasileiro  – MDB,  através  da  Vice-Presidente  Adriana  Isabel



Schossler, solicitando o empréstimo da sala da Câmara de Vereadores, no dia 18 de setembro, às 19

horas, para reunião política do partido. Ofício do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, através

de  deu Presidente  Luis  Henrique  Weschenfelder,  comunicando  que  o  senhor  José  Carlos  Eckert,

suplente de Vereador, assumirá no período de 16 a 30 de setembro, uma cadeira nesta Casa, no período

de licença do Vereador Milton Irineo Weiler. Indicação nº 030/2020 da Vereadora Anastacia Maria

Schuster Zart, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços

Urbanos, faça a remoção da parada de ônibus localizada no entroncamento da estrada geral de Boa

Esperança que vai em direção à Linha Sítio. Justificou, tendo em vista que o local onde a parada está

instalada,  acaba  atrapalhando a  visibilidade  dos  motoristas  que  trafegam pelo  local.  Indicação nº

031/2020  do  Vereador  João  Celso  Führ,  indicando  que  a  Administração  Municipal,  através  da

Secretaria de Estradas, faça o patrolamento das estradas Theobaldo Carlos Pühl e Professor Alfredo

Scheibler e da rua Professor Aloisio Romeu Sieben, em toda extensão das mesmas. Justificou, tendo

em vista que em decorrência das chuvas, as vias ficaram com uma péssima trafegabilidade. 

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 200-04/2020 do Poder Executivo, que DISPÕE SOBRE AS

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. Não houve

discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 014/2020 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando que a Mesa Diretora

envie ofício à RGE -  Rio Grande Energia, solicitando explicações do motivo da instalação de postes

de luz dentro das valetas na Estrada Geral da Maravalha, em direção à São Miguel. Justificou, tendo

em vista o perigo causado aos motoristas que trafegam no local, na hipótese de ocorrer algum acidente

ou saída de pista. No espaço para comentários adicionais do autor: “A RGE fez a rede da Maravalha

até o São Miguel, trabalharam nas últimas semanas, e ficou ótimo o trabalho, mas colocaram os postes

no meio da valeta, a estrada já é estreita e quem passar lá vai ver o que estou falando, em um dia como

hoje, molhado, se um carro frear não segura nada, então se alguém bater em algum poste daqueles vai

dar ‘merda’, vamos ter que mandar esse Requerimento para ver o que pode ser feito, se é lei colocar

na valeta, falei com Nécio, responsável pelo trânsito, e não entraram em contato.” Em votação, o

Requerimento foi  APROVADO POR UNANIMIDADE.  Requerimento nº 015/2020  do Vereador

João  Celso  Führ,  solicitando  que  a  Mesa  Diretora  envie  ofício  à  RGE  –  Rio  Grande  Energia,

solicitando informações de como funciona o credenciamento de empresas para o recebimento das

contas de luz para distribuição no interior do Município. Justificou, tendo em vista que hoje as contas

são entregues apenas na Lotérica, localizada no centro do Município. Muitas pessoas têm dificuldade

em se locomover  até  o  centro,  tendo mais  locais  credenciados,  facilitaria  muito.  No espaço para

comentários adicionais do autor: “Fui procurado por várias pessoas e me colocam o seguinte, primeiro



as contas de luz eram destinadas ao STR, até aí tudo bem, tinha uma moça que entregava. Depois foi

passada para a empresa Languiru e também o mesmo processo. Só que agora com a pandemia, a fila e

toda demanda, os transtornos começaram a aumentar. Começou a dar fila, pessoal esperar e acabou

dando o problema de muitas contas de luz não chegarem, é uma colocação que me fizeram. Depois

disso, começou a ir para a Lotérica, no centro, dificultando ainda mais, porque as como as filas que se

formam na Lotérica, agora se forma para pegar a conta de luz, só que não tem uma atendente, cada um

tem que  procurar  a  sua  conta  de  luz,  o  que  é  uma  dificuldade  para  algumas  pessoas,  e  com a

pandemia,  aglomeração,  todo  mundo  mexendo  nas  contas,  aumentando  o  contágio,  e  o  próprio

transtorno do pessoal do interior vir até o centro retirar, então até os colegas vão convir comigo que é

um incômodo o pessoal vir  até o centro retirar,  enfrentando filas e as vezes não encontrando sua

conta.”  Em  votação,  o  Requerimento  foi  APROVADO  POR  UNANIMIDADE.  Pedido  de

Informações  nº  004/2020 do  Vereador  Jair  Guerino  Klein,  solicitando  que  seja  respondido  pela

Administração Municipal o seguinte questionamento: Qual o valor gasto pela Secretaria de Educação,

Cultura e Esportes até a presente data, referente ao orçamento de 2020? Qual o montante que veio de

verbas do Governo Federal? Justificou, tendo em vista os questionamentos dos munícipes referente

aos gastos da educação municipal. No espaço para comentários adicionais do autor: “É um pedido da

comunidade, já que a pandemia manteve esses meses as escolas fechadas, eles querem saber como

está essa situação, é um pedido que o povo me fez na rua e eu não tinha como responder, então fiz o

Pedido  de  Informações.”  Em  votação,  o  Pedido  de  Informações  foi  APROVADO  POR

UNANIMIDADE. Pedido de Licença nº 001/2020 do Vereador João Celso Führ, o qual requer de

depois de votado pelo Plenário, nos termos do §2º do art. 18 do Regimento Interno, lhe seja concedido

LICENÇA para tratar  assunto de interesse particular,  conforme preceitua o mesmo artigo,  item I,

alínea “B”, no período de 30 (trinta) dias a contar de 1º de outubro de 2020, com a convocação do

suplente na forma do art.  19 do citado estatuto regimental  desta  Casa.  Em votação,  o Pedido de

Licença 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

07 (sete) de outubro de 2020, quarta – feira, no horário das 18h30min (dezoito horas e trinta minutos).

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREA-

DORES DE CRUZEIRO DO SUL/RS,  AOS 17

DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
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