
 

 

ATA Nº 008/2020 

 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril 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 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 006/2020 da Sessão Ordinária do ano de 2020. Os vereadores receberam a ATA 

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

EXPEDIENTE: Foram lidas correspondências recebidas no período de 09 a 15 de abril de 2020, me-

recendo destaque: Indicação nº 015/2020 do Vereador Milton Irineo Weiler, solicitando que a Admi-

nistração Municipal, através da Secretaria de Saúde e Saneamento, faça uma ampla divulgação sobre o 

tele acolhimento que está sendo desenvolvido pela equipe de saúde mental do Município. Justificou, 

tendo em vista que as medidas adotadas para prevenir a proliferação do coronavírus, como o fechamento 

do comércio e o distanciamento social, estão mantendo as pessoas isoladas dentro de casa. Nesse mo-

mento, em que as pessoas estão mais sensíveis e, muitas vezes, não sabendo lidar com algumas situações 

provenientes desta mudança de rotina, a equipe de saúde mental do Município é essencial na vida das 

pessoas como forma de suporte via telefone em casos de dúvidas e orientações nas questões emocionais. 

O serviço já está sendo oferecido, no entanto está sendo pouco divulgado, muitas pessoas não sabem a 

quem recorrer nesse momento. 

ORDEM DO DIA:   

Proposição nº 014/2020 do Vereador Milton Irineo, solicitando que a Administração Municipal estude 

a viabilidade de oferecer curso de boas práticas de combate a Covid-19, através da Vigilância 

Epidemiológica do Município, de forma gratuita, para os comerciantes de Cruzeiro do Sul, sendo 

presencial de no máximo 10 (dez) pessoas ou online. A medida se faz necessária tendo em vista que 

muitos estabelecimentos estão funcionando e outros gradativamente voltarão a funcionar, e existem 

muitas dúvidas de qual a forma adequada de atendimento e também como os cliente destes 

estabelecimentos devem ser orientados a colaborar. Sugiro que após o curso o participante receba um 

certificado e que somente com a fixação deste documento seja concedida a liberação para o 



funcionamento do respectivo negócio. Acredito ser se suma importância que a Administração Municipal 

busque esse equilíbrio entre saúde e economia, é necessário atender as demandas, as necessidades dos 

nossos comerciantes, prestadores de serviço, mas sem esquecermos de preservar o bem estar e a saúde 

de todos. No espaço para comentário adicionais do autor:  

Em votação, a Proposição FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:   

 

Vereador Leandro Luis Olbermann:  

 

Vereador Milton Irineo Weiler:  

 

Presidente Adriano Antônio Schneider: 

**ESCUTAR COMEÇO!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 de abril 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 08 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. 

 

 

 

LEANDRO LUIS OLBERMANN                                     ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER 

           Primeiro-Secretário                   Presidente da Câmara de Vereadores 


