
 

ATA Nº 011/2020 
 

 

Aos 03 (três) dias do mês de junho 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 010/2020 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 022/2020 do Vereador Leandro Luis Olbermann, indicando que a Administração Mu-

nicipal, através do Setor de Trânsito, implemente placas de sinalização de preferência ou de pare no 

entroncamento da Escola São Felipe, na estrada geral que liga Boa Esperança Baixa à Bom Fim e Linha 

Sítio. Justificou, visto que é um local que possui grande fluxo de veículos devido à escola e aos cam-

pings e não possui sinalização devida aos motoristas. Vale salientar que já houveram acidentes e, para 

evitar outros futuros, faz-se necessário. Indicação nº 023/2020 do Vereador João Celso Führ, indi-

cando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda com a manutenção na 

estrada do 25 de julho, mais conhecida como “desvio do pedágio”. Justificou, tendo em vista o péssimo 

estado de conservação, oferecendo perigo e transtornos aos motoristas que por ali trafegam. 

ORDEM DO DIA:  

 

Proposição nº 015/2020 do Vereador Adriano Antônio Schneider solicitando que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Administração e Finanças e do Departamento de Meio Ambiente, 

estude a viabilidade de modificar o Decreto nº 115-04/2000, acrescentando a proibição de pesca 

profissional com redes nas margens dos campings da Lagoa Crispim, conforme artigo 1º, § 2º, da Lei 

Estadual nº 8.676/1988, bem como com tarrafas. Permitindo-se, apenas, pesca amadora com linha de 

mão, espinhel e caniços. Solicita ainda que após realizadas as adequações ao referido Decreto, que o 

Município faça sinalizações com placas ao longo dos campings, para que fiquem expressas as proibições 

a quem frequenta o local. Consonante a isso, deve solicitar aos órgãos competentes a fiscalização no 



local. Justificou tendo em vista pedido de moradores e frequentadores da lagoa, que estão se deparando 

com o uso abusivo de redes e tarrafas, inclusive na época de piracema, colaborando com a extinção das 

espécies de peixes que habitam o local e, também, dificultando o uso para lazer, tendo em vista que os 

banhistas se enrolam nas redes, ocasionando acidentes. No espaço para comentários adicionais do autor: 

“Eu fui procurado pelo pessoal de lá e já tinha sido feito uma Proposição do “Tio”, um tempo atrás, 

nesse sentido, só que tinha sido feito da lagoa inteira, mas o que acontece, tem o pessoal do lado da 

Maravalha que são pescadores profissionais e eles pescam para o consumo deles e para fazer o dinheiro 

deles, nesse sentido, o que está acontecendo na Lagoa, vem gente de Lajeado, Estrela, Porto Alegre, de 

lancha, e eles vão pescar com rede e tarrafa, nos campings. Então nesse sentido, o pessoal quer que seja 

feito e colocado as placas, porque muitos vêm com as lanchas nos campings e como não tem placas eles 

começam a pescar, muitas vezes os próprios donos dos campings não falam que não pode pescar porque 

não tem as placas, então pediria para a Administração Municipal, juntamente com o Setor de Meio 

Ambiente, providenciar as placas para inibir esse pessoal. Pesca amadora, com linha, liberado. ” Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR 07 (SETE) VOTOS A FAVOR E 01 (UM) VOTO 

CONTRA DO VEREADOR SÉRGIO LUÍS BACKES. 

 

Requerimento nº 008/2020 dos Vereadores Gustavo Henrique Richter e Tamini Dalmoro Azevedo 

solicitando à Mesa Diretora que envie ofício à RGE solicitando urgentemente uma reunião com o 

responsável do atendimento ao poder público. A situação dos postes e da rede elétrica em nosso 

Município está deplorável, postes em mau estado, fios caídos, oferecendo perigo às residências e 

pessoas que transitam pelas ruas. Ainda, é necessário, em diversos lugares a colocação de postes, mais 

precisamente no bairro Passo de Estrela, onde há ruas com pouquíssimos ou até nenhum, como a rua 

Irineu Otto Weiler. Assim, solicitam a presença de um responsável na sede deste Poder Legislativo com 

o intuito de nos fornecer explicações acerca desta situação e para que possamos explanar sobre os 

problemas relacionados à rede elétrica em nosso Município. No espaço para comentários adicionais dos 

autores: Tamini Dalmoro Azevedo: “É um pedido antigo, nós já fizemos esse Requerimento há 1 ano 

atrás, tem várias residências novas com esse novo loteamento e é uma escuridão, então como da primeira 

vez não fomos atendidos, fizemos novamente, eu e o Gustavo, porque pega uma parte da rua onde ele 

mora também, que é a Relindo Dullius, e a Irineu Otto Weiler que não tem nenhum poste ainda, a 

cobrança vem na conta de luz mas não temos nenhuma iluminação.” Gustavo Henrique Richter: A 

“Maninha” colocou quase tudo, é um anseio que a comunidade tem e é um loteamento que está 

crescendo, a conta vem e não tem luz, sem contar a insegurança, porque a noite é uma escuridão total, 

muitas pessoas trabalham no turno da noite, saem na madrugada para trabalhar ou voltam da aula e é 

uma escuridão. ” Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.  



Requerimento n 

º 009/2020 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando que a Administração 

Municipal forneça um relatório de aplicação dos R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais) abertos e 

incorporados ao orçamento do ano de 2020, destinados a situação de calamidade pública causada pela 

Pandemia do Coronavírus, aberto via Decreto Municipal nº 1368-04/2020 e Homologado via Projeto de 

Lei nº 005-04/2020 do Poder Legislativo, detalhando onde e com o que foi gasto. Faz-se necessário para 

dar ciência aos Vereadores e à população de como será gasto o referido valor na prevenção e no 

tratamento da covid-19. No espaço para comentários adicionais do autor: “Eu fiz esse Requerimento 

em questão da gente ter uma prestação de contas desses R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais) que 

foram destinados a pandemia do Coronavírus, é importante passarmos isso a todos Vereadores e a 

comunidade para que a gente saiba onde foi e como foi aplicado, sei que todo valor nao foi gasto ainda, 

segundo informações, mas o momento que for gasto todo o valor, gostaria que fosse feito um ofício 

onde foi gasto, a gente está dando dinheiro para o hospital nessa questão muito importante, e a gente 

tem que prestar conta para a comunidade do dinheiro público, então nesse sentido fiz esse Requerimento 

para informar a população.” Em votação, o Requerimento 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 17 de junho 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 03 

DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. 

 
 

LEANDRO LUIS OLBERMANN                                     ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER 

           Primeiro-Secretário                   Presidente da Câmara de Vereadores 


