ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL. Ao
décimo segundo dia do mês de abril de 2021, às dezoito horas e dez minutos, no plenário da Câmara de
Vereadores de Encruzilhada do Sul, reuniram-se os membros do Poder Legislativo Municipal para uma
Sessão Ordinária sob a Presidência do vereador Carlos Alberto Lopes Prestes, estando presentes os
seguintes vereadores: Adriano de Freitas Horna, Álvaro Luiz Pereira Sperb, Diego D’Ávila Christoff, Cristina
Maria Boni, Francisco Carlos da Luz Rodrigues, Jeferson Rodrigues, Leandro José Hendges, Luís Carlos
Moreira dos Santos, Sidnei da Gama Nunes e Ramiro Soares Hopp. Encontrando-se presente a totalidade
dos vereadores, foi declarada aberta a Sessão, tendo sido lido o trecho bíblico pelo vereador Ramiro Hopp e
sido colocados em discussão e votação os termos da Ata da Sessão anterior, esta aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: Dispensada a leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo
Municipal, diante da ausência das mesmas, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro
Secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas de diversos, as quais foram: Ofício
do Sindicato dos Bancários de Santa Cruz do Sul e Região (Sindibancários Santa Cruz do Sul e Região)
solicitando que a Câmara de Vereadores apresente moção de repúdio à PEC 280/2019, que desobriga a
consulta plebiscitária para a privatização do Banrisul, Corsan, e PROCERGS, bem como a aprove. A
seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das
matérias dos senhores vereadores, as quais foram: INDICAÇÕES – CRISTINA BONI: 1) Indica ao
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça a desobstrução do bueiro na Rua
Guajuvira em frente a casa 160. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras,
que construa no mínimo três quebra-molas na Avenida Olegário Moreira. 3) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Transportes, que seja feita a desobsdtrução do bueiro na estrada que
vai para o Salão Boa Vista, na localidade do Vau dos Prestes. ÁLVARO SPERB: 1) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que afunde a sarjeta da Travessa Paulo Carlos dos
Santos, em frente a residência de número 82, Vila Paraíso I. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através
da Secretaria de Transportes, que faça os reparos necessários na estrada do Assentamento Segredo
Farroupilha, corredor que vai para o Rincão da Formiga. ADRIANO HORNA: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam trocadas as lâmpadas que estão queimadas na Rua
Samuel Godofredo Sperb. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras, que seja colocada uma lixeira comunitária na Rua 07 de Setembro, Bairro
Lava-Pés, em frente ao Beco da Tia Santa, porém do outro lado da rua, abaixo da quadra de esportes. 2)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam pintadas todas
as faixas de pedestres da cidade. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal
de Transportes, que seja patrolado o corredor da estradado Boqueirão, depois da propriedade de Euclides
Brocardo, onde tem um coqueiro, sendo a entrada do corredor à esquerda do mesmo. SIDNEI NUNES: 1)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através do Setor de Fiscalização do Município que realize uma
notificação ao proprietário do terreno baldio da Rua Rui Barbosa, ao lado da casa nº 685. 2) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes, que realize reparos no muro dos fundos
do Mesquitão, na Rua Honório Florisbal. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras/Transportes, que realize a manutenção no que diz respeito a pintura das faixas de pedestres e
quebra-molas do Município, e que sejam feitos os devidos rebaixamentos das guias das calçadas que ligam
uma faixa a outra. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes, que
realize o conserto da boca-de-lobo na Avenida Olegário Moreira, em frente ao Armazém do Marcos.
LEANDRO HENGES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam
trocadas 3 lâmpadas na Rua Jaci Rodrigues, mais precisamente em frente as residências de nsº 101 e 154
e na esquina com a Rua 04 de Dezembro. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES – JEFERSON RODRIGUES: 1)
Requer ao Poder Executivo Municipal, fazendo uso das atribuições previstas no Regimento Interno e na Lei
Orgânica Municipal, que sejam fornecidas as seguintes informações: Data da realização do Processo
Seletivo para Agente de Endemias. O Projeto de Lei nº 017/2021, que autoriza a abertura de processo
seletivo para o referido cargo, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, sendo que o documento referente
a esta matéria foi enviado ao Poder Executivo, no dia 23 de março de 2021. 2) Requer ao Poder Executivo
Municipal, fazendo uso das atribuições previstas no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, que
sejam fornecidas as seguintes informações: Com que frequência estão sendo feitas as compras de
medicamentos da Farmácia Básica Municipal? A entrega dos medicamentos por parte das empresas
fornecedoras está em dia? Os contratos com as empresas fornecedoras estão todos válidos? Ou algum em
processo de licitação? Quais os valores previstos para o exercício de 2021 na rubrica específica para
aquisição de medicamentos da farmácia pública? CRISTINA BONI: 1) Requer ao Poder Executivo
Municipal, fazendo uso das atribuições previstas no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, que
sejam fornecidas as seguintes informações: Apresentação dos três orçamentos para aquisição de dois

aparelhos de ar-condicionado do tipo split 18.000 BTUs para o Gabinete do Prefeito, que justificou a
contratação da empresa Multimix Serviços Administrativos Escritórios Ltda. pelo valor de R$ 4.798,00.
MOÇÃO DE APOIO – TODOS OS VEREADORES: Moção de Apoio nº 002/2021, em apoio a convocação
de todos os excedentes, aprovados no último concurso público da Brigada Militar, realizado em 2017.
MOÇÃO DE REPÚDIO – TODOS OS VEREADORES: Moção de Repúdio nº 001/2021, quanto a PEC
280/2019, que visa retirar a necessidade de autorização por Plebiscito para privatização de empresas
públicas e sociedades de economia mista de propriedade e/ou controle do Estado do Rio Grande do Sul.
MOÇÕES DE PESAR – LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Requer que seja consignado voto de profundo
pesar pelo falecimento do Sr. Ilmar Duarte Guterres (Mário do Táxi). CARLOS ALBERTO PRESTES,
FRANCISCO CARLOS RODRIGUES E JEFERSON RODRIGUES: 1) Requerem que seja consignado voto
de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Ilmar Duarte Guterres, mais conhecido como Mário Taxista. 2)
Requerem que seja consignado voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Anita de Oliveira Pilati.
DIEGO CHRISTOFF: 1) Requer que seja consignado voto de profundo pesar pelo falecimento de Moisés
Freitas dos Santos. PROJETO DE LEI – JEFERSON RODRIGUES: Projeto de Lei nº 003/2021, que
“reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população de
Encruzilhada do Sul e declara a essencialidade dos estabelecimentos de prestação de serviços de
Educação Física públicos ou privados como forma de prevenir doenças físicas ou mentais no âmbito do
Município de Encruzilhada do Sul e dá outras providências”. Lidas as matérias dos senhores

vereadores, o Senhor Presidente inquiriu se todos os senhores vereadores fariam uso da palavra
durante o Grande Expediente, tendo todos os vereadores se manifestado no sentido de fazerem
uso deste espaço. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO: Projeto de Lei nº
019/2021, que “cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) de que trata a Lei Federal nº
14.113, de 25 de dezembro de 2020, e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade de votos, em
única votação. GRANDE EXPEDIENTE: JEFERSON RODRIGUES: Saudou a assistência que acompanha
a sessão pelas redes sociais, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que
ainda se ressente da ausência da assistência nas sessões da Câmara de Vereadores, mas que isto é
resultado das medidas de prevenção e cautela tomadas pelo Senhor Presidente. Falou que provavelmente
na próxima semana será apreciado o Projeto de Lei nº 003/2021, de sua autoria, e que esta matéria visa
garantir que os estabelecimentos como academia de ginástica funcionem, mesmo com bandeira preta.
Falou que tem recebido reclamações de falta de medicamentos na Farmácia Municipal e que por isso
apresentou pedido de informações sobre este tema. Afirmou que foi prometida pela bancada governista e
pela Secretaria de Transportes que seria feita a devida manutenção na estrada das localidades do Capão
da Sesteda e do Corredor dos Damé, mas que a mesma ainda não foi feita e que um caminhoneiro
denunciou que maquinário da Prefeitura estaria fazendo manutenção em uma propriedade particular no
sábado, sendo que este tipo de maquinário deve ser usado prioritariamente em vias públicas e que espera
que o Secretário de Transportes explique este caso. Disse que os Agentes de Endemias estão recebendo
menos do que no ano passado, pois o desconto do FAPS aumentou, e que neste ano não haverá sequer o
reajuste da inflação ao salário dos servidores municipais, sendo que entende que esta atitude é ilegal e que
um governo municipal que sequer nomeou um Secretário da Fazenda não pode querer tirar “do lombo” dos
servidores concursados os recursos para regular o fluxo de caixa, tendo destacado que haveria o
argumento de que um Secretário da Fazenda não foi ainda nomeado porque o Sr. Antônio Olmiro Alves de
Souza, teria recusado o convite feito pelo prefeito e que quase todo o atual secretariado participou do
governo municipal da ex-prefeita Laíse de Souza e do ex-prefeito Artigas Silveira, não havendo nenhum
secretário municipal do MDB. ÁLVARO SPERB: Saudou os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Disse que o governo municipal completou apenas cem dias e que as cobranças não
param, sendo que o governo municipal teve quatro anos para governar e não havia tantas cobranças. Falou
que o MDB governa o Município pela primeira vez e que um político que defende muito a bandeira partidária
as vezes “enche o seu barco de água”. Afirmou que quando o prefeito Benito Paschoal foi eleito o alertou
que não deveria centrar seu futuro governo municipal no MDB e que este deveria buscar pessoas que
tivessem o comprometimento de buscar pessoas que estivessem dispostas a colaborar com o Município.
Disse que o prefeito Benito errou em muitas coisas, mas que é muito cedo para cobrar, pois a pandemia
aumentou muito neste ano e o prefeito teve uma terrível perda familiar, sendo que estas são coisas que
precisam ser entendidas para se fazer uma boa política. Disse que a Localidade da Palma ficou
abandonada nos últimos governos municipais e que agora há previsão de haja em breve manutenção na
estrada desta localidade. Falou que o secretário Miranda foi Secretário Municipal no governo Artigas, mas
que é trabalhador e responsável e foi uma excelente escolha. Afirmou que se o Sr. Antônio Olmiro tivesse
escolhido ser Secretário Municipal faria um grande trabalho no seu cargo. Disse que se o maquinário da

Prefeitura foi utilizado realmente em um sábado em uma propriedade particular, isto precisa ser apurado.
Falou que quanto a emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Moraes, em prol de uma máquina
destinada a uma associação rural, a contrapartida do Município teria de ser de 150 mil reais, valor que não
está disponível no momento. Parabenizou o Senhor Presidente por ceder o carro oficial da Câmara de
Vereadores para ser usado na campanha de vacinação. LEANDRO HENDGES: Saudou os colegas
vereadores, os telespectadores da sessão e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que o governo
municipal é histórico, pois é a primeira vez que o MDB administra o Município e que na próxima semana o
Secretário de Planejamento irá vir na sessão para falar sobre coisas erradas em governos municipais
passados. Falou que a coluna de um jornal local distorceu as informações que forneceu em um
pronunciamento seu e que ele teria dito que o Executivo Municipal não teve tempo de se organizar para
fazer a vacinação no sábado de Páscoa, mas que na verdade isto não ocorreu, pois na Sexta-Feira Santa
vieram 1.490 doses para Encruzilhada do Sul, destas 400 para a segunda dose, todas já estando
previamente destinadas para uso em datas futuras, com agendamento. Afirmou que o Secretário de Saúde,
Marco Antônio Rassier, no passado, denunciou esquema de propinas na Secretaria de Saúde e vem
fazendo um excelente trabalho, sendo que 22% da população encruzilhadense já foi vacinada e que não
tem faltado empenho na vacinação. Disse que já iniciou a campanha de vacinação contra o vírus H1N1 e
que o Centro de Triagem Respiratória não está cadastrado no Ministério da Saúde. Falou que a Farmácia
Municipal está sem Farmacêutica responsável, mas que o Executivo Municipal está procedendo a
contratação de nova profissional e que não tem havido falta de medicamentos. Afirmou que não houve
atividade de maquinário da Prefeitura em propriedade particular e apenas manutenção na estrada da
localidade do Corredor dos Coelhos, que é via pública. Disse que gostaria que fosse explicado onde foram
aplicadas as verbas de 2020 referentes ao combate a covid-19 e ao Pré-Sal. Falou que o governo municipal
é diferente e voltado para a frente e que há poucos CCs e todos tem trabalhado, sendo que no último
governo municipal as vezes havia três CCs sentados sem fazer nada e mexendo no celular. ADRIANO
HORNA: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da
sessão. Disse que existe muitas crianças com autismo no Município e que vai haver uma carteira dos
autistas para as pessoas com essa condição, por iniciativa do governo estadual, e que é muito importante
que o autismo seja debatido. Falou que para muitas pessoas não dão importância para a questão do
autismo e que é fundamental se conscientizar as pessoas sobre o que é o autismo. Afirmou que se o atual
governo municipal fraudar concurso público ou montar “gabinete do ódio” não vai apoiá-lo, sendo que acha
que o prefeito escolheu um bom Secretário Municipal de Saúde, pois este, quando ocupou a pasta da
Saúde pela primeira vez, denunciou um esquema para a compra de remédios superfaturados, que havia
antes dele assumir. Disse que quem faz denúncia deve apresentar filmagens do que denuncia, sendo que
sempre apresentar filmagens e provas do que denunciava lhe livrou de vários processos e que o governo
municipal passado fazia, com maquinário público, açudes para particulares. CARLOS ALBERTO
PRESTES: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da
sessão. Manifestou condolências pelo falecimento do Sr. Ilmar Duarte Guterres (Mário do Táxi) e da Sra.
Anita de Oliveira Pilati, a qual sempre lhe dizia que enquanto fosse viva votaria nele. Disse que no último
sábado foi verificar a estrada das localidades do Abranjo, do Cerro dos Prestes e do Vau dos Prestes e que
as mesmas estão em excelentes condições, sendo que foi informado de que hoje seria feita a manutenção
na estrada da localidade do Corredor dos Damé. Agradeceu a Secretaria de Obras pela realização da
pintura das faixas de pedestres da cidade. Falou que a Farmácia Municipal está sem Farmacêutica e que
por isso os pacientes que precisam de medicação controlada não estão conseguindo o medicamento.
Afirmou que o vereador Jeferson Rodrigues pediu que a Mesa Diretora determinasse que todos os
vereadores ficassem no plenário até o fim da sessão ordinária, mas que o art. 26 do Regimento Interno da
Câmara de Vereadores fala que o vereador só tem desconto no salário se não compareer na Ordem do Dia,
de modo que não pode trancar a saída dos vereadores após a Ordem do Dia, sendo que o vereador
Jeferson Rodrigues, em conjunto com outros vereadores, podem formar uma comissão provisória e
apresentar alterações no Regimento Interno. APARTE VEREADOR ÁLVARO SPERB: Disse que já três
comissões foram montadas para alterar o Regimento Interno e nenhuma alteração foi feita, sendo que
várias questões precisam ser revisadas. APARTE VEREADOR JEFERSON RODRIGUES: Disse que
parece que a sua sugestão não foi bem aceita pela Mesa Diretora, mas que se o Regimento Interno for
seguido à risca, a sessão ordinária terá de começar as 20h e não as 18h, pois é este o horário previsto no
Regimento. Disse que apenas respondeu a sugestão feita pelo vereador Jeferson Rodrigues e que este
parlamentar não está gostando da resposta dada. Falou que detesta político hipócrita e que o governador
Eduardo Leite, a mesma pessoa que fechou todo o comércio do Estado e foi rigoroso com as medidas de
restrição, agora quer que as aulas na rede pública de ensino voltem a serem presenciais, e que esta atitude
é hipocrisia, sendo que suas filhas em hipótese alguma voltarão as salas de aula sem uma boa parcela da

população já ter sido vacinada. CRISTINA BONI: Saudou os colegas vereadores e a assistência que
acompanha a sessão através das plataformas digitais. Disse que hoje se completa cem dias da atual
legislatura e que é uma honra estar ao lado dos colegas vereadores e ser representante do povo
encruzilhadense. Falou que já ajudou muitas pessoas como vereadora e que ouviu também muitas, sendo
que as pessoas querem ser ouvidas pelo seu vereador. Afirmou que é jornalista e que tudo o que escreve
no seu jornal, o 19 de Julho, é checado antes de ser publicado, sendo que o vereador deve checar tudo o
que for falar e não ficar “destilando veneno”. Disse que muitos dos pedidos que fez ao Executivo Municipal
foram atendidos e agradeceu as Secretarias de Obras e de Transportes pelo atendimento das suas
reivindicações. Falou que a estrada da localidade do Corredor dos Damé já teve manutenção. Afirmou que
seu sonho é comprar uma patrola e sair arrumando as ruas, bem como que houvesse uma máquina para
fazer bloquetes para uso no calçamento das ruas da cidade. Disse que fica triste ao ouvir os colegas
vereadores do MDB falando que falta dinheiro para tudo e saber que o Tribunal de Contas do Estado
suspendeu um processo licitatório para compra de pneus por supostas irregularidades, sendo que este não
foi realizado devido a uma representação, aceita liminarmente pelo Tribunal de Contas, e que logo os
vereadores do MDB estarão reclamando da falta de pneus para o maquinário. Falou que o número de seu
telefone celular é mais conhecido que “erva brava” e que sempre está sua padaria ou no seu gabinete da
Câmara de Vereadores. Afirmou que não está na Câmara de Vereadores para atrapalhar e nem para fazer
politicagem. RAMIRO HOPP: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os
telespectadores da TV Câmara. Disse que acha engraçado cobrarem um governo municipal de apenas cem
dias e que a população se cansou de falsas promessas e resolveu apostar em um governo novo, o qual
completa cem dias com muito trabalho feito. Falou que tem ouvido muitos elogios ao secretário Miranda, o
qual só pode ser nomeado por uma alteração na lei. Afirmou que um bom gestor coleta no mercado os
melhores profissionais e que o serviço tem aparecido a cada dia. Disse que 22% da comunidade
encruzilhadense já foi vacinada e que apenas 13% da população do Rio Grande do Sul foi vacinada. Falou
que não expressa sua opinião pessoal a menos que a mesma esteja embasada em dados e fatos. Afirmou
que o suposto uso irregular de maquinário deu-se na localidade do Corredor dos Coelhos e que o prefeito
Benito Paschoal é um homem íntegro e honesto que não precisou lotear as secretarias entre menbros do
MDB, sendo que o mesmo já está fazendo um ótimo governo. Disse que o prefeito está enxugando as
contas do Executivo Municipal e deseja asfaltar as ruas da cidade, mas que para isto ocorrer é preciso
baixar o índice da folha de pagamento para conseguir obter empréstimos bancários. Pediu que a população
dê tempo ao tempo e espere o serviço aparecer. Falou que se ao final do mandato do prefeito Benito
Paschoal o serviço não tiver aparecido, então que a comunidade encruzilhadense o retire do cargo através
das urnas, sendo que até lá estará ao lado da comunidade encruzilhadense e que o MDB veio para fazer
um governo municipal histórico e para mudar a cidade de verdade. DIEGO CHRISTOFF: Saudou os
colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da TV Câmara. Manifestou
condolências pelo falecimento do Sr. Ilmar Duarte Guterres (Mário do Táxi), da Sra. Anita de Oliveira Pilati e
de Moisés Freitas dos Santos. Disse que os moradores da descida da Rua Marechal Rondon que fosse
implantado um redutor de velocidade e que o Executivo Municipal já está estudando o que fazer. Falou que
há perspectiva de um novo lote da vacina contra o coronavírus chegue na sexta-feira, de modo que novas
faixas etárias serão contempladas a partir da semana que vem. Afirmou que muitas pessoas não estão
fazendo a segunda dose da vacina e que é preciso fazer as duas doses, para se ficar completamente
imunizado. Disse que ocorreu a primeira morte por dengue no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, e
que a maior quantia de casos da doença vem ocorrendo no centro desta cidade, sendo que é muito
importante a contratação de novos Agentes de Endemias para se coibir a dengue no Município.
Parabenizou a todos os vereadores pelos cem dias do atual mandato e salientou que tem orgulho de fazer
parte do governo municipal. FRANCISCO CARLOS RODRIGUES: Saudou os colegas vereadores, os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Manifestou condolências pelo
falecimento do Sr. Ilmar Duarte Guterres (Mário do Táxi) e da Sra. Anita de Oliveira Pilati. Parabenizou os
colegas vereadores e o prefeito por cem dias de mandato. Disse que os problemas nas estradas do
Município já vêm de muito tempo, mas que agora estão sendo resolvidos. Pediu que seja arrumado o
pontilhão localizado na localidade do Rincão dos Leites, depois do Passo das Pedras. Falou que a
Secretaria de Saúde está realizando um bom trabalho na questão da vacinação. Afirmou que a Secretaria
de Obras está fazendo um trabalho muito eficiente e que as pessoas reclamam muito da falta de
calçamento, sendo que não sabe o que vai ser feito a curto ou a longo prazo. Pediu que seja feita a devida
manutenção na estrada das localidades da Ponta dos Vargas, Rincão dos Leites e Boqueirão. Pediu que
seja feita a devida manutenção na ponte da localidade do Iruí. Disse que o problema de iluminação pública
na cidade se arrasta a muito tempo, mas que a Secretaria de Obras está trocando algumas lâmpadas.
Parabenizou a Secretaria de Obras pela pintura da faixa de pedestres em frente ao quiosque. Falou que a

RSC-471 está sem sinalização e que está em um estado muito precário. Afirmou que concorda que o ideal é
que os vereadores fiquem até o final da sessão no plenário, mas que é um direito deles sair antes e que
muitas vezes teve que sair antes do final, para fazer viagens como motorista de ambulância, sendo que na
última sessão teve que sair mais cedo da sessão para viajar à Porto Alegre e que se deve deixar a sessão
apenas por coisas de fundamento. SIDNEI NUNES: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Parabenizou o Executivo Municipal pelo Decreto 3.628,
que proibe a interrupção do fornecimento de água durante os meses de abril e maio de 2021. Disse que o
não pagamento do piso dos Agentes Comunitários de Saúde é um assunto que está ficando chato demais e
que vai continuar seguir questionando, tendo questionado os vereadores do MDB se tinham alguma
resposta para lhe dar sobre este assunto, pois o prefeito vem se omitindo de dar alguma resposta. APARTE
VEREADOR RAMIRO HOPP: Disse que a Prefeitura está aguardando um parecer da DPM sobre o assunto
e que a Famurs informou que o aumento a esta categoria legalmente não pode ser dado, tendo destacado
que o prefeito Benito Paschoal falou que gostaria muito de dar o reajuste, mas que não pode concedê-lo no
momento, sob pena de arcar com o seu próprio patrimônio pessoal, sendo que pagará quando houver um
parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado autorizando o pagamento. Falou que a solução para os
Agentes Comunitários de Saúde é entrar com uma ação coletiva contra a Prefeitura, pois o valor do reajuste
concedido pela União está sendo depositado mensalmente na conta do Executivo Municipal desde janeiro,
só não tem chegado a categoria. Afirmou que a população da localidade da Ponta dos Vargas quase
sempre é abandonada pelos governos municipais e há problemas nas pontes e na estrada, sendo que o
secretário Miranda informou que em breve será feita manutenção nas pontes do interior do Município. Disse
que em 2020 cinco projetos de lei cedendo áreas publicas a empresários locais (projetos de lei de
comodato) foram encaminhados pelo Executivo Municipal a Câmara de Vereadores, mas nenhum foi
votado, pois o presidente da Câmara, Benito Paschoal, não colocou nenhum em votação, sendo que
quando ele assumiu o mandato de prefeito os projetos foram retirados. Pediu que os vereadores do MDB, já
que o líder do governo municipal, Álvaro Sperb, já não se encontra mais no plenário, que levem esta pauta
ao prefeito e descubram se os comodatos serão feitos ou não. Falou das indicações que apresentou hoje e
salientou a importância do atendimento das mesmas. Afirmou que ser vereador é o seu maior desafio até
agora e que mantém o desejo de honrar a todos os encruzilhadenses e que cada elogio e crítica construtiva
lhe faz ser um vereador melhor, sendo que é vereador 24h por dia e está à disposição de todos. LUÍS
CARLOS DOS SANTOS: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os
telespectadores da sessão. Parabenizou Joãosinho pelo trabalho que faz como radialista na Rádio
Encruzilhadense, especialmente pelas palavras religiosas que profere em seu programa. Disse que alguns
motoristas da cidade não obedecem as faixas de pedestres e pediu que os mesmos as respeitem. Falou
que conversou com o secretário Miranda e que este prometeu que em breve vai resolver o problema da
estrada da localidade do Passo da Rita. Afirmou que os moradores da localidade da Serrinha dos Fonsecas
disseram que não votariam no prefeito Benito Paschoal porque este colocaria Miranda como Secretário de
Transportes e este, de acordo com eles, não faz a manutenção das entradas das propriedades rurais, mas
que esta questão depende realmente do prefeito e que é contra que o servidor faça a manutenção na
estrada e não faça na entrada da propriedade rural. TEMPO DE LÍDER – JEFERSON RODRIGUES (PP):
Em nome do seu partido, manifestou condolências pelo falecimento da Sra. Anita de Oliveira Pilati e dos
Srs. Ilmar Duarte Guterres (Mário do Táxi) e Moisés Freitas dos Santos, este vítima da covid-19. Informou
que na próxima terça-feira haverá drive thru de vacinação, em frente ao Mesquitão, para as pessoas que
necessitam da segunda dose da vacina. LUÍS CARLOS DOS SANTOS (PDT): Em nome do seu partido,
manifestou condolências pelo falecimento do Sr. Mário Taxista. LEANDRO HENDGES (MDB): Em nome do
seu partido, manifestou condolências pelo falecimento da Sra. Anita de Oliveira Pilati e dos Srs. Ilmar Duarte
Guterres (Mário Taxista) e Moisés Freitas dos Santos, ambos vítimas da covid-19. Convidou a comunidade
encruzilhadense a participar do drive thru de vacinação que será realizado terça-feira. CRISTINA BONI
(PTB): Em nome do seu partido, manifestou condolências pelo falecimento da Sra. Anita de Oliveira Pilati e
dos Srs. Ilmar Duarte Guterres (Mário Taxista) e Moisés Freitas dos Santos. Informou que o Município
começou a vacinação contra o vírus H1N1 e os locais de vacinação e salientou que num primeiro momento
serão vacinadas as crianças com idade entre seis meses e seis anos e as gestantes. Nada mais havendo a
tratar na presente Sessão foi a mesma encerrada, sendo os Vereadores convocados para a próxima
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 19 de abril de 2021, às 18 horas, no plenário da Câmara de
Vereadores. Para constar eu,...................................................., Primeiro Secretário superintendi a redação
da presente ata, que vai assinada pelo Presidente.......................................

