ATA DA 7 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de 2021, às dezoito horas e cinco 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, Cristina Maria Boni, Diego D’Ávila Christoff, 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 Álvaro Sperb e colocados
em discussão e votação os termos da Ata da Sessão anterior, esta aprovada por unanimidade.
EXPEDIENTE: O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a
leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal, as quais foram: Ofício
encaminhando o seguinte projeto de lei: Projeto de Lei nº 015/2021, que “autoriza o Município de
Encruzilhada do Sul a aderir ao Programa Dação – Negocia RS, para receber imóvel do Estado do
Rio Grande do Sul em pagamento de débito”, esta matéria tratando da adesão do Município ao
citado programa. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde solicitando as dependências da Câmara
de Vereadores no dia 25 de fevereiro de 2021, às 10h30min, para apresentação de prestação de
contas da Secretaria Municipal de Saúde do 3º quadrimestre e de todo o ano de 2020. Dispensada
a leitura das correspondências recebidas de diversos, diante da ausência das mesmas, o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias dos
senhores vereadores, as quais foram: INDICAÇÕES – SIDNEI NUNES: 1) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes, que realize a manutenção da
Rua Rui Barbosa, no Bairro Castros. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria
de Obras/Transportes, que realize o mais rápido possível a manutenção das Ruas Clóvis Itaqui
Trindade e Pompílio Xavier dos Santos, bem como suas travessas, no Bairro Vila Xavier. ÁLVARO
SPERB: 1) Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras que faça os
reparos necessários na Rua Cabo Oscar Santos, Alto Alegre. 2) Solicita ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça os reparos necessários nas ruas da Vila
Esperança, bem como troque as lâmpadas que estão queimadas. 3) Solicita ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, via Departamento de Trânsito, que coloque placas de
sinalização na Vila Esperança. LEANDRO HENDGES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras, que na Avenida Tenente-Coronel Pereira, na parada do Antônio,
seja feita a pintura do meio-fio na cor amarela. CARLOS ALBERTO PRESTES: 1) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a pedido da APAE, que seja colocada uma
placa de indicação da localização da mesma na esquina da Rua Bento Gonçalves com a Rua 19
de Julho. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a pedido dos
moradores, que sejam patroladas as ruas da Vila Esperança. DIEGO CHRISTOFF: 1) Indica ao
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam feitos reparos na Rua
Alberto Santos Dumont, 285, em frente a residência da Sra. Ana Beatriz dos Santos Leite. 2) Indica
ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam feitos reparos na Rua
Afonso Matos Azambuja, 417, na residência da Sra. Rita de Cássia Silveira da Silva. CRISTINA
BONI: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Departamento de
Trânsito, que seja pintada uma faixa para descarga na Rua 15 de Novembro, entre as Ruas
General Osório e Bento Gonçalves. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria
de Obras, que seja feita a limpeza do terreno no final da Rua Coronel Peixoto, esquina com a Rua
Francisco Xavier de Oliveira, entre o Loteamento dos Castros e Loteamento do Romeu. 3) Indica
ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que seja patrolada a estrada
da Ponte do Bonete, ao lado da propriedade do Senhor Talles. 4) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Transportes, que faça a arrumação da Estrada Tarumã, logo
após o Colégio Dr. Zeno Pereira Luz. 5) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria
de Obras, que faça a manutenção do prolongamento da Rua Coronel Peixoto, entre a Avenida
Tenente-Coronel Pereira e a Rua Dr. Clóvis Itaqui Trindade, na rua que passa ao lado da
Madeireira Rampanelli. 6) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras/Transportes, que faça a arrumação da Rua Luzia Machado de Souza, localizada na Vila
Esperança. ADRIANO HORNA: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras, que sejam feitos reparos na Rua Alcides Teixeira Guterres. 2) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feita a troca das lâmpadas queimadas na Rua
Zumbi, próximo a residência de nº 480. JEFERSON RODRIGUES: 1) Solicita ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria de Transportes, que seja feita a manutenção da estrada da
localidade do Passo das Carretas (antes da venda da Sra. Geni), conforme pedido da moradora
Bianca. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – SIDNEI NUNES: 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: 1) A relação dos maquinários (tratotores, patrolas,
retroescavadeiras, caçambas, etc.) contendo o ano de fabricação, modelo e a identificação por
número de série ou chassi e relatando o seu estado de conservação, da mesma forma que seja
informado em qual secretaria o respectivo bem está alocado. 2) A relação dos veículos (ônibus,
micro-ônibus, vans, automóveis, etc.) contendo o ano de fabricação, modelo e a identificação por
número de série ou chassi e relatando o seu estado de conservação, da mesma forma que seja
informado em qual secretaria o respectivo bem está alocado. MOÇÃO DE PESAR – CRISTINA
BONI e SIDNEI NUNES: 1) Requer que seja consignado voto de profundo pesae pelo falecimento
de Tamires da Silva. PROJETO DE LEI - JEFERSON RODRIGUES: Projeto de Lei nº 002/2021,
que “denomina a travessa sem nome situada entre as Ruas Marechal Rondon e Professora Selma
Becker, nesta cidade, como Travessa Florindo Corrêa da Silveira”. Lidas as matérias dos senhores
vereadores, o Senhor Presidente inquiriu se todos os senhores vereadores fariam uso da palavra
durante o Grande Expediente, tendo apenas o vereador Adriano de Freitas Horna aberto mão da
utilização deste espaço. Encerrado o Expediente, passou-se à palavra ao prefeito Benito Fonseca
Paschoal, tendo em vista que este encontrava-se em visita oficial à Câmara de Vereadores, tendo
o mesmo saudado os vereadores, a assistência, os secretários municipais presentes e salientado
que sua visita deu-se pela necessidade de falar sobre o decreto que editou e da viagem que fez à
Brasília, destacando que teve de editar um decreto visando à contenção de despesas do Executivo
Municipal e que foi obrigado a editá-lo em razão da queda de arrecadação enfrentada pelo
Município, sendo que a arrecadação em janeiro de 2021, quando comparada a janeiro de 2020,
teve queda de cerca de 700 mil reais e que o decreto determina o contingenciamento de 20% do
orçamento de todas as secretarias municipais e que apesar da diminuição dos gastos, quando
comparado a janeiro de 2020, em cerca de 570 mil reais, ainda há um grande déficit; em
seguimento, o prefeito Benito destacou que o problema da arrecadação municipal está nos
grandes empresários, que muitas vezes tiram notas fiscais com valores menores do que seria o
valor real, bem como os grandes produtores rurais, que emitem notas fiscais em outros municípios
apesar de plantarem e colherem em Encruzilhada do Sul, e que será encaminhado um projeto de
lei visando a renegociação de débitos e tributos em atraso das empresas, visando arrecadar
créditos tributários que agora se encontram perdidos; em continuidade o prefeito Benito salientou
que as dificuldades serão superadas e que se irá passar pelo atual momento difícil, tendo
agradecido aos servidores da Secretaria de Transportes e da Secretaria de Obras pelo trabalho
realizado no último fim de semana; em seguimento, o prefeito Benito destacou que realizou viagem
à Brasília, em companhia do Secretário Municipal de Agropecuária Proveta (Marco Antônio dos
Santos) e que teve muito apoio neste deslocamento do Sr. Marco Antônio Rassier Filho
(Marquinhos Rassier), tendo agradecido a maneira como este os recebeu em Brasília e as portas
que o mesmo abriu, nos Ministérios da Saúde, Educação, Cidadania, Agricultura e no Palácio do
Planalto; em continuidade, o prefeito Benito salientou que foi a primeira vez que esteve em Brasília
e que também esteve em reunião com os deputados federais Giovani Cherini e Marcelo Moraes e
que o único caminho é sair e buscar recursos, pois somente a arrecadação municipal não cobre
todas as despesas e que aí entra a questão da articulação política, pois a emenda parlamentar
precisa não ser apenas apresentada pelo deputado federal, mas também empenhada e paga,
sendo que o Sr. Marco Antônio Rassier Filho é o embaixador de Encruzilhada do Sul em Brasília e
que há previsão de encaminhamento de emendas parlamentares na soma total de R$
1.684.000,00, fruto de articulação do vereador Adriano Horna com o deputado federal Carlos
Gomes (100 mil reais), do secretário Miranda (Valdomir Krachefski) com o deputado federal
Giovani Cherini (500 mil reais) e do Sr. Leco (Alex Riegel) com o deputado federal Marlon Santos
(334 mil reais) e que com estes recursos se pretende licitar a compra de uma nova patrola em maio
ou junho; em seguimento, o prefeito Benito destacou que foi muito bem recebido pelo ministro
Onyx Lorenzoni e que este liberou investimento de 750 mil reais para Encruzilhada do Sul, via o
Projeto Brasil em Campo, e que seu gabinete está aberto a todos os vereadores, tendo pedido a
estes que falem com seus deputados federais e peçam emendas parlamentares ao Município e
destacado que os deputados federais que foram os mais votados em Encruzilhada do Sul devem
encaminhar emendas parlamentares para repetirem sua votação e que quando os recursos da
emenda chegarem, o vereador que os conseguiu participará da cerimônia da entrega simbólica dos

mesmos; em continuidade, o prefeito Benito salientou que as contas do Município estão abertas a
todos, tendo agradecido ao Sr. Marco Antônio Rassier Filho pelo apoio que tem dado a
Encruzilhada do Sul. Encerrada a fala do prefeito Benito Paschoal, o Senhor Presidente agradeceu
a visita do prefeito, do vice-prefeito e de todos os secretários municipais e abriu espaço para que
os vereadores fizessem perguntas e questionamentos ao prefeito Benito, com possibilidade de
réplica pelo mesmo. Pronunciou-se o vereador Jeferson Rodrigues, o qual saudou o prefeito Benito
Pashoal e o vice-prefeito Emanuel Nobre e a assistência, parabenizou o prefeito Benito pela edição
do decreto de contingenciamento de gastos e salientou que o prefeito Benito, em sua visita à
Brasília, foi recebido pelo senador Luís Carlos Heinze e que não é inteligente nem salutar ficar
torcendo para que o governo municipal não dê certo e que é oposição, mas leal a boa política.
Pronunciou-se a vereadora Cristina Boni, a qual salientou que é oposição, mas dentro dos
interesses da comunidade encruzilhadense, e convidou as pessoas a irem à Câmara de
Vereadores e a Prefeitura apresentar soluções e parar de destilar ódio nas redes sociais, e
destacou que há muito a ser feito e que a Câmara de Vereadores é parceira para que se melhore
Encruzilhada do Sul. Ato contínuo, pronunciou-se o prefeito Benito Paschoal, como réplica a fala
da vereadora Cristina Boni, o qual destacou que se reuniu somente com os deputados federais
Marcelo Moraes e Giovani Cherini por haver restrição ao acesso à Câmara dos Deputados, sendo
somente possível entrar em companhia de um deputado federal, e que entrou no Palácio do
Planalto por intermédio do Sr. Marco Antônio Rassier Filho, que só liga e abre as porta do Palácio
e dos ministérios, tendo novamente destacado que seu gabinete está aberto a todos os
vereadores. Em seguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente saudou a professora Berenice
Carvalho, presente na assistência e atualmente ocupante de cargo comissionado no Executivo
Municipal e deu início a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI DO PODER
LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 001/2021, que “dispõe sobre a obrigatoriedade no site oficial
da Prefeitura de Encruzilhada do Sul de informações sobre as obras públicas municipais”.
Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Destaca-se que durante a discussão do
Projeto de Lei nº 001/2021, o vereador Sidnei Nunes, autor desta matéria, salientou que visa com a
mesma assegurar que a população encruzilhadense tenha acesso a informações sobre a obras
municipais e que este tipo de informação já é disponibilizada em outros municípios; que o vereador
Álvaro Sperb salientou que votaria a favor do projeto em tela, mas que o mesmo é desnecessário,
pois há a lei da transparência que dá acesso ao mesmo tipo de informações que o Projeto de Lei
nº 001/2021 prevê o acesso e que votaria a favor porque o vereador Sidnei Nunes é um
parlamentar iniciante que quer mostrar serviço à comunidade encruzilhadense. GRANDE
EXPEDIENTE: DIEGO CHRISTOFF: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes
da Rádio Encruzilhadense. Agradeceu a visita dos servidores do Executivo Municipal, dos
secretários municipais, do prefeito e do vice-prefeito. Parabenizou Letícia pela divulgação das
ações do Executivo Municipal nas redes sociais. Disse que o projeto de lei do vereador Sidnei
Nunes é bom porque ajuda na questão da transparência. Falou que as pessoas devem visitar os
gabinetes dos vereadores e apresentar suas demandas. Afirmou que a pandemia do coronavírus
não está diminuindo, que certas medicações estão se provando ineficazes como tratamento
preventivo da covid-19 e que diversas UTIs dos hospitais do Rio Grande do Sul estão lotadas, em
razão da pandemia. Disse que a vacinação contra a covid-19 está no começo e que a velocidade
de fabricação da vacina contra a covid-19 e da compra da mesma pelo Brasil está muito lenta.
Afirmou que a pandemia está aumentando de novo e que talvez os casos aumentem ainda mais
nas próximas semanas. Pediu que a população mantenha os cuidados para evitar a contaminação
pela covid-19. Disse que cloroquina e ivermectina não estão mais sendo retirados pelos pacientes
em Porto Alegre devido a sua ineficácia quanto ao tratamento da covid-19. FRANCISCO CARLOS
RODRIGUES: Saudou a assistência, em especial a professora Berenice Fagundes Carvalho, os
colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da TV Câmara.
Pediu que seja colocada uma sinaleira no cruzamento próximo à unidade da Rede Vivo. Pediu que
seja arrumada a tampa de um bueiro na Rua Francisco Azambuja. Pediu que seja removida a areia
que se acumula na Avenida Coronel Honório Carvalho. Pediu que seja feita a manutenção das
Ruas Rui Barbosa e Clóvis Itaqui Trindade. Pediu que seja repintada a faixa de pedestres em
frente ao restaurante Cactus. Parabenizou a Secretaria de Obras pela retirada de entulhos
depositados nas ruas da cidade. Pediu que sejam feitos os devidos reparos nas ruas da Vila da
Fonte. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na estrada da localidade do Passo do Bonete.
SIDNEI NUNES: Saudou a assistência, os secretários municipais, o prefeito e o vice-prefeito, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Manifestou condolências pelo

falecimento de Tamires da Silva, filha de Maria Elena da Silva, conhecida como Bica. Disse que
todas as informações estão realmente no Portal da Transparência, mas que muitas vezes estão de
uma forma que dificulta o acesso pelas pessoas e que por esse fato apresentou o Projeto de Lei nº
001/2021, visando que as pessoas tenham acesso fácil a informações sobre obras públicas.
Agradeceu ao secretário Miranda, bem como aos demais secretários municipais, pela resposta
rápida as indicações que tem apresentado. Agradeceu a Secretaria de Transportes pela realização
da manutenção na estrada da localidade do Passo da Cria. Falou que tem recebido reclamações
quanto ao estado de conservação da estrada das localidades do Pinheiro, do Abranjo, e da Palma
e que espera que em breve a Secretaria de Transportes faça a devida manutenção. Afirmou que as
ruas sem calçamento de Encruzilhada do Sul estavam ruins e pioraram durante o novo governo
municipal, mas que o prefeito Benito prometeu que no próximo final de semana será feito um
mutirão para a manutenção destas. Pediu que seja arrumada a estrutura de uma sanga canalizada
no final da Rua Dom Feliciano. Disse que a Secretaria Municipal de Saúde está seguindo o plano
estadual de vacinação e que tem certeza de que em Encruzilhada do Sul não haverá casos de
“fura-fila” (pessoas que recebem a vacina contra a covid-19 fora da ordem estabelecida pelo
governo). Falou que um caminhão acabou arrebentando o fio de telefonia do posto de saúde do
Bairro Mariano da Rocha, mas que a equipe desta unidade de saúde está atendo por celular.
Afirmou que o caminhão de recolhimento de lixo está soltando chorume durante o seu trajeto e
pediu que este problema seja resolvido. Agradeceu a todas as pessoas que lhe felicitaram pelo seu
aniversário, ocorrido em 16 de fevereiro. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou o prefeito Benito Paschoal, o
vice-prefeito Emanuel Nobre, a secretária Nádia Soares, o secretário Miranda, Luciana, a
professora Berenice Carvalho e Danilo Carvalho, presentes na assistência. Disse que hoje lhe
cobraram muito quanto ao trabalho do Dr. João Vítor e que o secretário Municipal de Saúde
informou que este estará em breve atendendo. Parabenizou o secretário Miranda, Cléo de Souza e
Rivelino pelo belíssimo trabalho que estão realizando. Falou que todas as ruas não calçadas da
cidade estão sem condições de trafegabilidade, mas que isto é por causa das chuvas frequentes
que tem havido. Pediu que sejam resolvidos os problemas na iluminação pública da cidade.
Afirmou que na próxima segunda-feira irá a Porto Alegre, participar de reunião com os deputados
federais Afonso Motta, Giovane Cherine e Marlon Santos e com o deputado estadual Luís Marenco
e que irá buscar junto a estes recursos para Encruzilhada do Sul, sendo que é preciso procurar
firmar parcerias com os deputados para obter verbas para o Município. Disse que o vereador
Jeferson Rodrigues se dispôs a ir falar com o prefeito sobre a questão das festas campeiras, e que
hoje conversou com o prefeito sobre este assunto, tendo o mesmo prometido buscar uma forma de
que as festas campeiras possam ser retomadas parcialmente e pedido que o secretário Miranda
ajude nesta questão de alguma forma. JEFERSON RODRIGUES: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que a presença de todo o
escalão do governo municipal na assistência, na sessão de hoje é prova do reconhecimento do
trabalho do Senhor Presidente. Falou que dizem que o ano no Brasil começa apenas depois do
Carnaval, mas que em Encruzilhada do Sul neste ano foi diferente, pois todos os vereadores, o
prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais estão trabalhandoo muito desde 1º de janeiro.
Afirmou que o secretário Miranda fez um grande trabalho como Secretário Municipal de
Transportes durante as duas primeiras gestões do prefeito Artigas e pediu que sejam tomadas
providências quanto a cobrança abusiva da taxa de esgoto dos moradores da Vila Paraíso I, com a
revisão do contrato abusivo entre a estatal e o Município, sendo que este problema não é de agora
e pode ser solucionado pelo Executivo Municipal. Disse que o prefeito Benito fez certo em ir à
Brasília em companhia do Secretário de Agropecuária, pois a maior parte da economia de
Encruzilhada do Sul depende do setor primário. Falou que a Rede Globo e a imprensa terrorista,
após o início da pandemia, falavam para as pessoas ficarem em casa, mas que se o homem do
campo tivesse ficado em casa hoje todos estariam passando fome. Afirmou que o prefeito Benito
fez bem em liberar a construção de um abatedouro de ovinos em Encruzilhada do Sul e que a
implantação desta indústria será aplaudida em pé. Disse que outra medida importante seria criar
uma agroindústria para o envazamento de mel, sendo que o mel de Encruzilhada do Sul é o mais
saboroso. Falou que está na Câmara de Vereadores para fazer uma oposição séria e responsável
e que o seu pai, Hércio Alves Rodrigues, dizia que o cargo público que mais lhe deu orgulho foi o
de vereador e que também tem orgulho de ocupar este cargo. ÁLVARO SPERB: Saudou a
assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou o prefeito
Benito Paschoal, o vice-prefeito Emanual Nobre e os secretários municipais presentes na

assistência. Parabenizou o secretário Miranda pelo trabalho que está sendo realizado na estrada
da localidade do Passo da Cria e salientou que este tem realmente conhecimento de como fazer
manutenção em estradas. Parabenizou o prefeito Benito Paschoal pelo trabalho que vem
realizando e destacou que as pessoas estão muito motivadas com o seu governo. Disse que o
Município está com baixa arrecadação, mas que as dificuldades serão superadas. Falou que o
agronegócio está mantendo a economia do país em pé e que a safra deste ano será muito grande,
de modo que a arrecadação do Município vai subir. Afirmou que o abatedouro para ovinos é um
sonho para os produtores locais e que tem certeza de que será possível instalar este
empreendimento aqui. Agradeceu o Sr. Marco Antônio Rassier Filho pela ajuda que tem dado ao
governo municipal. Disse que no final de semana será feito um mutirão pela Secretaria de Obras
para a manutenção das ruas não calçadas da cidade. LEANDRO HENDGES: Saudou a
assistência, em especial Charles Richardt e Carlão (Carlos Gastão Ourives), os colegas
vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que em pouco tempo de governo
municipal já foram conseguidos quase dois milhões de reais para o Município. Falou que o
problema nas estradas do interior do Município é sério e antigo e que não possui uma solução
total, sendo que é inútil fazer a manutenção quando há previsão de chuva. Agradeceu a todos os
funcionários públicos do Município pelo auxílio que estão dando na economia dos recursos do
Executivo Municipal. Afirmou que em 2021 não haverá os recursos do pré-sal, enviados em 2020
pela União, nem a verba extra enviada em razão da pandemia do coronavírus e que mesmo com
esses recursos extras o governo municipal passado fez muito pouco. Disse que mesmo com as
medidas de contingenciamento financeiro, foram mantidos todos os convênios com as entidades
de cunho social de Encruzilhada do Sul e com o Hospital Santa Bárbara. Falou que na sessão
passada um vereador falou sobre trapalhadas na educação feitas por governos municipais
passados e que está sendo feito um levantamento de dados do governo da ex-prefeita Laíse de
Souza e do ex-prefeito Artigas na área da educação, para se trazer dados concretos à comunidade
encruzilhadense sobre o que foi feito e o que não foi feito, sendo que há recursos que deveriam ter
sido empregados na gestão de Laíse e até agora não foram utilizados. Afirmou que criticam muito
o governo da ex-prefeita Laíse, mas que foi um governo com folhas mas que também trouxe
muitos recursos para Encruzilhada do Sul, os quais não foram aplicados pelo governo municipal
passado. Disse que o governo do prefeito Benito Paschoal não perderá recursos, como outras
gestões o fizeram. CARLOS ALBERTO PRESTES: Saudou a assistência, os colegas vereadores
e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou o secretário Miranda e a secretária Nádia Soares.
Parabenizou Douglas Mendes pelo seu sucesso na carreira de músico e pela apresentação que fez
no Programa do Ratinho. Agradeceu o secretário Miranda pelo atendimento de todas as demandas
que tem encaminhado e destacou que deve ser muito prazeiroso a ele ser requisitado por vários
governos municipais (foi secretário municipal nos dois primeiros governos do ex-prefeito Artigas e
recebeu convite do atual governo municipal de Dom Feliciano para ser secretário municipal). Pediu
que o governo municipal implante, com urgência, o estacionamento rotativo no centro, bem como a
guarda municipal e destacou que num dos governos do prefeito Artigas foi elaborado um projeto
para um estacionamento rotativo, o qual, nunca foi implantado. Disse que recebeu diversas
reclamações quanto a vacinação em Encruzilhada do Sul e que ligou para o Secretário Municipal
de Saúde, o qual informou que a vacinação está paralisada porque as poucas doses que ainda
restam são para grupos prioritários e para a aplicação da segunda dose, sendo que não houve
falta de competência e sim falta de doses. Falou que os secretários municipais não vieram á
Câmara de Vereadores por causa dele e sim pelo prestígio de todos os vereadores. CRISTINA
BONI: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense.
Agradeceu ao secretário Miranda pela resolução de demandas que solicitou ao Executivo
Municipal via indicação, em especial o atendimento aos moradores da Vila da Fonte atingidos pela
chuva da semana passada e a solução dada a um problema no final da Rua 15 de Novembro.
Disse que respeita o secretário Miranda e que se todo funcionário público fosse como ele,
Encruzilhada do Sul estaria muito melhor. Falou que os funcionários das Secretarias de Obras e de
Transportes devem estar muito motivados por serem comandados por alguém como o secretário
Miranda. Afirmou que o Secretário Municipal de Saúde, Marco Antônio Rassier, expos, nas redes
sociais, dados sobre a vacinação em Encruzilhada do Sul e que 1005 doses foram recebidas, 295
estão reservadas para uso na segunda dose, 527 doses foram efetivamente aplicadas (em idosos
e trabalhadores da saúde), restando 183 doses, que estão reservadas para aplicação em idosos
com mais de 85 anos. Sugeriu que a Secretaria de Saúde divulgue o calendário de aplicação das
próximas doses da vacina. Disse que falou sobre os números que apresentou porque a sessão da

Câmara de Vereadores tem ampla divulgação junto à comunidade encruzilhadense, através da
transmissão pela Rádio Encruzilhadense e pela internet. Parabenizou Douglas Mendes pela sua
apresentação no Programa do Ratinho e pela sua participação em uma música do cantor Gustavo
Lima. Falou que está sempre à disposição da comunidade encruzilhadense, seja no seu gabinete,
na padaria Shopping das Delícias, no Jornal 19 de Julho (ambos de sua propriedade) ou no seu
escritório de advocacia. Parabenizou o vereador Ramiro Hopp por fazer uma pesquisa junto ao
comércio da Rua 15 de Novembro para saber a opinião sobre estacionamento rotativo e
manutenção da mão única nesta via. RAMIRO HOPP: Saudou a assistência, os colegas
vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou Douglas Mendes pela sua
apresentação no Programa do Ratinho e Pierre Sodré pela vitória de seu time no campeonato de
futebol de Tocantins. Disse que está realizando uma pesquisa, com auxílio de sua assessora
parlamentar, com os comerciantes das Ruas 15 de novembro e Ramiro Barcelos e da Avenica
Coronel Honório Carvalho, para saber a opinião dos mesmos sobre a criação de estacionamento
rotativo no entro da cidade e ser mantida a mão única na Rua 15 de Novembro, sendo que
encaminhará ao prefeito o resultado desta pesquisa. Falou que esteve vistoriando, juntamente com
o secretário Miranda, o Parque de Eventos e que o mesmo se encontra totalmente abandonado,
mas em breve será feita manutenção e limpeza do mesmo. Afirmou que será feita reunião com o
Secretário de Planejamento e associações de motociclistas e similares para discutir formas de
diversão que não prejudiquem a comunidade encruzilhadense. Disse que está buscando obter
recursos em prol do Hospital Santa Bárbara. Falou que está sendo feito mutirão de vacinação para
que sejam aplicadas todas as doses disponíveis da vacina contra o coronavírus até amanha.
TEMPO DE LÍDER – CRISTINA BONI (PTB): Manifestou condolências pelo falecimento de
Tamires Bica, falecida aos 26 anos de idade. Disse que o deputado Marcelo Moraes, a pedido da
bancada do PTB de Encruzilhada do Sul, esteve na diretoria regional do DAER, de Santa Cruz do
Sul, solicitando a roçada das margens da RSC-471 e a realização de operação tapa-buraco, no
trecho entre Pantano Grande e Canguçu, e que a diretoria regional do DAER de Santa Cruz do Sul
informou que é responsável pelo trecho da RSC-471 apenas entre Pantano Grande e um ponto
distante cerca de 30 quilômetros da cidade de Encruzilhada do Sul, (o restante da rodovia estando
sob responsabilidade da diretoria regional de Pelotas) e que prometeu em breve realizar as ações
pedidas. LEANDRO HENDGES (MDB): Informou que ainda há horários disponíveis para a vacina
contra o coronavírus no posto de saúde Alto Alegre no dia 23 de fevereiro, para idosos maiores de
85 anos. 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 22 de fevereiro 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.......................................
.

