ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL.
Ao décimo nono 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 Álvaro Sperb e sido 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:
Ofícios encaminhando as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 020/2021, que “autoriza
contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”, esta matéria
tratando da contratação de dois professores de Educação Física, até o final do ano letivo de 2021.
Projeto de Lei nº 021/2021, que “concede piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde
previsto pela Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei 13.708/2018; altera a Lei nº 2.407/2006
e dá outras providências”, esta matéria tratando da concessão de reajuste de R$ 150,00 ao
Agentes Comunitários de Saúde. 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 – ÁLVARO SPERB: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria
de Obras, que faça uma limpeza nos terrenos que pertencem a Prefeitura na Rua Pompílio Xavier
dos Santos. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça
plantações de árvores ornamentais, como ipês, roxo, amarelo e rosa, coqueiros, paineiras e
manacá da serra, nos canteiros centrais e entradas da cidade. DIEGO CHRISTOFF: 1) Solicita ao
Poder Executivo Municipal, através das Secretarias de Transportes e de Obras, que seja patrolada
a Rua João Freitas (Vila Manoela) em diante, a pedido dos moradores. JEFERSON RODRIGUES:
1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja resolvido o
problema de esgoto, na Rua Major-Aviador Tássio Azambuja, em frente a residência de número
685, no Bairro Mariano da Rocha, a pedido dos moradores, conforme registro em anexo. 2) Indica
ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja realizada a limpeza na
estrada do Distrito Industrial do Alto do Renner, que liga até a Hidráulica, estrada ao lado do
Parque de Eventos, conforme material anexo. CRISTINA BONI: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que a mesma oficie a empresa responsável pelo
recolhimento de lixo (Bella Città) para que recolha todas as sacolas e sacos de lixo que estiverem
nas lixeiras. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que
seja feita a manutenção da estrada da localidade do Moinho do Corno, até o Salão dos Tecos. 3)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que coloque um suporte e
lâmpada no poste localizado em frente a casa da Travessa Paulo Carlos dos Santos, próximo ao
número 176. 4) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que retire a
placa completamente apagada que está bem no trevo de acesso da nossa cidade. SIDNEI
NUNES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, que disponibilize
um número de contato para agendamento de consultas para o ESF Mariano da Rocha e outro
número para o ESF Paraíso, preferencialmente por contato de WhatsApp. 2) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através do Setor de Fiscalização do Município que realize uma notificação ao
proprietário do terreno baldio da Rua Doutor Cândido José Moreira, Barbosa, ao lado da casa nº
148. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes, que seja
analisada a hipótese do caminhão de recolhimento de lixo entrar no Beco da Tia Santa, no Bairro
Lava-Pés. 4) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes,
que faça a colocação de placa PARE na Rua Francisco Lacerda e na travessa da Rua Inocêncio
Cardoso de Freitas com a Rua João Batista Nunes, no Bairro Paraíso. LUÍS CARLOS DOS
SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal que seja cedido um espaço para a empresa
COESUL 2) Requer ao Poder Executivo Municipal, que tome as providências necessárias para que
os estabelecimentos comerciais instalem equipamentos necessários para o acesso de cadeirantes
em suas dependências. LEANDRO HENGES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que seja feita a limpeza da Rua 19 de Julho e cordões. PEDIDOS 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 pela Secretaria de Transportes: a) Por qual motivo não foi realizada a
manutenção da entrada do morador Loecir, no Rincão dos Martins? b) Quais eram os funcionários
da Prefeitura que estavam realizando a manutenção na estrada do Rincão dos Martins no dia
14/04? 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: Quantidade de pessoas infectadas com o vírus da dengue no Município nos anos de
2020 e 2021 até a presente data. MOÇÕES DE PESAR – ÁLVARO SPERB, CARLOS ALBERTO
PRESTES, DIEGO CHRISTOFF, CRISTINA BONI, FRANCISCO CARLOS RODRIGUES,
JEFERSON RODRIGUES, LEANDRO HENDGES, LUÍS CARLOS DOS SANTOS, SIDNEI
NUNES E RAMIRO HOPP: 1) Requerem que seja consignado voto de profundo pesar pelo
falecimento da Sra. Maria Elenara Horna. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Requer que seja
consignado voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Eva Juvita Corrêa Machado (Tia
Mimosa). CRISTINA BONI: 1) Requer que seja consignado voto de profundo pesar pelo
falecimento da Sra. Noecy Machado Cardoso e do Sr. José Copertino dos Santos Cardoso
(Pepeto, como era conhecido). 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 Horna se manifestado no sentido de não fazer uso deste espaço.
Em continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente concedeu o uso da tribuna ao Sr. Luís
Antônio Minuzzi, representante dos servidores da Corsan de Encruzilhada do Sul, para que falasse
sobre a proposta de privatização desta estatal apresentada pelo governo estadual, o qual saudou
os vereadores, agradeceu ao espaço concedido e disse que falaria contra a proposta do governo
estadual de privatizar a Corsan, o Banrisul e a PROCERGS, tendo destacado que o Brasil está
entregando a suas estatais a “preço de banana” a empresas internacionais, como foi o caso da BR
Distribuidora, vendida a uma empresa da Suécia, país que tem o IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) mais alto do mundo, diferentemente do Brasil, que ocupa a 84ª posição nesse índice; em
continuidade, falou que a privatização de estatais preocupa muito os servidores das mesmas e que
o Brasil caiu seis posições no IDH e que o governo fala que “quer tirar o Estado do cangote de
quem produz”, mas que é um erro vender empresas como a Corsan, que dão lucro, sendo que esta
estatal deu lucro de quase 500 milhões de reais de lucro para o governo estadual; em seguimento
disse que o governador alega que é necessário a privatização da Corsan pois a mesma não teria
condições de atender as disposições do novo marco legal do saneamento básico, mas que isto é
errado, pois a Corsan em 2020 teve lucro de 480 milhões de reais, valor que se soma a quantia de
cerca de 400 milhões de investimentos feitos em 2020, o que mostra que no prazo para
atendimento das exigências impostas pelo novo marco legal do saneamento básico, doze anos,
seria possível atender as mesmas; em continuidade, falou que a privatização da Corsan vai gerar
aumento das taxas de água e de esgoto e que os serviços de água e de esgoto de Uruguaiana
foram privatizados a cerca de 20 anos e que na época a empresa privada que assumiu o serviço
ofereceu taxas 20% menores do que as da Corsan, mas que atualmente Uruguaina tem uma tarifa
básica de R$ 127,00, sendo que a Sanepar, a Sabesp e a Copasa são empresas que tem grande
participação da iniciativa privada e cobram tarifas altas, enquanto que a Corsan cobra tarifa básica
de R$ 28,00; em seguimento, disse que o que falta para a Corsan é planejamento e prioridade e
que enquanto o governo estadual diz que a estatal não tem condições de cumprir as metas do
novo marco legal do saneamento básico divulga dados de que a mesma teve lucro de mais de 400
milhões de reais, tendo salientado que a proposta de privatização da Corsan tem aborrecido muito
os funcionários da companhia, que o Brasil está na contramão do mundo, onde as principais
cidades estão reestatizando os seus serviços de água e de esgoto, que as empresas privadas que
compram empresas públicas acabam fazendo investimentos com recursos obtidos junto a bancos
públicos. Encerrada a explanação do Sr. Luís Antônio Minuzzi, o Senhor Presidente passou a
palavra aos vereadores, para que fizessem co nsiderações e perguntas sobre a temática abordada
pelo Sr. Luís Antônio Minuzzi, com possibilidade de réplica pelo mesmo. CONSIDERAÇÕES
VEREADOR JEFERSON RODRIGUES: Disse que apoia a moção de repúdio à venda da Corsan e
que o governo estadual quer retirar da Constituição Estadual a obrigação de que a venda da
Corsan e de outras estatais tenha que ser decidida pela população, por meio de plebiscito, e que
com a privatização da Corsan a água vai ficar mais cara e sua preocupação não é cobrar dos
servidores da Corsan, mas sim cobrar que a mesma invista mais em Encruzilhada do Sul, por
exemplo, aumentando a barragem de captação de água e corrigindo injustiças, como a cobrança
de taxa de esgoto dos moradores da Vila Paraíso. CONSIDERAÇÕES VEREADOR LEANDRO

HENDGES: Disse que é contra a privatização da Corsan e que esteve em reunião, juntamente com
o vereador Ramiro Hopp, com o gerente local da mesma, Sr. Cristiano Nunes, o qual salientou que
caso a privatização se concretize, não haverá mais escritório da Corsan em Encruzilhada do Sul e
que mais de 200 famílias carentes do Município tiveram suas dívidas, referentes a faturas de água
do período entre abril e outubro do ano passado, perdoadas, tendo destacado que por trás da
privatização da Corsan pode haver interesses políticos e que a mesma precisa ser defendida,
sendo que Encruzilhada do Sul precisa ter uma barragem de captação de água maior, mas a obra
não é feita por falta de vontade do governo estadual. RÉPLICA SR. LUÍS ANTÔNIO MINUZZI:
Disse que o vereador Jeferson Rodrigues falou sobre a questão da cobrança de taxa de esgoto
dos moradores da Vila Paraíso, mas que cobrar taxo de esgoto é necessário porque este serviço é
caro, sendo que a Corsan, por ser pública, pode ter algum viés social. Falou que a minoria dos
municípios atendidos pela Corsan dão lucro a esta e que o dinheiro obtido com estes permite a
continuidade dos serviços onde os lucros e as despesas empatam ou onde as despesas são
maiores que os lucros e que as caso a Corsan seja privatizada a empresa privada que assumir, por
exemplo, em Encruzilhada do Sul irá manifestar desinteresse em continuar prestando serviços de
água e esgoto aqui, não restando outra alternativa a não ser a Prefeitura assumir este encargo.
CONSIDERAÇÕES VEREADOR DIEGO CHRISTOFF: Questionou se onde foram privatizados os
serviços de água e esgoto foram mantidas tarifas menores para as pessoas de baixa renda, se a
tarifa sempre fica mais cara e se houve investimentos em saneamento básico. RÉPLICA SR. LUÍS
ANTÔNIO MINUZZI: Disse que um dos principais motivos dos países desenvolvidos estarem
abdicando do setor privado na gestão dos serviços de água e de esgoto é a falta de transparência,
de modo que é difícil fornecer os dados pedidos pelo vereador Diego Christoff, mas que em
Tocantins, onde os serviços de água e de esgoto foram privatizados, 77 municípios tiveram que ter
estes serviços encampados pelo governo estadual, pois eram locais que eram deficitários (não
davam lucro as empresas privadas). Encerrada a réplica do Sr. Luís Antônio Minuzi, o Senhor
Presidente agradeceu ao mesmo pela sua fala e passou à Ordem do Dia. ORDEM DO DIA:
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO: 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”.
Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Destaca-se que durante a discussão do
Projeto de Lei nº 003/2021 o vereador Jeferson Rodrigues, autor do projeto, salientou que o projeto
em tela já foi adotado por outros Municípios, como Santa Cruz do Sul, São Sebastião do Caí e Rio
Pardo, e que busca com o mesmo incentivar a prática de atividades físicas durante a pandemia;
que a vereadora Cristina Boni parabenizou o vereador Jeferson Rodrigues pela apresentação do
Projeto de Lei nº 003/2021 e salientou a importância desta matéria; que o vereador Diego Christoff
parabenizou o vereador Jeferson Rodrigues pela apresentação do projeto de lei em tela e salientou
que com o mesmo se colocam as academias de ginástica e similares em outro patamar, durante a
pandemia, e que atividade física, além de prevenir doenças, auxilia a questão da saúde mental.
GRANDE EXPEDIENTE: LUÍS CARLOS DOS SANTOS: Saudou os colegas vereadores e os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Manifestou condolências pelo falecimento da irmã do vereador
Adriano Horna, Maria Elenara Horna, do Sr. Jocelito Klein e da Sra. Eva Juvita Corrêa Machado
(Tia Mimosa) e destacou que esta era sua eleitora. Disse que na semana passada questionaram a
compra de pneus pelo Executivo Municipal, mas que o setor de compras da Prefeitura trocou a
marca dos pneus do veículos públicos e que não adianta comprar uma marca barata e colocar as
pessoas em risco. JEFERSON RODRIGUES: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Disse que foi proveitosa a fala do Sr.
Minuzzi, pois alertou sobre os riscos da privatização açodada da Corsan. Falou que tem insistido
na não cobrança da taxa de esgoto pela Corsan quanto aos moradores da Vila Paraíso e que
espera que se possa chegar a uma solução para esta questão. Afirmou que o Projeto de Lei nº
003/2021, de sua autoria, prevê o contínuo funcionamento das academias de ginástica e similares,
mesmo quando houver bandeira preta na gestão da pandemia, e que considera esta medida de
grande importância. Disse que veio preparado para debater com o Secretário Municipal de
Planejamento, Dalvi Soares de Freitas, o qual, de acordo com o vereador Leandro Hendges, iria
“colocar os pingos nos is” e que na próxima visita deste irá debater importantes pautas , sendo que
tem muitas ideias e a atual legislatura vai entrar para a história. Parabenizou todos os vereadores
pela pressão para que o prefeito revisasse sua postura e concedesse o reajuste salarial aos

Agentes Comunitários de Saúde e parabenizou o prefeito por ter enviado a Câmara de Vereadores
o projeto de lei que viabiliza tal aumento. RAMIRO HOPP: Saudou os colegas vereadores, os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Parabenizou Oscar, Ondina e
Paula Becker pelo primeiro envase da sua marca de azeite de oliva. Parabenizou o Executivo
Municipal pela concessão do reajuste aos Agentes Comunitários de Saúde e destacou que esta foi
uma cobrança tanto dos vereadores da situação quanto da oposição. Disse que pretende
apresentar na próxima semana um projeto de lei sobre hortas comunitárias, prevendo que os
terrenos baldios sujos, caso não sejam limpos por seus proprietários possam ser utilizados para se
fazer hortas comunitárias, com a possibilidade de que o terreno seja devolvido a seu proprietário a
qualquer tempo. Falou que é inadmissível haver agência do INSS em Encruzilhada do Sul e não
haver médico perito e pediu que os demais vereadores falem com seu deputados para que os
mesmos pressionem o INSS para que designe médico perito para atuar na agência local desta
autarquia. Manifestou condolências pelo falecimento da irmã do vereador Adriano Horna, Maria
Elenara Horna. LEANDRO HENDGES: Saudou os colegas vereadores, os telespectadores da
sessão e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que foi implantado plano para o sistema de
ensino remoto na rede municipal de educação e que o mesmo é amparado em pareceres
estaduais e federais que estabelecem normas educacionais a serem adotadas durante a vigência
do estado de calamidade pública causada pelo novo coronavírus. Falou que o plano de ensino
remoto na rede municipal de educação tem planejamento específico para cada nível, sendo que
para o Ensino Infantil inclui atividades como jogos, brincadeiras, etc, que para o Ensino
Fundamental Séries Iniciais inclui atividades, exercícios, etc., que para o Ensino Fundamental
Séries Finais inclui leitura, interpretação, pesquisas, etc., tendo ainda salientado que há um plano
de estudos específico para os alunos da Educação Especial adaptado a cada aluno, e que o plano
de ensino remoto na rede municipal de educação tem validade para o primeiro trimestre de 2021.
Parabenizou o setor pedagógico da Secretaria de Educação pela elaboração do plano de ensino
remoto, em especial a professora Alzira Teresinha Terres, supervisora dos Anos Iniciais, a
professora Camile Lages de Matos, supervisora da Educação Infantil e a professora Manuela de
Oliveira Vareira Zerwes, supervisora dos Anos Finais, bem como ao Secretário Municipal de
Educação, Emanuel Guterres Nobre e aos assessores deste, professores Anderson Bica e Maicon
Sodré. Afirmou que é o representante da Câmara de Vereadores no Sistema Municipal de
Educação/Conselho Municipal de Educação e parabenizou a presidente do mesmo, Valkíria Cruz
Zaikoski, pelo trabalho que desenvolve. Disse que quando falou que o Secretário Municipal de
Planejamento iria “colocar os pingos nos is” quis fazer referência a falhas no último governo
municipal e que este deixou de agregar a Secretaria de Saúde cerca de sete milhões de reais, por
falhas no encaminhamento de dados ao Ministério da Saúde. CARLOS ALBERTO PRESTES:
Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da
sessão. Manifestou condolências pelo falecimento da irmã do vereador Adriano Horna, Maria
Elenara Horna. Pediu que o secretário Miranda resolva as falhas na iluminação pública na cidade.
Disse que foi contratada uma nova farmacêutica para atuar na Farmácia Municipal. Falou que há
cavalos soltos no Alto do Renner e pediu que os donos destes animais tomem alguma providência
e que haja mais fiscalização quanto a este problema. Afirmou que foi o único vereador que não
assinou a moção de repúdio à privatização da Corsan e que fez isto por ainda não ter uma opinião
formada sobre a privatização da estatal e porque esta não consegue desenvolver um trabalho
adequado em Encruzilhada do Sul com o que arrecada e destacou que onde foram privatizados os
serviços de água e de esgoto houve corrupção, como em Uruguaiana, com a empresa Odebrecht.
Disse que a Corsan não conseguirá cumprir as metas do novo marco legal do saneamento básico
em Encruzilhada do Sul e que talvez para que este plano seja cumprido seja necessário transferir à
iniciativa privada parte da Corsan. CRISTINA BONI: Saudou os colegas vereadores e os ouvintes
da Rádio Encruzilhadense. Disse que hoje participou da reunião entre representantes do Executivo
Municipal e os Agentes Comunitários de Saúde no ginásio Mesquitão onde foi anunciado que será
concedido o reajuste salarial aos mesmos e agradeceu aos vereadores a pressão sobre o
Executivo Municipal para que o reajuste fosse concedido a estes trabalhadores. Falou que fez
indicação pedindo que seja removida a placa no trevo de acesso da cidade e que parece que um
grande exército passou por esta e a deixou em frangalhos, sendo que a mesma está muito feia e a
Prefeitura precisa cuidar da beleza dos trevos de acesso da cidade. Afirmou que confia muito nos
profissionais que trabalham na vacinação e que foi noticiado casos de “fura-fila”, mas que isto não
é verdade, pois a enfermeira Yuri Beatriz Severo informou que apenas foram vacinadas pessoas
com comorbidades acima de 62 anos e que apenas houve equívoco nos dados enviados ao

Ministério da Saúde. Disse que há casos de dengue em Encruzilhada do Sul e que por isso
apresentou o pedido de informações. Agradeceu a Mirele Ulinoski Dylewski, da Secretaria de
Saúde, e Marquinhos Rassier (Marco Antônio Rassier Filho), assessor do ministro Onyx Lorenzoni,
pela ajuda dada na internação de uma criança com dengue. Parabenizou Paula Becker pelo
primeiro envase da sua marca de azeite de oliva e destacou que é um orgulho agora haver azeite
de oliva fabricado com olivas produzidas em Encruzilhada do Sul. ÁLVARO SPERB: Saudou os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou o prefeito Benito
Paschoal por pagar o piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e destacou que diversos
prefeitos não estão dando este reajuste pela possibilidade de sofrerem apontamentos pelo Tribunal
de Contas por o concederem e que o governo federal não contribui com todo o salário destes
profissionais e nem com o vale-refeição do mesmo. Parabenizou o secretário Marco Antônio
Rassier e o prefeito Benito Paschoal pela condução da vacinação contra o coronavírus e destacou
que a mesma está sendo realizada com toda transparência e responsabilidade. APARTE
VEREADOR LEANDRO HENDGES: Informou que amanhã haverá ponto de vacinação na
localidade da Chapada. Disse que não está havendo a devida preocupação com a dengue, mas
que esta doença pode ser grave, levando pacientes a óbitos, e que as larvas do mosquito que
transmite a dengue são resistentes ao frio, pois são adaptadas ao mesmo. Falou que é preciso
redobrar os cuidados com o mosquito da dengue e que é preciso que a população faça sua parte.
APARTE VEREADORA CRISTINA BONI: Disse que foi aprovado um projeto de lei prevendo a
contratação de Agentes de Endemias e que o processo seletivo para a contratação dos mesmos
ainda não foi realizado. Afirmou que o processo seletivo para a contratação dos Agentes de
Endemias será feito em breve e que a demora é normal. Disse que as pessoas da comunidade
encruzilhadense que criticam os vereadores por saírem da sessão antes do seu fim devem ler o
art. 26 do Regimento Interno, o qual obriga que os vereadores fiquem na sessão apenas até a
Ordem do Dia e que sempre quando sai mais cedo da sessão pede licença ao presidente da
Câmara de Vereadores e sempre sai para tratar dos interesses da comunidade encruzilhadense.
Falou que estão complicando muito com os secretários municipais, como o secretário Miranda, e
que na campanha havia promessas de um ex-Secretário Municipal condenado e que no último
governo municipal houve uma pessoa que exerceu o cargo de Secretário Municipal sem ter a
escolaridade para o cargo, sendo que isto cabe ao Controle Interno apontar e que se a pessoa é
um bom funcionário e tem uma história de credibilidade não vê porque o Controle Interno ou o
Tribunal de Contas do Estado apontar. DIEGO CHRISTOFF: Saudou os colegas vereadores e os
telespectadores da sessão. Agradeceu a participação do Sr. Minuzzi na presente sessão e
destacou que fica cada vez mais claro que se está na contramão da tendência mundial, ao se
privatizar serviços de água e de esgoto e que a bancada do PDT é contra a privatização da
Corsan. Parabenizou o prefeito Benito Paschoal por apresentar projeto de lei concedendo reajuste
aos Agentes Comunitários de Saúde e destacou que não ficou concluído realmente se este
reajuste poderia ser concedido, pois houve parecer contrário da DPM quanto ao reajuste e o
prefeito teve a coragem de concedê-lo. Parabenizou o vereador Jeferson Rodrigues pela
apresentação do Projeto de Lei nº 003/2021 e destacou que academias de ginástica e
estabelecimentos similares merecem um tratamento diferenciado na questão das restrições da
pandemia. Manifestou condolências pelo falecimento da Sra. Maria Elenara Horna, da Sra. Noecy
Machado Cardoso e do Sr. José Copertino dos Santos Cardoso (Pepeto). Disse que é preciso ter
cuidado com a dengue e que essa doença pode ser grave. FRANCISCO CARLOS RODRIGUES:
Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da
sessão. Manifestou condolências pelo falecimento da Sra. Maria Elenara Horna, irmã do vereador
Adriano Horna. Parabenizou o Executivo Municipal pela concessão do reajuste aos Agentes
Comunitários de Saúde e destacou que este reajuste é merecido diante do brilhante trabalho que
realizam. Disse que agora haverá a CPI da covid-19 e que espera que a mesma tenha começo,
meio e fim para se saber realmente onde se acertou e onde se errou na gestão da pandemia.
Falou que o presidente Bolsonaro até debochou do coronavírus e que não agiu bem na gestão da
pandemia. Afirmou que há lugares na localidade da Palma onde não há água. Parabenizou a
Secretaria de Saúde pelo excelente trabalho na condução da vacinação e salientou que o
problema da falta de Farmacêutica na Farmácia Municipal foi resolvido. Falou que está havendo
dificuldades na marcação de consultas por telefone em alguns postos de saúde. Afirmou que há
lugares que precisam de troca de lâmpadas de iluminação pública e que a Secretaria de Obras
deveria fazer um mutirão para resolver esta questão. Disse que a Secretaria de Transportes está
podendo trabalhar com três máquinas e que é muito difícil atender as demandas de todo o

Município, sendo que quase todas as pontes do interior do Município caíram e que diversas
estradas já tiveram manutenção. SIDNEI NUNES: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Parabenizou o prefeito Benito Paschoal
por ter voltado atrás e ter concedido reajuste aos Agentes Comunitários de Saúde e destacou que
um grande homem deve errar pela ação e não pela omissão, tendo destacado que estes
profissionais mereciam o reajuste. Parabenizou a Secretaria de Obras pela resolução do problema
de esgoto na Avenida Olegário Moreira. Disse que na semana passada o maquinário da Prefeitura
estava patrolando a estrada da localidade do Corredor dos Martins e que um morador do local
pediu ao funcionário que operava a máquina que fizesse a manutenção da estrada de acesso a
sua propriedade, sendo que o mesmo respondeu que iria pedir autorização ao Secretário de
Transportes e teria informado, no dia seguinte, que não obteve a autorização, embora o secretário
não tivesse recebido realmente a solicitação. Falou que conversou com o Secretário de
Transportes e o mesmo disse que a manutenção no acesso a propriedade do morador seria feita,
mas que o proprietário relatou que foi feita a manutenção na entrada de todos os seus vizinhos,
menos na sua, e que o servidor debochou dizendo que vereador não manda nada. Afirmou que em
razão destes fatos apresentou há servidores que mancham o setor público e que o pedido de
informações de hoje e que espera que o problema do morador seja resolvido. Disse que entende
que se deve dar prioridade as estradas das localidades onde há maior produção agrícola, pela
questão do escoamento da safra, mas que se deve dar atenção também as estradas das demais
localidades. Parabenizou o Hospital Santa Bárbara pelo seu aniversário de 85 anos e destacou que
na próxima semana chegará a conta do hospital 100 mil reais para o enfrentamento da pandemia.
TEMPO DE LÍDER – CRISTINA BONI (PTB): Em nome do seu partido, parabenizou o Hospital
Santa Bárbara pelo seu aniversário de 85 anos e agradeceu aos deputados do PTB que
encaminham recursos a esta entidade e salientou que a comunidade encruzilhadense deve se
lembrar destes parlamentares na hora do voto. LEANDRO HENDGES (MDB): Em nome do seu
partido, destacou que a demora no pagamento do reajuste aos Agentes Comunitários de Saúde se
deu pela necessidade do prefeito Benito Paschoal em ter certeza jurídica que poderia praticar tal
ato. Manifestou condolências pelo falecimento do Sr. Jocelito Klein. LUÍS CARLOS DOS SANTOS
(PDT): Questionou se o Tempo de Líder era realmente de um minuto, como anunciado
previamente pelo Senhor Presidente, no que foi respondido que sim, embora possa ser concedida
alguma tolerância. Em nome do seu partido, manifestou condolências pelo falecimento do Sr.
Jocelito Klein, da Sra. Maria Elenara Horna, irmã do vereador Adriano Horna, e da Sra. Eva Juvita
Corrêa Machado (Tia Mimosa). JEFERSON RODRIGUES (PP): Em nome do seu partido,
parabenizou o Hospital Santa Bárbara pelo seu aniversário de 85 anos, destacando que deputados
de todas as bandeiras partidárias destinam recursos a esta entidade, e manifestou condolências
pelo falecimento do Sr. Saldanha Luís. Destacou que a localidade da Chapada será contemplada
com uma campanha de vacinação contra o vírus H1N1. Nada mais havendo a tratar na presente
Sessão o Senhor Presidente parabenizou o Hospital Santa Bárbara pelo seu aniversário e a
mesma encerrada, sendo os Vereadores convocados para a próxima Sessão Ordinária a realizarse no dia 26 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.......................................

