ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL. Ao
vigésimo sexto 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: O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse
a leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal, as quais foram: Ofício do
prefeito Benito Paschoal encaminhando mensagem com o objetivo de manifestar o posicionamento do
Executivo Municipal, de forma fundamentada, sobre a revisão anual da remuneração dos servidores
públicos municipais. Da mesma forma, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário
que fizesse a leitura das correspondências recebidas de diversos, as quais foram: Convite da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para o seminário “Causa Animal – Legislação e
políticas públicas municipais” a realiza-se de forma virtual, das 13h50min às 18h30min, no dia 29 de abril de
2021, no Teatro Danta Barone, da Assembleia Legislativa. Ofício do Conselho Municipal de
Educação/Sistema Municipal de Ensino contendo em anexo manifestação sobre a Carta Aberta postada em
rede social endereçada aos vereadores e ao Conselho Municipal de Educação. A seguir, o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias dos senhores
vereadores, as quais foram: INDICAÇÕES – JEFERSON RODRIGUES: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Transportes, que seja realizada a manutenção nas estradas das
seguintes localidades: 4º Sub-distrito: Serrinha do Pinheiro, passando pelo Passo da China, Coxilha Grande
e Piquiri. ÁLVARO SPERB: 1) Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que
faça as manutenções necessárias nas lâmpadas na Rua Coronel Porto, no trecho entre as Ruas Alpídio
Carvalho e Tenente Coronel Aviador José Spalding Corrêa. SIDNEI NUNES: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, que faça a divulgação nas redes sociais de um
canal de denúncias e relatos, relacionado a água parada em casas e locais públicos. 2) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Planejamento, juntamente com o Gabinete do Prefeito, que
encaminhe projeto de lei autorizando a conceder incentivos fiscais, tributários e financeiros as empresas
industriais, comerciais e de serviços que vierem a se instalar e/ou expandir suas atividades, desde que
comprovada a geração de novos empregos e renda e sua importância econômica para o nosso Município.
3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes, que tome providências
a respeito do esgoto que está a céu aberto em uma área pertencente à Prefeitura, na Rua Conde de Porto
Alegre, em frente a residência número 1025. DIEGO CHRISTOFF: 1) Solicita ao Poder Executivo
Municipal, através das Secretarias de Transportes e de Obras, que seja feita canalização de esgoto na Rua
Santa Júlia (Beco do Quilião), em frente a residência do Sr. Roberto Biali. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam colocados canos
no Alto do Renner. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – CRISTINA BONI: 1) Requer ao Poder Executivo
Municipal, fazendo uso das atribuições previstas no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, que
seja enviado à Câmara de Vereadores cópia de todo processo de compra de 2 ar-condicionado, tipo split
18.000 BTUS inverter, ciclo reverso, para o Gabinete do Prefeito de Encruzilhada do Sul. MOÇÃO DE
PESAR – JEFERSON RODRIGUES: 1) Requer que seja consignado voto de profundo pesar pelo
falecimento da Sra. Alceri Tereza Lau. PROJETO DE LEI – ÁLVARO LUIZ PEREIRA SPERB: Projeto de
Lei nº 004/2021, que “denomina o prolongamento da Rua Coronel Peixoto, trecho compreendido entre as
ruas Tenente Coronel Pereira e Pompílio Xavier dos Santos, da Vila Xavier, como Rua Thamir de Freitas
Lopes”. REQUERIMENTO – CRISTINA BONI: 1) Requer que seja constituída Comissão Especial com o fim
de estudar possíveis alterações no Regimento Interno desta Casa Legislativa, conforme previsão do artigo
62 do Regimento Interno. 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
Diego Christoff se manifestado no sentido de não fazer uso deste espaço. Em continuidade aos trabalhos, o
Senhor Presidente salientou que a presidente do SINDISUL, Rachel Viegas, solicitou que fosse formada
uma comissão para acompanhar as negociações entre o sindicato e o Executivo Municipal e que a Sra.
Valkiria Cruz Zaikoski, presidente do Conselho Municipal de Educação/Sistema Municipal de Ensino, lhe
cobrou a instalação de uma Comissão de Educação e colocou em votação o requerimento da vereadora
Cristina Boni solicitando que seja formada uma comissão para revisão do Regimento Interno, o qual foi
aprovado por unanimidade de votos, tendo, ato contínuo, questionado a vereadora Cristina Boni sobre a

composição desta comissão, tendo a mesma indicado ela própria e os vereadores Jeferson Rodrigues e
Leandro Hendges para integrar a referida comissão, nominata que foi aprovada por unanimidade pelo
plenário, tendo, então, a Comissão para Revisão do Regimento Interno ficado constituída com a seguinte
nominata: presidente: vereadora Cristina Maria Boni; relator: vereador Jeferson Rodrigues; secretário:
vereador Leandro José Hendges. Cabe destacar que durante a discussão acerca da nominata da referida
comissão, o vereador Jeferson Rodrigues salientou que paira dúvida se os vereadores se esquivam de
integrar comissões internas da Câmara Municipal e sugeriu que o Senhor Presidente, quando achar
necessário instituir comissão, apresente o pedido da criação da mesma e este seja votado em plenário e
colocou à disposição que mais vereadores partipassem da referida comissão, não tendo havido interesse de
mais parlamentares em integrar a mesma. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO:
Projeto de Lei nº 020/2021, que “autoriza contratação temporária de excepcional interesse público e
dá outras providências”. Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. 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”.
Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Destaca-se que durante a discussão do Projeto de
Lei nº 020/2021 a vereadora Cristina Boni pediu que os projetos de lei que visem a contratação de
professores fundamentem mais tais matérias; que o vereador Sidnei Nunes apoiou o pedido da vereadora
Cristina Boni e salientou que com a aprovação do projeto em tela o percentual da receita corrente líquida
comprometida com folha de pagamento ficará em 49,97% e que o “alerta” para este índice começa em
48,6% e o limite prudencial é de 51,3%, sendo que este índice atualmente está mais alto que aquele
deixado pelo governo municipal passado e que gastos acima de 51,3% representa prática de crime de
responsabilidade pelo prefeito; que o vereador Álvaro Sperb salientou que a receita do Município diminuiu e
que há a necessidade de contratar os profissionais citados no projeto de lei em tela e que em governos
municipais passados o índice passou de 51,3%; que o vereador Leandro Hendges salientou que o equilíbrio
financeiro está difícil de ser alcançado pela queda na arrecadação do Município e que é fundamental a
contratação dos dois professores mencionados no projeto em tela; que o vereador Ramiro Hopp salientou
que em 2021 a pandemia impactou a arrecadação do Município e que mesmo com menos gente
trabalhando na Prefeitura o índice da folha de pagamento aumentou, não havendo, portanto, informações
falsas sobre a diminuição do número de CCs (cargos em comissão) pelo atual governo municipal. Destacase que durante a discussão do Projeto de Lei nº 021/2021 o vereador Álvaro Sperb salientou que o valor do
vale-refeição dos Agentes Comunitários de Saúde é custeado integralmente pelo Executivo Municipal e
parabenizou o prefeito por ter enviado o projeto de lei em tela; que a vereadora Cristina Boni salientou que o
Município realmente arca com o vale-refeição dos Agentes Comunitários de Saúde e com os demais
encargos sociais dos mesmos, que estes profissionais tem tido grande participação no combate da
pandemia, que o valor do reajuste estava sendo depositado na conta da Prefeitura desde janeiro e que este
aumento não foi iniciativa do Executivo Municipal e sim da União; que o vereador Jeferson Rodrigues
salientou que o projeto de lei original que concedia reajuste aos Agentes Comunitários de Saúde chegou a
Câmara de Vereadores em janeiro e foi retirado quando estava em análise pela Comissão Permanente de
Pareceres e que cumprir a lei não é favor de nenhum governante e é apenas obrigação; que o vereador
Leandro Hendges salientou que o envio do Projeto de Lei nº 021/2021 demorou, mas estava em análise
pela Procuradoria do Município; que o vereador Diego Christoff salientou que as Agentes Comunitárias de
Saúde são o pilar de um dos serviços de saúde pública mais bem sucedidos do mundo e que houve lentidão
na concessão do reajuste a esta categoria e que teve acesso ao parecer da DPM recomendando que o
Executivo Municipal não desse o reajuste as Agentes Comunitárias de Saúde, em razão de uma lei federal
que veda reajustes no ano de 2021, de modo que talvez tenha havido um excesso de zelo nesta questão
mas que o mesmo não foi seguido; que o vereador Sidnei Nunes salientou a importância do trabalho
realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde na questão da pandemia e que serão pagos valores
retroativos a janeiro deste ano; que o vereador Álvaro Sperb novamente se pronunciou, como vereador, pois
da primeira vez havia falado como relator do Projeto de Lei nº 021/2021, e que salientou que os Agentes
Comunitários de Saúde não tem estabilidade no cargo e que entra e sai presidente da República e a
questão não é resolvida, sendo que se saúde pública for prioridade mesmo os Agentes Comunitários de
Saúde precisam ser valorizados; que o vereador Ramiro Hopp parabenizou a fala do vereador Álvaro Sperb
e que havia motivos para a demora na concessão do reajuste a estes profissionais e que o prefeito Benito
Paschoal buscou estar respaldado juridicamente para conceder o reajuste. GRANDE EXPEDIENTE:
SIDNEI NUNES: Saudou os colegas vereadores, a assistência que vê a sessão pelo Facebook e os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que fez indicação na semana passada sobre a questão dos
agendamentos via telefone no posto de saúde Mariano da Rocha e que esteve neste local na última terçafeira e até ficou com pena das duas funcionárias que atendiam o telefone, pois não paravam sequer um

minuto de atender telefonemas, não havendo, portanto, má-vontade das funcionárias, mas que alguma
coisa está errada, pois uma pessoa ligou das 09 horas até as 09h47min e só conseguia falar com alguém
após mais de 40 minutos ligando, recebendo a resposta de que para aquele dia não havia mais fichas para
consulta, e sugeriu que este posto de saúde seja o primeiro a ter o seu horário de atendimento expandido
até as 22h, conforme promessa de campanha do prefeito. Falou que na semana passada esteve na
Prefeitura tratando de uma emenda de 478 mil reais, do deputado federal Marcelo Moraes, para a aquisição
de dez máquinas e implementos agrícolas para associações de moradores rurais, pois estes recursos
correm altíssimo risco de serem perdidos, pois o Executivo Municipal alega não ter verba para dar a
contrapartida necessária, devido a baixa arrecadação e o aumento dos preços dos implementos. Afirmou
que na referida reunião, ocorrida na última quinta-feira, participou o Sr. Dalvi Soares de Freitas, como
Secretário Municipal de Planejamento, mas que o mesmo foi oficialmente exonerado do cargo de secretário
municipal na terça-feira, sendo que a participação do Sr. Dalvi na reunião é um fato que lhe causa
estranhamento. Disse que espera que logo a questão referente a emenda que citou seja resolvida. Falou
que relatou fato ocorrido na localidade do Rincão dos Martins onde não foi feita a manutenção da entrada
de uma determinada propriedade rural e que situações como esta eram comuns em governos municipais
passados e pediu que a população fique atenta e comunique seu gabinete de casos como este. Afirmou que
antes de ser vereador solicitava que fizessem a manutenção da entrada de sua propriedade rural, mas que
os funcionários sempre relatavam que era preciso autorização superior para fazer o serviço, autorização
que nunca vinha, mas que esta mesma autorização vinha quando o morador oferecia carne de ovelha ou
cerveja gelada aos funcionários. Parabenizou o Laboratório Silveira pela divulgação de que os exames pelo
SUS seriam realizados hoje. Parabenizou a formação da comissão especial para reforma do Regimento
Interno e destacou que a saída de vereador antes do final da sessão não é ilegal, mas é imoral, sendo que
nunca saiu antes do fim de uma sessão. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: Saudou os colegas vereadores, os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Parabenizou Valpir Rocha pelo
trabalho que faz na Rádio Encruzilhadense, bem como a todos os demais funcionários da emissora e
destacou que faz aniversário no dia de hoje e as 06h da manhã já estavam fazendo homenagem para ele
na rádio. APARTE VEREADOR JEFERSON RODRIGUES: Disse que o vereador Luís Carlos dos Santos
está com um “ibope” melhor que ele na Rádio Encruzilhadense, pois também faz aniversário hoje. Disse que
o ex-vereador Hércio Rodrigues, pai do vereador Jeferson Rodrigues, dizia que ele só sairia da Câmara de
Vereadores quando se aposentasse. Agradeceu a todas as pessoas que lhe felicitaram pelo seu
aniversário. Pediu liença para sair da sessão, pois pegou um “gripão”. Parabenizou o vereador Jeferson
Rodrigues pelo aniversário. JEFERSON RODRIGUES: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Disse que esteve na última sexta-feira visitando as
Vilas Paraíso I e II recebendo as demandas dos moradores e que recebeu vários pedidos de moradores da
Rua Alberto Santos Dumont para que seja feito o calçamento desta via. Falou que cada vez mais recursos
do orçamento da União são destinados a emendas parlamentares de deputados federais e senadores e que
a vereadora Cristina Boni está certa em buscar recursos junto a deputados federais do PTB, especialmente
o deputado Marcelo Moraes, o qual recentemente destinou dez milhões de reais ao Município de Santa
Cruz do Sul e muitos recursos a Encruzilhada do Sul. Afirmou que na época das eleições há uma “romaria”
de políticos e cabos eleitorais vendendo ilusões nas vilas da cidade e que ficou abismado com a verdadeira
caravana que ia aos bairros pobres da cidade nas últimas eleições. Sugeriu que a Câmara de Vereadores
faça sessões nos bairros da cidade quando a pandemia passar, de modo que os moradores possam
conhecer os vereadores de perto e conhecer o processo legislativo. Disse que na atual legislatura há uma
mulher como vereadora e um jovem de 23 anos como vereador e que o ideal seria haver mais mulheres no
cargo de vereadora. Falou que há duas semanas falou sobre os cem dias do governo municipal e que
depois “apanhou como boi na canga” em razão dos pronunciamentos posteriores dos vereadores do
governo municipal, mas que precisa falar do governo municipal, pois uma pessoa assumiu o cargo de
secretário municipal, ameaçou vir na sessão colocar “os pingos nos is” e agora foi exonerada do cargo,
sendo sua gestão “mais curta que corrida de pitiço”. Agradeceu a todas as felicitações pelo seu aniversário,
em especial dos seus filhos, João Pedro e Ana Luiza, de sua mãe, Ana Clecy Hendges e de seu irmão,
Jader Rodrigues e salientou que por força de Deus, o Grande Arquiteto do Universo, lhe foi proporcionado
um mandato de vereador, o mesmo mandato de seu pai, que foi criança humilde que ganhou seu primeiro
par de sapatos quando veio estudar no Ginásio (Escola Estadual Carlos Corrêa da Silveira), sendo que é
preciso fazer Encruzilhada do Sul não mais uma cidade do futuro e sim uma cidade do presente. ÁLVARO
SPERB: Saudou os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou os
vereadores Jeferson Rodrigues e Luís Carlos dos Santos pelo seu aniversário. Parabenizou o Executivo
Municipal pela concessão de reajuste aos Agentes Comunitários de Saúde e destacou que estes deveriam
ganhar um salário bem maior e que a situação dos mesmos deveria ser regularizada pelo governo federal.

Disse que em todo o Brasil é obrigatório o vereador ficar na sessão apenas até a Ordem do Dia e que o
vereador está à disposição 24h por dia da comunidade, sendo que pode sair em qualquer momento da
sessão após a Ordem do Dia, para atender as demandas da comunidade encruzilhadense. Falou que se
alterarem o Regimento Interno vai votar contra a obrigatoriedade do vereador ficar até o final da sessão.
Afirmou que o Sr. Dalvi Soares de Freitas pediu exoneração do cargo de Secretário Municipal de
Planejamento para reassumir seu mandato de vereador em Dom Feliciano e que vai procurar resolver sua
situação lá e voltar para Encruzilhada do Sul. Disse que não se pode ficar cobrando “coisinhas” do
Executivo Municipal, como dados sobre compra de ar-condicionados, e que há uma denúncia, datada de
2014, feita ao Ministério Público sobre supostas irregularidades no Executivo Municipal por uma pessoa que
estava junto do denunciado na última eleição, sendo que não sabe se um não sabia da denúncia ou se é
salafrário mesmo. APARTE VEREADOR JEFERSON RODRIGUES: Disse que quando a alegação é muito
genérica fica difícil saber quem denunciou, quem foi denunciado, qual é a falcatrua e que tem interesse em
saber quem são as pessoas a que o vereador Álvaro Sperb se refere. Falou que é só fazer um pedido de
informações e descobrir quem é, sendo que pode trazer o nome das pessoas, mas acha que não precisa
chegar neste ponto. Afirmou que houve fraude em um concurso público realizado em 2011 no Município e
irregularidades nas obras dos postos de saúde, com desvio de cerca de três milhões de reais, sendo que
havia vereadores que diziam que não havia nada de errado. Disse que foi comprado os ar-condicionados
mais baratos para o gabinete do prefeito e que se foi o mais barato acabou a questão. Falou que havia na
última eleição municipal uma pessoa condenada que dizia que ia ser secretário municipal. LEANDRO
HENDGES: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da
sessão. Parabenizou os vereadores Jeferson Rodrigues e Luís Carlos dos Santos pelo seu aniversário,
ocorrido na data de hoje. Disse que na última sessão falou que a Secretaria de Saúde, durante o último
governo municipal, deixou de aplicar cerca de sete milhões de reais, mas que na verdade deixou de captar
esta quantia de recursos e pediu desculpas pelo seu erro. Falou que no último dia 16 de abril esteve
visitando o Centro Materno Infantil, a quem a vereadora Cristina Boni fez referência de que funciona com
superlotação, e que há, no Município, mais de cem grávidas com gestação acima de vinte semanas e que o
agendamento de consultas e exames é feito por telefone, desde março de 2020 e que há pediatra e
ginecologista em dois turnos, tendo relatado vários outros dados sobre o funcionamento do Centro Materno
Infantil. Agradeceu a receptividade que teve no Centro Materno Infantil e a toda sua equipe, em especial a
enfermeira Francine, chefe deste local. APARTE VEREADOR DIEGO CHRISTOFF: Disse que quanto a
alegada superlotação no Centro Materno Infantil haverá mudança no atendimento, de modo que a terçafeira e a sexta-feira ficarão com menos movimento. Afirmou que o atual governo municipal é muito sério e
que Encruzilhada do Sul não está acostumada com governos sérios e que tem “a lei debaixo do braço”.
APARTE VEREADOR JEFERSON RODRIGUES: Disse que o ex-prefeito Artigas Teixeira da Silveira teve o
MDB no seu governo, com pessoas ocupando o cargo de vice-prefeito, por duas vezes, e que o MDB usou
e desfrutou do governo municipal, sendo que participava do mesmo quando o concurso foi fraudado. Disse
que não foi desrespeitoso com o ex-prefeito Artigas Silveira e que quando fala em “colocar os pingos nos is”
se refere a situações como a do posto de saúde do Bairro Mariano da Rocha, onde o prédio, com a reforma
pretendida, ficaria maior que o terreno onde estaria. ADRIANO HORNA: Saudou os colegas vereadores, os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Agradeceu a todas as pessoas que
manifestaram condolências pelo falecimento de sua irmã, Maria Elenara Horna, vítima da covid-19.
Parabenizou os vereadores Jeferson Rodrigues e Luís Carlos dos Santos pelo seu aniversário. Disse que o
governador do Estado quer que as aulas voltem a serem presenciais e que isto é complicado, pois a
pandemia ainda está presente. Parabenizou os professores municipais pela qualidade das aulas on-line.
Pediu que seja limpa a pracinha atrás do antigo Salão da Edith. Falou que o reajuste concedido aos
Agentes Comunitários de Saúde é mais que merecido para os profissionais que realmente trabalham e que
há lugares onde o Agente Comunitário de Saúde não aparece na casa das pessoas, como a localidade do
Rincão da Formiga. Afirmou que vereador não concede aumento salarial a ninguém e que isto só cabe ao
prefeito. Disse que há tempos atrás o Secretário de Saúde reunia os Agentes Comunitários de Saúde para
fazer pressão sobre os vereadores, mas que isto, no atual governo municipal, não vem ocorrendo. CARLOS
ALBERTO PRESTES: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os
telespectadores da sessão. Parabenizou o vereador Álvaro Sperb pela apresentação de um projeto de lei
que nomeia via da cidade como Thamir de Freitas Lopes. APARTE VEREADOR ÁLVARO SPERB: Disse
que apresentou o projeto de lei a pedido dos ex-colegas servidores públicos do Sr. Thamir Lopes.
Manifestou condolências pelo falecimento da Sra. Alceri Tereza Lau. Disse que apresentou vários projetos
de lei ao longo de seus mandatos, dentre estes um que que prevê o agendamento de consultas por meio
telefônico, um em prol das pessoas portadoras de fibromialgia, um que dispensa a autenticação de
documentos que forem encaminhados ao Executivo Municipal e um criando um banco de dados de quem é

doador de órgãos, mas que o projeto de lei que apresentou que é a sua “menina dos olhos” é o projeto que
criou o Soletra Encruzilhada, o qual promove uma competição saudável de soletração entre os alunos da
rede pública municipal de educação, sendo que irá entrar em contato com o Secretário Municipal de
Educação, para que este projeto seja colocado em prática neste ano. Falou que qualquer aumento salarial
só pode ser concedido por projeto de lei e com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, o que foi
o caso do Projeto de Lei nº 021/2021. CRISTINA BONI: Saudou os colegas vereadores. Disse que tem um
sonho, há muito tempo, de que sejam criadas hortas comunitárias e que a ideia do vereador Ramiro Hopp
de apresentar projeto de lei as criando é muito boa. Falou que a sugestão do vereador Jeferson Rodrigues,
de que sessões da Câmara de Vereadores sejam realizadas em bairros da cidade e localidades do interior é
muito boa e que isto já foi feito em legislaturas passadas, sendo que esta seria uma ótima forma dos
vereadores se aproximarem da comunidade encruzilhadense. Afirmou que é vereadora há apenas quatro
meses, diferentemente de outros vereadores, que já possuem vários mandatos, mas que a compra de arcondicionados ou a realização da construção de um posto de saúde será cuidada com muita atenção, pois
é dinheiro do contribuinte que está envolvido, e que se tiver de fiscalizar apenas a compra de dois arcondicionados, que custaram R$ 4.999,00, vai fazer isto e que lhe compete fiscalizar todos os atos do poder
Executivo Municipal. Disse que quanto a questão da compra dos ar-condicionados fez um pedido de
informações ao Executivo Municipal, o qual foi respondido pelo ex-secretário Dalvi Soares de Freitas, e
onde consta a informação de que quem ganhou a compra foi a Lojas Obino, mas quem entregou os arcondicionados foi a empresa Multimix, de Bagé, sendo que a Lojas Obino não pode tirar nota fiscal em prol
do Executivo Municipal porque tem dívida ativa com o ente público. Disse que com a questão dos arcondicionados está até cuidando do prefeito, evitando que ele possa responder a processo no Ministério
Público ou no Tribunal de Contas do Estado. Falou que infelizmente o PTB nunca foi governo em
Encruzilhada do Sul, pois se tivesse governado o Município, Encruzilhada do Sul seria outra cidade, sendo
que muitas das denúncias que alguns vereadores querem fazer se referem a fatos que ocorreram quando
os supostos envolvidos estavam junto com os denunciadores de agora e questionou porque não
denunciaram as irregularidades na época. RAMIRO HOPP: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Disse que é a favor da privatização de empresas
públicas, mas que no caso da Corsan é contra, pois não houve bons resultados onde foram privatizados
serviços de água e de esgoto, embora não concorde com várias coisas que o Sr. Minuzzi falou na sua
explanação, durante a última sessão. Falou que na próxima quarta-feira irá a votação no Congresso
Nacional o Projeto de Lei nº 5829, que regulamenta a questão da energia elétrica produzida por
consumidores particulares através de placas fotovoltaicas e que a ANEEL (Agência Nacional de Energia
Elétrica) quer taxar a eletricidade produzida desta forma em 54% e que isto é o Estado querendo se meter
em uma que questão que é particular. Afirmou que é bom que o Projeto de Lei nº 5829 seja aprovado, pois
com isto não haverá a intervenção que a ANEEL quer fazer. Disse que o Sr. Humberto Carretta sugeriu, em
postagem no Facebook, que o quiosque próximo ao posto Charrua seja reativado e volte a vender produtos
rurais, sendo que o espaço pertence a Prefeitura e está locado a particular, mas abandonado. Falou que na
última legislatura foi aprovado um projeto de resolução que prevê reuniões dos vereadores em bairros da
cidades e localidades do interior do Município, mas que o mesmo não foi posto em prática, e que considera
importante a sugestão do vereador Jeferson Rodrigues de que sessões sejam realizadas fora do prédio da
Câmara de Vereadores. Afirmou que acha importante propor projetos de lei que concedam incentivos a
empresas e que está aguardando o veículo oficial da Câmara de Vereadores não ser mais utilizado na
vacinação contra a covid-19 para ir a outros municípios e buscar sugestões para esta pauta. FRANCISCO
CARLOS RODRIGUES: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os
telespectadores da sessão. Parabenizou os vereadores Jeferson Rodrigues e Luís Carlos dos Santos pelo
seu aniversário. Parabenizou todos os servidores da Secretaria de Saúde pelo trabalho que realizam. Pediu
que sejam feitos os devidos reparos na ponte da localidade do Iruí e destacou que a ponte da localidade do
Passo da Cachoeira foi consertada, mas quebrou de novo. Disse que é preciso fazer um mutirão para
resolver o problema de iluminação pública da cidade. Parabenizou o trabalho realizado pelos Agentes
Comunitários de Saúde e destacou que estes merecem muito o reajuste concedido. Falou que hoje o
Estado acordou em polvorosa pela questão da indefinição da volta das aulas presenciais e que o
governador burlou um decreto que ele mesmo fez e que os pais levaram as crianças as escolas e não
houve aula, sendo que quando o Estado estava em bandeira vermelha as aulas presenciais estavam
suspensas e que agora que o Estado está em bandeira preta querem voltar com as aulas presenciais.
Afirmou que os professores da rede pública de ensino querem ser vacinados, mas que para isto acontecer
se terá de passá-los na frente de grupos prioritários. APARTE VEREADOR DIEGO CHRISTOFF: Disse que
há um pedido do governo estadual, ao governo federal, para que os professores sejam vacinados logo.
Disse que o Estado amanheceu uma bagunça generalizada pela questão do retorno ou não da volta as

aulas e que é preciso esperar os próximos desdobramentos. APARTE VEREADOR CARLOS ALBERTO
PRESTES: Disse que recebeu pedido da presidente da subseção local da OAB para que a Câmara de
Vereadores elabore moção solicitando que ocorra a reabertura dos fóruns da Justiça Estadual e que a
mesma será elaborada, tendo pedido o apoio dos colegas vereadores para que assinem esta moção.
TEMPO DE LÍDER – ADRIANO HORNA (REPUBLICANOS): Disse que a emenda parlamentar que
solicitou, no valor de cem mil reais, já está disponível. JEFERSON RODRIGUES (PP): Em nome da
bancada de seu partido, se solidarizou a manifestação da OAB, Seccional do Rio Grande do Sul, pela
reabertura dos fóruns da Justiça Estadual, e salientou que os advogados estão praticamente alijados de seu
ganha-pão com o fechamento dos fóruns e que está na hora da tomada de medidas para a reabertura
desses espaços. LEANDRO HENDGES (MDB): Em nome do seu partido, manifestou condolências pelo
falecimento da Sra. Alceri Terezinha Lau. Disse que conversou com Milene Ulinoski Dylewski, assessora do
Secretário Municipal de Saúde, e que a Secretaria Estadual de Saúde está destinando 75 mil reais para a
Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de veículo para o transporte de pacientes, 50 mil reais para o
Hospital Santa Bárbara, para investimentos, e 100 mil reais para o custeio de medidas de combate a
covid19. CRISTINA BONI (PTB): Em nome do seu partido, informou que o deputado Dirceu Franciscon se
encontrou hoje com o prefeito Benito Paschoal, recebendo do mesmo o pedido de encaminhamento de
recursos para aquisição de máquinas pesadas e destacou que o PTB é a favor da moção em prol da
reabertura dos fóruns. Parabenizou o vereador Luís Carlos dos Santos pelo seu aniversário. 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 03 de maio 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.......................................

