ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL.
Ao vigésimo nono dia do mês de março 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, 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 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
solicitando a indicação de dois membros do Poder Legislativo para compor o Grupo de Trabalho
para a implantação do RPC (Regime de Previdência Complementar), solicitando que os membros
a serem indicados possuam curso superior e experiência nas áreas contábeis, administrativa,
financeira, auditoria, economia, Direito e atuária. Da mesma forma, o Senhor Presidente
solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das correspondências
recebidas de diversos, as quais foram: Ofício do SINDISUL (Sindicato dos Municipários de
Encruzilhada do Sul) requerendo a formação de uma comissão para discussão e crescimento do
mesmo junto a Administração Pública Municipal. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao
Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias dos senhores vereadores, as
quais foram: INDICAÇÕES – ADRIANO HORNA: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal que
seja enviado a Câmara de Vereadores um projeto de lei que disponha sobre a adoção de medidas
temporárias e emergenciais na prevenção e contágio da covid-19, adotando o uso de pulseiras de
identificação para pacientes examinados e que apresentarem sintomas/suspeita de contaminação.
Segue em anexo sugestão de projeto de lei sobre este assunto, cujo texto poderá servir de base
para esta matéria. JEFERSON RODRIGUES: 1) Solicita ao Poder Executivo Municipal,
notadamente à Secretaria Municipal de Saúde, para que disponibilize viatura e motorista com
utilização preferencial e exclusiva para efetuar o transporte dos lotes de vacina para a covid-19,
assim que estejam disponibilizadas na 8ª Coordenadoria de Saúde, situada na cidade de
Cachoeira do Sul. 2) Solicita ao Poder Executivo Municipal que implemente melhoria na iluminação
do interior do Cemitério Municipal Papa João Paulo II. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Administração, que o Projeto de Lei nº 047/2019, vindo do Executivo
Municipal, e que altera a Lei Municipal nº 2.407, de 21 de fevereiro de 2006 e suas alterações,
volte ao Poder Legislativo, pois não foi à votação. ÁLVARO SPERB: 1) Solicita ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social (Cidadania
e Inclusão Social), que faça uma mobilização junto à comunidade encruzilhadense para arrecadar
alimentos não perecíveis, nos dias de drive thru. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através
da Secretaria de Obras, que coloque um poste com lâmpada na pracinha da quadra da Vila
Paraíso I. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que seja canalizado o esgoto da Rua Pernambuco, Loteameto do Edegar.
LEANDRO HENDGES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras,
que seja feita a troca de lâmpadas nos dois últimos postes da Rua Acácia, na Vila da Fonte.
SIDNEI NUNES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras/Transportes, que realize a manutenção da Rua Ministro Afonso Mibieli, esquina com a Rua
Coronel Porto. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras/Transportes, que realize o conserto das pontes do Piquiri e Moeirão. 3) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes, que realize a limpeza do terreno
que se encontra nos fundos da casa nº 486, da Rua Aquidaban. 4) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes, que realize a manutenção da estrada da
localidade do Corredor do Meio. 5) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras/Transportes, que realize trocas de lâmpadas nas vias Avenida Zeferino Pereira Luz e Rua
Jaci Rodrigues. 6) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras/Transportes, que realize a manutenção das estradas das localidades do Passo do Elias e do
Passo das Canas. CRISTINA BONI: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria
de Obras, que faça a manutenção e a troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública
localizados na Rua Francisco Xavier de Oliveira, Loteamento dos Castros. 2) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que faça a manutenção da estrada do

Alto das Pedrinhas. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que
providencie a demarcação e a limpeza da área verde localizada no Loteamento Alfredo Machado,
mais precisamente na Rua Dinorah Soares Duarte, no Bairro Mariano da Rocha. 4) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que providencie a limpeza da área destinada
a calçada e a passagem de pedestres na esquina da Rua Possidônio Barreto de Azambuja com a
Rua Patrício Carvalho, no Bairro Mariano da Rocha. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – CARLOS
ALBERTO PRESTES: 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: Se o Sr. Dalvi Soares de Freiras o cargo de secretário no Município de Encruzilhada
do Sul. 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: a) O comprovante de escolaridade dos servidores nomeados nas seguintes portarias:
nº 12.114, nº 12.118, nº 12.122, nº 12.131, nº 12.133, nº 12.138, nº 12.144, nº 12.150 e nº 12.181,
que não foram enviados na resposta do Pedido de Informações nº 006/2021. b) O comprovante de
escolaridade dos servidores nomeados nas seguintes portarias: nº 12.168, nº 12.177, nº 12.180 e
nº 12.187, nas quais o comprovante enviado não cumpre a Lei nº 3.646, de 14 de julho de 2017 e a
Lei nº 3. 427, de 25 de novembro de 2014. CRISTINA BONI: 1) Requer ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico,
fazendo uso das atribuições previstas no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, que
sejam fornecidas as seguintes informações: Quais os contratos de comodato que o Município
possui, tanto os vigentes quanto os vencidos. Requer ainda que a Prefeitura informe quem é o
responsável pela manutenção destes, e ainda que seja informado quais as intenções do Município
para os locais em comodato. MOÇÕES DE PESAR – ADRIANO HORNA: 1) Requer que seja
consignado voto de profundo pesar pelo falecimento de Wilham da Rosa Silva. 2) Requer que seja
consignado voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Leonir Bernardino Vasconcelos de
Vargas, também conhecido como Tio Bili. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Requer que seja
consignado voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Edajan José de Freitas Luz. 2) Requer
que seja consignado voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Maria Conceição Guterres
Nascente. 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:
Dispensada por não haverem matérias constantes na pauta de votação. GRANDE EXPEDIENTE:
LEANDRO HENDGES: Saudou os colegas vereadores, os telespectadores da sessão e os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou a Secretaria de Saúde pelo excelente trabalho
que vem realizando e salientou que está sendo feita vacinação em Encruzilhada do Sul através de
drive thrus. Disse que todo o processo de vacinação é de responsabilidade do Ministério da Saúde
e que qualquer lentidão é culpa do mesmo. Falou que acabou não fazendo, com ajuda de
voluntários, a limpeza do trevo da saída para Amaral Ferrador porque foi informado por Cléo e
Rivelino, servidores da Secretaria de Obras, que a limpeza deste local já estava programada,
sendo que o seu gabinete está redigindo um ofício ao Secretário Estadual de Transportes, Juvir
Costela, pedindo que sejam feitas melhorias na iluminação dos trevos de acesso à cidade.
APARTE VEREADORA CRISTINA BONI: Disse que antes da criação do anel rodoviário, havia
iluminação pública nos trevos de acesso, sendo que a mesma foi retirada quando da criação do
mesmo. Afirmou que no ofício ao secretário Juvir Costela será pedido também a limpeza e a
sinalização com placas do anel rodoviário. Disse que houve chuva na semana passada e que as
estradas do interior se danificaram, e que a Secretaria de Transportes e a Secretaria de Obras
trabalha apenas com duas patrolas e uma caçamba, sendo que uma patrola estava fazendo
manutenção na localidade do Passo da Cachoeira e na localidade do Passo da Cachoeira que
fundiu o motor, sendo que quando esta for arrumada o Município terá somente três patrolas. Falou
que solicitou, juntamente com o Secretário de Agropecuária, um pedido a Secretaria de
Desenvolvimento Rural que seja cedida uma patrola ao Município e que vem solicitando aos seus
deputados estaduais e federais o encaminhamento de maquinário ao Município. Afirmou que
chegou um lote de lâmpadas de iluminação pública e que os serviços de manutenção já
começaram, sendo que as empresas que fornecem as lâmpadas estão com demora na entrega
das mesmas. Disse que estão faltando medicamentos na Farmácia Municipal, mas em razão da
demora dos mesmos pelos fornecedores. Falou que a partir da próxima terça-feira serão
implementadas barreiras sanitárias nos principais pontos de acesso a cidade, até a próxima sextafeira. Afirmou que o disque-denúncia está funcionando e que haverá equipes de fiscalização no

feriado, sendo que haverá colaboração dos bombeiros, da Brigada Militar e da Polícia Civil. Pediu
que a comunidade encruzilhadense entre em contato com a CEEE sempre que houver algum
problema no abastecimento de eletricidade e que os serviços prestados são bem feitos e seguem a
ordem em que são solicitados. Manifestou repúdio à privatização da Corsam e salientou que a
privatização da mesma, quanto a pequenos municípios, pode gerar prejuízos no atendimento.
ÁLVARO SPERB: Saudou os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse
que fica orgulhoso pelo trabalho dos vereadores Leandro Hendges e Ramiro Hopp e destacou que
se vê a sinceridade de ambos. Falou que participa da Igreja Assembleia de Deus e que o pastor
João Machado deixou Encruzilhada do Sul e em seu lugar assumiu o pastor Leonardo Rodrigues e
que ontem foi a festa de despedida do pastor João Machado, sendo que houve denúncia de que os
membros da igreja estariam fazendo aglomeração em uma festa, na sede de eventos da igreja,
que é uma área pertencente a igreja e apenas cedida a mesma pelo Município, em razão de uma
dívida do mesmo para com esta. Afirmou que o ex-prefeito Artigas Silveira resolveu a questão e
que o terreno onde está a sede de eventos da igreja é desta entidade. Disse que o prédio da igreja
tem área de 28X12 e que, portanto, tem uma metragem que permitiu a aglomeração realizada e
que ninguém fez nada de errado. Falou das importantes atividades da Igreja Assembleia de Deus e
que por coisas como a perseguição a esta igreja Deus permitiu que houvesse a covid-19. APARTE
VEREADOR DIEGO CHRISTOFF: Disse que o terreno onde está o posto de saúde do Bairro
Mariano da Rocha foi cedido pela Igreja Assembleia de Deus ao Município. Afirmou que as
pessoas não denunciam as aglomerações na Praça Santa Bárbara e que as pessoas não devem
fazer injustiças contra a Igreja Assembleia de Deus, pois isto é errado, e que somente não foi no
almoço promovido pela mesma porque seu carro estragou. CARLOS ALBERTO PRESTES:
Saudou os colegas vereadores, os telespectadores da sessão e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Manifestou condolências pelo falecimento do Sr. Edajan José de Freitas Luz.
Parabenizou a enfermeira Yuri Beatriz Cardoso pela vacinação contra a covid-19. Disse que ontem
recebeu uma ligação de Genílson Secco, patrão do CTG Rodeio de Encruzilhada, pedindo que
entrasse em contato com a Vigilância Sanitária para que denunciasse o almoço da Igreja
Assembleia de Deus, pois o disque denúncia não estava funcionando, sendo que fez isto e
também foi no local e verificou que havia vários carros de fora do Município. Falou que culto
religioso pode, mas festa não pode, e que Genílson não fez politicagem e apenas cumpriu seu
papel de cidadão. Afirmou que fez um pedido de informações sobre a situação do Sr. Dalvi Soares
de Freitas pois este tem dado muitas declarações como vereador do Município de Dom Feliciano e
que se ele é secretário em Encruzilhada do Sul deve estar aqui, na sua secretaria. Disse que está
vendo que ele permanece em Dom Feliciano, mas que ele deve ficar em Encruzilhada do Sul e
trabalhar aqui. Falou que espera que em breve seja possível que a comunidade encruzilhadense
possa assistir presencialmente as sessões da Câmara de Vereadores, a qual atualmente está
muito qualificada. CRISTINA BONI: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Agradeceu ao trabalho de todos os profissionais
que estão atuando na vacinação em Encruzilhada do Sul e destacou que o uso de máscara ainda é
a melhor forma para se evitar o contágio pelo coronavírus. Disse que infelizmente há pessoas que
fazem festas e que as pessoas que postaram fotos da festa da igreja nas redes sociais fizeram o
certo e que não se pode admitir que pessoas falem que relatar aglomerações que ocorram é
politicagem. Falou que foi uma das pessoas que falou que o espaço utilizado pela Igreja
Assembleia de Deus para festas era uma área do Município cedida em comodato a mesma, mas
que o seu marido, Pedro Paulo Soares, lhe corrigiu, explicando que a área é da igreja, pois a
Prefeitura cedeu 1 hectare para esta devido ao fato de que a igreja havia cedido ao Município a
área onde está o posto de saúde do Bairro Mariano da Rocha. Afirmou que vê toda semana alguns
vereadores se lamentando que não há verbas e nem maquinário e que todos os candidatos sabiam
que o Município estava falido, sendo que o governo municipal já tem três meses as reclamações
continuam. Disse que a reunião da comissão provisória de acompanhamento das medidas do
Executivo Municipal de enfrentamento ao coronavírus com a enfermeira Yuri Beatriz Cardoso foi de
grande importância. Falou que o Executivo Municipal prorrogou até 30 de abril o prazo para
pagamento da taxa de alvará de localização e alvará sanitário. Agradeceu a Secretaria de Obras
pela canalização da sanga da Travessa Paulo Carlos dos Santos. Afirmou que a Lei nº 3.709
determina que os proprietários de terrenos devem mantê-los sempre limpos, mas que não há um
setor na Prefeitura responsável pela fiscalização, sendo que tem certeza de que esta questão será
sanada ao longo do governo municipal. APARTE VEREADOR LEANDRO HENDGES: Disse que o
problema referido já vem de vários anos e que o governo municipal está no começo ainda. Disse

que os produtores que usam a estrada do Corredor dos Damé para escoar sua produção agrícola
pediram a manutenção da mesma e que o secretário Miranda informou que a questão será
resolvida em breve. Falou que apresentou pedido de informações sobre a questão das áreas do
Município cedidas em comodato e que o seu objetivo é ter conhecimento sobre esta questão.
RAMIRO HOPP: Saudou os colegas vereadores, os telespectadores da TV Câmara e os ouvintes
da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou a Secretaria de Saúde pelo trabalho desenvolvido na
vacinação e destacou que 3.692 pessoas já foram vacinadas no Município e que em pouco tempo
toda a população encruzilhadense estará imunizada. Disse que os vereadores são competentes
para fiscalizar e para apresentar indicações e que agora tem havido um levante de pessoas que
querem falar sobre política. Falou que algumas pessoas falaram que a maior parte das indicações
são voltadas para as Secretarias de Obras e de Transportes e que se deveria buscar questões
referentes a reformas estruturais. Afirmou que questões sobre reformas estruturais são complexas
e necessitam de estudo. APARTE VEREADOR CARLOS ALBERTO PRESTES: Disse que o
prefeito de Esteio está no aguardo de contato do Executivo Municipal e do vereador Ramiro Hopp
para tratar do projeto da “Lei de Liberdade Econômica”. Disse que não é fácil mudar a situação do
Município, que está “quebrado” e que não é possível fazer mudanças estruturais da “noite para o
dia”, sendo que dizer o contrário é ser irresponsável. Falou que é preciso colocar a equipe técnica
de outros municípios além de Esteio em contato com a equipe técnica de Encruzilhada do Sul para
elaborar projetos de lei de incentivo fiscal. Afirmou que as pessoas que querem contribuir com o
futuro de Encruzilhada do Sul não devem usar da demagogia e ficar gerando discordância.
APARTE VEREADOR LEANDRO HENDGES: Disse que tem cobrado os seus deputados para que
enviem recursos a Encruzilhada do Sul e que todos os vereadores devem fazer o mesmo. Disse
que a pauta referida pelo vereador Leandro sempre foi um assunto que levantou e que frisa para a
população que está estudando medidas que realmente melhorem a comunidade encruzilhadense.
DIEGO CHRISTOFF: Saudou os colegas vereadores, os telespectadores da sessão e os ouvintes
da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou a Secretaria de Saúde pela agilidade da vacinação.
Parabenizou as enfermeiras dos postos de saúde pelo trabalho que realizam e destacou que as
unidades de saúde fazem vacinação todo dia. Parabenizou as Agentes Comunitárias de Saúde
pelo trabalho de apoio à vacinação. Disse que a vacina contra o coronavírus está sendo importada
ou produzida no Brasil, que o governo estadual tem as distribuído com agilidade e o Município tem
as aplicado com agilidade. Falou que a Inglaterra tinha alta mortalidade em janeiro pela covid-19 e
que agora a taxa de mortalidade baixou muito e que agora estão sendo vacinadas pessoas na
faixa de 50 anos. Afirmou que acha importante denunciar as festas e aglomerações e que quem
faz festa clandestina atenta contra as vidas das pessoas e contra a economia. Se solidarizou as
famílias que perderam membros pela covid-19 e que tem integrantes hospitalizados em razão
desta doença. Disse que recebeu resposta do pedido de informações informal que fez a Secretaria
de Transportes sobre as atividades da mesma e citou as atividades da Secretaria de Transportes
realizada em fevereiro. Agradeceu ao secretário Miranda pelas informações enviadas. Falou que
12,3% da população encruzilhadense já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus.
FRANCISCO CARLOS RODRIGUES: Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense e os telespectadores da TV Câmara. Parabenizou o trabalho realizado pela
Secretaria de Saúde. Disse que há uma disputa de vaidades entre o governador e os prefeitos e
que isto atrapalha a questão da pandemia. Falou que no pouco tempo que fica em Encruzilhada do
Sul recebe muitas cobranças dos comerciantes, mas que não há muito o que se fazer. Afirmou que
o novo auxílio-emergencial terá um pequeno valor e que talvez as coisas só melhorem no ano que
vem. Disse que ainda há uma grande mortalidade em razão da pandemia da covid-19 e que não
sabe quando isto vai acabar. Falou que anda na RSC-471 todo dia e que às vezes perde o rumo
por falta de sinalização e que o DAER não resolve nada, sendo que o problema se arrasta por
muito tempo e que uma única vez foi bem sucedido nos pedidos que fez à Secretaria Estadual de
Transportes, quanto a RSC-471. Afirmou que a equipe da Secretaria de Obras deveria fazer um
mapeamento das ruas em que há problemas na iluminação pública. Pediu que seja arrumado o
cano quebrado na Rua Timbaúva. Disse que está sendo feito um bom trabalho na limpeza das ruas
da cidade. Falou que o problema quanto aos terrenos sujos é a falta de quem fiscalize isto, sendo
que este é um problema antigo. Afirmou que a situação das pontes do interior do Município é muito
difícil e que espera que o governo municipal dê mais atenção as mesmas. Disse que não sabe qual
é o problema quanto a iluminação pública da cidade, mas que algo precisa ser feito. SIDNEI
NUNES: Saudou os colegas vereadores e a assistência que vê a sessão pela TV Câmara ou a
ouve pela Rádio Encruzilhadense. Disse que o agronegócio sustenta o Brasil e que em

Encruzilhada do Sul é plantada, soja, milho, etc. e que estas culturas estão em época de colheita e
os produtores rurais estão obtendo ótimos preços. Falou que está havendo uma união muito forte
entre as Secretarias de Transportes e de Agropecuária e que as mesmas estão fazendo a
manutenção nas localidades onde há produção agrícola. Informou que há previsão de que nesta
semana seja patrolada a estrada da localidade do Rincão da Formiga. Afirmou que a estrada da
localidade do Abranjo, próximo à propriedade do Sr. Guinter Strack, está precisando ser
encascalhada e que o secretário Miranda prometeu resolver o problema brevemente, assim como
providenciar a manutenção da estrada das localidades do Passo das Canas, Passo do Elias e
Corredor do Meio. Disse que já chegou ao Município 3.445 unidades da primeira dose da vacina
contra a covid-19, das quais foram aplicadas 3.073, e que já chegou 695 unidades da segunda
dose, das quais foram aplicadas 619 e que o trabalho feito pela Secretaria de Saúde quanto à
vacinação é digno de aplauso. Parabenizou Wagner Grandini, o Gringo, por ter levado um bolo, em
razão de seu aniversário de 69 anos, aos servidores da Secretaria de Saúde que trabalham na
vacinação. Falou que o telefone do disque-denúncia quanto a aglomerações é agora o telefone da
Ouvidoria Municipal. Afirmou que no Pedido de Informações nº 006/2021 solicitou comprovante de
escolaridade de todos os secretários municipais e CCs (cargos em comissão) nomeados até 08 de
fevereiro e que a resposta enviada pelo Executivo Municipal foi incompleta, motivo pelo qual
apresentou o pedido de informações de hoje. APARTE VEREADOR LEANDRO HENDGES: Disse
que as escolas estaduais estavam em férias no mês de fevereiro e que talvez por isso alguns
comprovantes de escolaridade não tenham sido enviados. Disse que talvez o motivo para o não
envio de alguns comprovantes de escolaridade tenha sido a causa referida pelo vereador Leandro
Hendges, mas que na resposta do Pedido de Informações nº 006/2021 não havia menção a isto.
Falou que recebeu reclamações quanto ao recolhimento do lixo no Loteamento do Edegar, onde a
equipe passa as 7h e o caminhão do lixo as 9h, e que com isto a limpeza das ruas fica prejudicada,
pois resíduos ficam espalhados pelas ruas e pediu que a Secretaria de Obras resolva esta
questão. Afirmou que havia falta de lâmpadas de iluminação pública e que há informação de que
estas ainda não chegaram. Informou que no dia 31 de março encerra o Censo de ICMS. LUÍS
CARLOS DOS SANTOS: Saudou os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense.
Parabenizou o Secretário Municipal de Saúde, a enfermeira Yuri Beatriz Cardoso e os demais
servidores da área da saúde municipal. Disse que apenas uma dose de vacina foi perdida e que o
aproveitamento é de 100%. Pediu que o Sr. Genílson Secco dê uma olhadinha nas aglomerações
que vem ocorrendo e destacou que o mesmo não fiscalizou as aglomerações que ocorreram no
Passo da Guarda. Falou que não sabe quantas pessoas havia na festa da igreja evangélica, mas
que esta ajuda muitas pessoas, sendo que esta cuidou do Tio Zé até ele morrer. Afirmou que
quando esteve perto da morte pessoas de todas as igrejas e religiões rezaram para que se
recuperasse e que por isso tem muito respeito por todas as igrejas. Disse que o prefeito sabia do
“pepino” que era a Prefeitura, mas que outros três candidatos a prefeito também sabiam e que o
mesmo vem fazendo um bom governo municipal. Falou que os vereadores fazem um serviço
honesto e com transparência. Afirmou que a situação da RSC-471 é uma vergonha e que sempre é
bem recebido no DAER, mas que nem sempre são tomadas as providências devidas. Pediu que o
DAER tome providências realmente e resolva os problemas da RSC-471. Disse que a forma do
recolhimento de lixo está errada, pois passa primeiro um lixo colocando-o na rua para que o
caminhão de recolhimento pegue depois, mas que isto não está dando certo. JEFERSON
RODRIGUES: Saudou os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que
é um defensor do Parlamento e que a atual legislatura tem sido elogiada pela pluralidade de
pensamento e pela forma inovadora como é conduzida, se colocando à altura das maiores
legislaturas da Câmara de Vereadores. Falou que houve reunião entre os vereadores integrantes
da comissão de acompanhamento das ações do Executivo Municipal quanto a pandemia e
representantes da Secretaria de Saúde e que o coronavírus não é do Bolsonaro e nem do Lula e
que é uma ameaça a todos. Afirmou que apresentou indicação solicitando que a iluminação do
cemitério municipal, pois pessoas estão sendo sepultadas à noite e os parentes tem que iluminar
os serviços funerários com a luz do celular. Disse que ontem esteve no 4ª distrito do Município e
que ouviu o relato de que um morador sofreu AVC e nem pode fazer tomografia porque morreu
antes, de covid-19. Parabenizou a vereadora Cristina Boni por ter entregue lanches aos servidores
da saúde no drive thru do último sábado. Falou que gostou muito da sessão de hoje e que o
governo municipal se desmobilizou para enfrentar a pandemia, sendo que o disque-denúncia não
saiu do papel e não há fiscalização. Afirmou que a cidade está acéfala e que há ocupante de cargo
em comissão que manda mais que o prefeito. Afirmou que alguém foi nomeado Secretário

Municipal de Planejamento, mas que não se sabe se é vereador em Dom Feliciano ou secretário
municipal em Encruzilhada do Sul, sendo que se ele apresenta pedido de informações sobre esta
questão é porque é “raivoso” e se é a vereadora Cristina Boni é porque está “ressentida” com a
derrota de seu marido na última eleição. Parabenizou o vereador Carlos Alberto Prestes por seu
pronunciamento na presente sessão e destacou que até se emocionou e que está curioso para ler
a resposta ao pedido de informações que este apresentou, sobre a situação do Sr. Dalvi Soares de
Freitas no atual governo municipal, sendo que o pronunciamento do vereador Carlos Alberto
Prestes foi o pronunciamento mais forte da presente legislatura até agora. Agradeceu ao Executivo
Municipal pela reabertura do banheiro da Praça Silvestre Corrêa. Disse que os Agentes
Comunitários de Saúde foram esquecidos pelo governo municipal e que ninguém explicou porque
o projeto de lei que concedia reajuste aos mesmos foi retirado da Câmara de Vereadores, sendo
que a desculpa de que os Agentes Comunitários de Saúde não trabalham não serve, pois a
fiscalização dos mesmos compete ao próprio Executivo Municipal. ADRIANO HORNA: Saudou os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que seus pais se vacinaram no
último final de semana e que na vacinação não há privilégios para certas pessoas. Falou que toda
a equipe da Secretaria de Saúde está de parábens pelo trabalho na vacinação. Afirmou que
mesmo com a vacina as pessoas precisam tomar cuidado com o coronavírus e tomar todas as
medidas de prevenção. Disse que os funcionários que fazem os enterros no cemitério municipal
são alguns dos que mais ficam expostos ao coronavírus e que é preciso melhorar a iluminação do
local. Manifestou condolências pelo falecimento de Wilham da Rosa Silva e parabenizou a mãe
deste por doar seus órgãos. Manifestou condolências pelo falecimento do Tio Bili (Leonir
Bernardino Vasconcelos de Vargas) e destacou que o mesmo morreu devido a covid-19 e
esperando por um leito de UTI para ser internado. Disse que apresentou indicação sugerindo que o
Executivo Municipal determine que os pacientes com covid-19 usem uma pulseira indicadora da
sua situação e que esta seria uma medida importante para se identificar com segurança quem tem
a doença, sendo que os pacientes com covid-19 não devem ficar circulando e que sente vontade
de dizer o nome de algumas pessoas que tem covid-19. Falou que não sabe se esta sua sugestão
será acatada e que espera não ter de vir na tribuna falar o nome de pessoas que estão com covid19. APARTE VEREADOR CARLOS ALBERTO PRESTES: Informou que a Rádio Encruzilhadense
irá transmitir ao vivo toda a sessão, mas que na reprise, na terça-feira, serão cortados trechos do
início, para que os pronunciamentos dos vereadores sejam transmitidos na íntegra, pois o tempo
para a transmissão da sessão é de duas horas, tempo este que foi excedido na presente sessão.
TEMPO DE LÍDER – JEFERSON RODRIGUES (PP): Em nome do bancada do seu partido,
parabenizou o ex-prefeito Artigas Teixeira da Silveira pelo seu aniversário, ocorrido na data de
hoje. LEANDRO HENDGES (MDB): Em nome do seu partido, manifestou condolências pelo
falecimento de Wilham da Rosa Silva e do Sr. Leonir Bernardino Vasconcelos de Vargas, também
conhecido como Tio Bili, que já ocupou cargo de secretário municipal em Encruzilhada do Sul e desejou
melhoras ao ex-prefeito Artigas Teixeira da Silveira. CRISTINA BONI (PTB): Em nome do seu partido,

informou que foi encaminhada verba pelo deputado federal Marcelo Moraes para a construção do
ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João VI e para a compra de
um trator e de uma retroescavadeira, bem como para o calçamento da Rua Padre Nicolau
Hanquet. Parabenizou o ex-prefeito Artigas Teixeira da Silveira pelo seu aniversário. LUÍS
CARLOS DOS SANTOS (PDT): Em nome do seu partido, manifestou condolências pelo
falecimento do Sr. Edajan José de Freitas Luz e da Sra. Maria Conceição Nascente. Parabenizou
o ex-prefeito Artigas Teixeira da Silveira 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 05 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.......................................
.

