ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL.
Ao quinto 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,
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. E
ausente o vereador Diego D’Ávila Christoff, com justificativa. Encontrando-se presente a maioria
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: Ofício encaminhando o seguinte projeto de lei: Projeto de Lei nº
019/2021, que “cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) de que trata a Lei
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e dá outras providências”. 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 – DIEGO CHRISTOFF: 1) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através das Secretarias de Transportes e de Obras, que seja feito um redutor
de velocidade (quebra-molas) na Rua Marechal Rondon, nas imediações do número 1.561. LUÍS
CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através das Secretarias de
Transportes e de Obras, que sejam colocadas placas de identificação para carros e motos no
centro da cidade. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja
colocado cascalho no Corredor dos Damé, interior deste Município. 3) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam patroladas e encascalhadas as ruas da Vila
da Fonte. CARLOS ALBERTO PRESTES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que seja substituída lâmpada na Rua Dom Feliciano, na quadra da Loja do
Américo. CRISTINA BONI: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras, que identifique os proprietários do terreno na Rua Anita Garibaldi, 56, e notifique-os para
que façam a limpeza do mesmo, conforme Lei nº 3.709. JEFERSON RODRIGUES: 1) Solicita ao
Poder Executivo Municipal, notadamente à Secretaria de Obras, que seja realizado mutirão de
limpeza e manutenção de ruas das Vilas Paraíso I e II, da Vila da Fonte, da Travessa Francelício
Freitas Lopes e da Rua Nízia Floresta, esquina com a Rua Marechal Rondon. SIDNEI NUNES: 1)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes, que realize o
encanamento da sanga que dá ligação da Rua João Cândido até a Travessa Paulo Carlos Santos,
Bairro Paraíso; e que notifique o proprietário do terreno em frente a casa nº 268, da Rua João
Cândido. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – JEFERSON RODRIGUES: 1) Requer ao Poder
Executivo Municipal, fazendo uso das atribuições previstas no Regimento Interno e na Lei Orgânica
Municipal, que sejam fornecidas as seguintes informações: Que o Secretário de Obras/Transportes
informe a existência de servidor concursado sem a devida designação de tarefa e de função,
passando o dia sem que lhe seja designado trabalho, em que pese o péssimo estado de
conservação das ruas dos bairros e vilas da nossa cidade. MOÇÕES DE PESAR – CARLOS
ALBERTO PRESTES, FRANCISCO CARLOS RODRIGUES E JEFERSON RODRIGUES: 1)
Requer que seja consignado voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Adão Bezerra Duarte.
2) Requer que seja consignado voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Jacquess
Rodrigues Paschoal. 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 Francisco Carlos da Luz Rodrigues aberto mão da utilização deste espaço e passou a
indicação de dois representantes do Poder Legislativo para o Grupo de Trabalho para a
implantação do Regime de Previdência Complementar (RPC), tendo sugerido os nomes dos
vereadores Ramiro Soares Hopp e Sidnei da Gama Nunes para serem os representantes,
indicação que foi aprovada por unanimidade pelo plenário, tendo os mencionados parlamentares
ficados definidos como os representantes da Câmara de Vereadores no referido grupo de trabalho.
ORDEM DO DIA: Dispensada por não haverem matérias constantes na pauta de votação.
GRANDE EXPEDIENTE: ÁLVARO SPERB: Saudou os colegas vereadores e os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense. Manifestou condolências pelo falecimento do Sr. Jacques Paschoal. Disse
que os moradores do interior do Município estão tendo bastante dificuldade para conseguir marcar

o dia para fazer a vacina contra o coronavírus e destacou que em alguns casos o mesmo casal é
vacinado em dias diferentes e que esta burocracia não há no Município de Cachoeira do Sul, onde
a vacinação está sendo feita diretamente na zona rural. Pediu que seja feito um mutirão para
arrecadação de alimentos nos drive thrus da vacinação e destacou que há muitas pessoas
passando fome em Encruzilhada do Sul. Falou que estão havendo muitos casos de corrupção
envolvendo as verbas destinadas ao combate ao coronavírus. Afirmou que é preciso que o
Executivo Municipal ache alguma forma de destinar cestas básicas as famílias que estão passando
fome em razão dos efeitos da pandemia. Disse que ficou feliz porque o STF julgou que podem
haver cultos religiosos, com obediência aos protocolos sanitários, e que a Igreja Universal do Reino
de Deus, em um único dia, entregou cerca de 59 mil cestas básicas a pessoas carentes.
LEANDRO HENDGES: Saudou os colegas vereadores e os telespectadores da sessão. Disse que
o feriado de Páscoa foi tranquilo, sem aglomerações e que isto lhe deixa tranquilo. Falou que a
vacina contra o coronavírus não é a cura da covidd-19 e que por isso as pessoas devem continuar
seguindo os protocolos sanitários. Afirmou que há limitações e problemas, mas que a equipe de
trabalho das Secretarias de Obras e de Transportes estão fazendo o seu melhor. Disse que
conseguiu, através do deputado estadual Tiago Simon, o empréstimo de uma patrola, do governo
estadual, que deverá ser encaminhada em junho, sendo que o ex-Secretário Estadual de
Agricultura, Covatti Filho, se sensibilizou com a situação do Município e deu autorização para a
cedência da patrola. Mandou abraços para todas as famílias que tem integrantes autistas, em
especial para o vereador Adriano Horna e a Sra. Daiane, mãe de um aluno autista da Escola
Estadual Borges de Medeiros. Falou que o plano de ação para o ensino remoto foi aprovado e que
será preciso fazer um mapeamento do acesso dos alunos à internet e que nesta semana haverá
reunião sobre esta questão, da qual participará. Afirmou que os vereadores poderiam conversar
com a Secretária Municipal de Cidadania e Inclusão Social para organizar uma iniciativa para dar
alimentos para as famílias que estão passando fome. ADRIANO HORNA: Saudou os colegas
vereadores e os telespectadores da sessão. Disse que é pai de um autista e que se é abençoado
por ter um filho autista e que foi feita uma caminhada em apoio aos autistas, bem como uma
audiência pública sobre este tema. Falou que muitas pessoas em Encruzilhada do Sul tem filhos
autistas e tem vergonha dos mesmos, mas que deveriam ter orgulho deles e buscar sempre apoiálos. Afirmou que é normal crianças autistas fazerem movimentos repetitivos e que ficam muito
incomodadas com os barulhos causados por fogos de artifícios, sendo que há uma lei municipal
que proíbe fogos de artifícios na zona urbana, mas que não é cumprida. Disse que já teve
discussões com pessoas por estas acharem que usa a questão do autismo com finalidade política,
mas que apenas busca os direitos das pessoas com esta situação e destacou que há pucos dias
teve uma discussão com uma senhora, que se denomina “grande pessoa” da comunidade
encruzilhadense, em um supermercado, pois esta não pediu licença para o seu filho autista e
apenas pediu que o mesmo saísse da frente. Falou que os supermercados locais deveriam ter
áreas para as crianças autistas ficarem durante seus momentos de crise. Afirmou que irá
promover, quando passar a pandemia, audiências públicas sobre o autismo. Disse que será feito
um cadastro das pessoas com autismo em Encruzilhada do Sul, pela Secretaria de Cidadania e
Inclusão Social, e que com base nestes dados começará um projeto muito bom para as crianças
autistas. Falou que há gênios com autismo, como o jogador Messi, e também há pessoas com
dificuldades cognitivas e que a luta para a inclusão dos autistas ainda é longa no Brasil. Afirmou
que o cantor Agnaldo Timóteo tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus e que mesmo
assim pegou covid-19 e veio a falecer e que é fundamental, mesmo tomando a vacina, seguir
usando máscara e tomando todos os cuidados. CARLOS ALBERTO PRESTES: Saudou os
colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão.
Manifestou condolências pelo falecimento do tio do vereador Leandro Hendges, pelo falecimento
do Sr. Jacques Rodrigues Paschoal e do Sr. Adão Bezerra Duarte. Pediu que os comerciantes não
esqueçam do Programa Tampinha Legal, pelo qual se recolhem tampas plásticas que são
vendidas, sendo o dinheiro usado no custeio da APAE local e salientou que há pontos de coleta em
vários locais da cidade, inclusive na Câmara de Vereadores. Disse que todos os municípios
vacinaram no último sábado, mas Encruzilhada do Sul não. APARTE VEREADOR LEANDRO
HENDGES: Disse que Milene Ulinoski Dylewski, assessora do Secretário Municipal de Saúde,
informou que não foi possível fazer a vacinação no sábado por dificuldades em obter as doses de
vacina a tempo. Falou que toda economia possível está sendo feita na Câmara de Vereadores,
inclusive com o não pagamento de diárias aos vereadores, para que seja possível destinar
recursos ao Executivo Municipal para auxiliá-lo em ações de combate a pandemia ou em outras

áreas em que se faça necessário aporte financeiro. CRISTINA BONI: Saudou os colegas
vereadores que permanecem na sessão, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os
telespectadores da sessão. Disse que a eficiência no escoamento da produção agrícola de
qualquer Município passa pelas boas condições das estradas. Falou que a Secretaria de
Transportes deve dar uma atenção especial à estrada da localidade do Corredor dos Damé, pois
por esta é escoada grande quantia da produção agrícola do Município e pediu ao vereador Ramiro
Hopp, já que o líder do governo municipal, vereador Álvaro Sperb, não está mais na sessão, que
fale com o prefeito e solicite a manutenção com máxima urgência desta estrada. Afirmou que no
prédio do antigo Pronto-Atendimento, onde são prestados diversos serviços na área da saúde
municipal, ocorre grande aglomeração de pacientes e que isto poderia ser resolvido caso o
atendimento dos postos de saúde fosse até as 22h, uma promessa de campanha do prefeito. Disse
que a Prefeitura está recebendo, desde janeiro, R$ 1.550,00 como salário mensal dos Agentes
Comunitários de Saúde e que esta quantia não está sendo repassada integralmente a estes
profissionais, sendo que é preciso que o Executivo Municipal envie o projeto concedendo o
aumento salarial à Câmara de Vereadores para que o mesmo seja aprovado e o aumento seja
pago. Disse que seu gabinete está contactando diretamente as secretarias municipais para
encaminhar as demandas da comunidade encruzilhadense, visando dar mais agilidade a
realização das mesmas. Falou que há lâmpadas de LED no trecho da Rua 15 de Novembro entre o
quiosque e a Rua General Osório, colocadas para o desfile de Carnaval de 2020, e que a
Secretaria de Obras informou que as mesmas serão retiradas. Afirmou que tem orgulho de fazer
parte do PTB de Encruzilhada do Sul e de ter apoiado alguns deputados deste partido, pois os
mesmos sempre ajudam financeiramente Encruzilhada do Sul, sendo que o CETEC foi
contemplado com verbas da União no valor de 854 mil reais, sendo que deste montante 200 mil
reais foram indicados pelo deputado federal Marcelo Moraes. Afirmou que a deputada estadual
Kelly Moraes destinou 150 mil reais à Escola Normal (Instituto Estadual de Educação Gomercinda
Dornelles Fontoura) e que o PTB destinou 30 mil reais ao Hospital Santa Bárbara. RAMIRO HOPP:
Saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da
sessão. Disse que o vereador é o elo entre o povo e a Prefeitura e que tem feito esta ponte para
que as demandas da comunidade encruzilhadense sejam atendidas. Falou que o maquinário da
Secretaria de Transportes estará em breve fazendo a manutenção da estrada da localidade do
Capão da Sesteada, bem como de seus arredores. Agradeceu aos servidores Cleo e Rivelino pelo
relatório das atividades da Secretaria de Obras enviadas a ele, tendo, em seguida, lido o relatório.
Afirmou que o servidor Cleo informou que a Secretaria de Obras está fazendo a manutenção de
todas as lâmpadas de iluminação pública da cidade. Parabenizou a Secretaria de Saúde pelas
barreiras sanitárias realizadas durante o feriado. Disse que num site consta a informação de que
em Encruzilhada do Sul haveria apenas cerca de 2500 pessoas vacinadas, apesar do Município ter
recebido cerca de 6300 doses da vacina, e que o Secretário de Saúde informou que a diferença
entre as quantias se deve a uma defasagem no repasse dos dados da vacinação. Falou que está
previsto um grande drive thru de vacinação na próxima sexta-feira, onde se pretende que cerca de
mil pessoas sejam vacinadas. Afirmou que a Secretaria de Transportes só tem duas patrolas e que
está previsto que o maquinário vá à localidade do Rincão dos Machados e a localidade da
Campina, tendo listado algumas estradas que já tiveram manutenção, e salientado que a
Secretaria de Transportes está trabalhando a pleno vapor. SIDNEI NUNES: Saudou os colegas
vereadores que ainda estão na sessão e os telespectadores da mesma. Agradeceu aos colegas
vereadores pela aceitação do seu nome e do vereador Ramiro Hopp para serem representantes no
grupo de trabalho para elaboração do futuro Regime de Previdência Complementar. Disse que na
última sexta-feira foi deflagrada pela Polícia Civil a Operação Audácia em Encruzilhada do Sul e
que a mesma foi fruto da ação da delegada de polícia local, Luana Medeiros, a qual, ao chegar ao
Município, começou a receber informações de que uma família vinha aplicando muitos golpes em
idosos e pessoas de baixa instrução através de uma financeira e reabriu inquéritos policiais sobre
esta situação e instaurou novos inquéritos, sendo o resultado a operação policial referida. Falou
que acabou acompanhando o resultado de vários dos golpes aplicados, pois atuava no sistema
bancário. Afirmou que Encruzilhada do Sul ainda está “orfã” de um promotor e de um juiz titular e
que a vinda da delegada foi uma conquista obtida com apoio do PTB, com participação de Pedro
Paulo Soares, Nestor Rosa (Kokão), Marcelo Moraes e Kelly Moraes. Listou as verbas
encaminhadas recentemente pela deputada estadual Kelly Moraes e pelo deputado federal
Marcelo Moraes. Falou que além da estrada da localidade do Corredor dos Damé também precisa
de manutenção a estrada da Colônia, na localidade do Vau dos Prestes, e a estrada do Passo da

Guarda, pois pelas mesmas está sendo escoada a soja colhida. Afirmou que um produtor de soja
do Travessão, entre as localidades do Chanã e do Passo do Elias, solicitou a um funcionário que
fazia a manutenção do local, em 19 de março, que fosse feita manutenção na via que usa, no que
foi respondido pelo funcionário que precisava de autorização do Secretário de Transportes, sendo
que ele, Sidnei, conversou com o secretário e o mesmo prometeu que a manutenção solicitada
seria feita, mas que hoje o referido produtor estava com o seu trator fazendo a manutenção no
local, para assim poder iniciar a colheita. Pediu que o Secretário de Transportes providencie a
manutenção na estrada de que o produtor rural precisa que esteja em boas condições. Pediu, aos
vereadores Ramiro Hopp e Leandro Hendges, tendo em vista que o vereador Álvaro Sperb, líder
do governo, não está mais na sessão, cobrem do prefeito uma posição sobre o reajuste dos
Agentes Comunitários de Saúde, sendo que é necessário que o prefeito Benito Paschoal trate com,
no mínimo, respeito esta categoria e se posicione publicamente sobre a questão do reajuste e que
cobra algo que é direito destes profissionais, não algum tipo de favor a eles. Disse que os recursos
da Câmara de Vereadores que estão sendo economizados poderiam ser destinados a Secretaria
de Saúde, para custeio dos exames laboratoriais, pois, assim, seria possível diminuir as filas diante
dos laboratórios, pois os mesmos são custeados integralmente pelo governo estadual. LUÍS
CARLOS DOS SANTOS: Saudou os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense.
Desejou feliz Páscoa a todos e salientou que lhe dói ver as crianças carentes não ter chocolate
para comer. Disse que apresentou indicação solicitando que sejam colocadas placas de
identificação para o estacionamento de carros e motos no centro da cidade e que isto melhoraria o
trânsito. Pediu que seja colocado cascalho na estrada da localidade do Corredor dos Damé.
Manifestou condolências pelo falecimento do Sr. Jacques Rodrigues Paschoal e do Sr. Adão
Bezerra Duarte. Falou que um senhor se sentiu incomodado com o seu pronunciamento da última
sessão e entrou em contato com ele e o ofendeu, via ligação telefônica, e que não aceita isto,
sendo que não ofendeu ninguém em seu pronunciamento e defendeu a igreja evangélica e nunca
ofende ninguém. JEFERSON RODRIGUES: Saudou os colegas vereadores e os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense. Sugeriu que a Mesa Diretora determine que a partir da próxima sessão o
livro de presença seja assinado no final da sessão, de modo que os vereadores não possam deixar
o plenário antes do término da mesma e destacou que a atual legislatura veio para quebrar
paradigmas e para fazer reformas. Disse que no próximo sábado vão se completar cem dias do
atual governo municipal, o da “mudança de verdade”. e que infelizmente houve a criação de leis
casuísticas para acomodar os companheiros, desfazendo de quem estudou, acomodando um
secretário municipal que não estudou. Falou que todas as cidades próximas vacinaram contra o
coronavírus no último sábado, mas que neste dia não houve vacinação em Encruzilhada do Sul,
como se o vírus ficasse em casa de feriado. Afirmou que não resolvem o problema das
aglomerações das pessoas nos laboratórios de exames clínicos. APARTE VEREADOR SIDNEI
NUNES: Disse que a Prefeitura não arca com nenhum valor dos exames dos pacientes do SUS,
sendo tudo custeado pelo governo estadual. Disse que é uma ofensa ao princípio da dignidade
humana uma pessoa ter de ficar, às vezes, uma noite para conseguir tirar ficha para fazer um
exame de sangue. Falou que da próxima vez que o prefeito e o vice-prefeito se afastarem do cargo
o presidente da Câmara de Vereadores deve assumir e não se deve dar o poder para chefete que
não foi eleito. Afirmou que não foi editada portaria incluindo os vereadores da comissão
parlamentar no grupo de gestão da pandemia. Citou frase de Honório Lemes: “Deve haver leis que
governem homens e não homens que governem leis. TEMPO DE LÍDER – CRISTINA BONI
(PTB): Em nome do seu partido, manifestou condolências pelo falecimento dos Srs. Adão Bezerra
Duarte e Jacques Rodrigues Paschoal. Parabenizou Pedro Paulo Soares pelo seu aniversário,
ocorrido em 03 de abril. LEANDRO HENDGES (MDB): Em nome do seu partido, manifestou
condolências pelo falecimento Srs. Adão Bezerra Duarte e Jacques Rodrigues Paschoal. Informou
que haverá drive thru de vacinação na terça-feira e na sexta-feira. LUÍS CARLOS DOS SANTOS
(PDT): Em nome do seu partido, manifestou condolências pelo falecimento dos Srs. Adão Bezerra
Duarte e Jacques Rodrigues Paschoal. Disse que apoia a sugestão de que os vereadores sejam
obrigados a ficarem no plenário até o fim da sessão. JEFERSON RODRIGUES (PP): Em nome do
seu partido, manifestou condolências pelo falecimento dos Srs. Adão Bezerra Duarte e Jacques
Rodrigues Paschoal. 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 12 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.......................................

