ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL. Ao décimo
sétimo dia do mês de maio 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, 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: Dispensada
a leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal, diante da ausência das mesmas, o
Senhor Presidente solicitou ao senhor Primeiro Secretário fizesse a leitura das correspondências
recebidas de diversos, as quais foram: Ofício da Caixa Econômica Federal, Gerência Executiva de Santa
Maria, informando o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 06/01/2020, no valor de 186.545,55,
na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 843972/2017, firmado com o Município de Encruzilhada do
Sul, no âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob gestão do Ministério da Cidadania,
que tem por objeto “construção de quadra esportiva”, informando também que o valor de contrapartida
deverá ser depositado na conta vinculada, de acordo com o Cronograma de Desembolso. A seguir, o
Senhor Presidente solicitou ao ao senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias dos
senhores vereadores, as quais foram: INDICAÇÕES – CRISTINA BONI: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Saúde, que viabilize um abrigo fechado no posto do interior (antigo
Plantão) para os pacientes que esperam pela van que os leva até Porto Alegre. 2) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça a manutenção e troca de lâmpadas na Rua
Lúcio Cardoso, Bairro Alto Alegre. ÁLVARO SPERB: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Assistência Social (Cidadania e Inclusão Social), que seja criada uma cozinha solidária, para
oferecer refeições as pessoas carentes da nossa cidade ee acordo com a demanda. 2) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura (Agropecuária e Abastecimento), que dê a
assistência necessária para os integrantes da Associação Cruzeiro do Sul, Assentamento Segredo
Farroupilha. ADRIANO HORNA: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, que verifique as medidas em relação a área do terreno
localizado na Rua Alcides Teixeira Guterres, nº 180, pertencente a Pedro Paulo Lesnik. 2) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam trocadas lâmpadas que estão queimadas
na Rua Pompílio Xavier dos Santos, próximo a residência de nº 1870, onde reside Clóvis da Luz. 3) Indica
ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam trocadas lâmpadas que estão
queimadas na Rua Patrício Carvalho, próximo a residência de nº 268. SIDNEI NUNES: 1) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras/Transportes, que seja feita manutenção nas estradas
do Cerro São Salvador e na antiga estrada da pedreira, até o fim do corredor que dá ligamento a
propriedade do Sr. Marcelo Campos, nessa mesma localidade. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras/Transportes, que faça manutenção na estrada do Corredor das
Oliveiras/Corredor do Meio. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras/Transportes, que realize a troca da lâmpada do poste que está queimada na Rua Athanagildo
Florisbal, em frente a casa nº 288, Bairro Paraíso I. JEFERSON RODRIGUES: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja imediatamente retirada a iluminação especial de
eventos instalada de forma provisória na Rua 15 de Novembro, na altura das Praças Dr. Ozy Teixeira e
Silvestre Corrêa, quando das festas de fim de ano. 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: Por qual
motivo Encruzilhada do Sul não está vacinando aos fins de semana? Como está ocorrendo a vacinação dos
grupos das comorbidades? O último anúncio foi da faixa etária de 40 anos ou mais. Diversos municípios do
Estado já estão vacinando 18 anos ou mais. Quantas doses de Coronavac ainda faltam chegar do Ministério
da Saúde para suprir a segunda dose, atrasada? Qual o percentual de vacinados em nosso Município? A
última atualização nas redes oficiais do governo municipal é do dia 20 de abril. Quais medidas serão
tomadas para conter a disseminação do vírus, tendo em vista que somente a nossa região e mais 4 regiões
estão em situação grave (conforme manifestação doo governador do Estado à Rádio Gaúcha, na manhã
desta segunda-feira. PROJETO DE LEI: SIDNEI NUNES: Projeto de Lei nº 006/2021, que “dispõe sobre a
divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde e dá outras
providências”. 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 Luís
Carlos dos Santos aberto mão da utilização deste espaço. ORDEM DO DIA: PROJETOS DE LEI DO

PODER EXECUTIVO: Projeto de Lei nº 022/2021, em caráter de projeto de lei complementar, que “proíbe
a nomeação ou contratação pela Administração Pública Direta e Indireta de Encruzilhada do Sul de
pessoas condenadas pela Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) ou
pela Lei Federal nº 13.104, de de 09 de março de 2015 (Lei do Feminicídio)”. Aprovado por unanimidade
de votos, em única votação. Projeto de Lei nº 023/2021, que “autoriza o Poder Executivo Municipal a
celebrar Termo de Permissão de Uso de Bem Público com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Rio Grande do Sul - CBMRS, e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade de votos, em
única votação. Projeto de Lei nº 024/2021, que “altera a redação das Leis nsº 2.530/2006, 2.928/2010 e
3.385/2014, que cria o Fundo Municipal de Reequipamento de Bombeiros e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Destaca-se que os Projetos de Lei nsº 023 e
024/2021 serão remetidos ao Poder Executivo em Redação Final, realizada pela Comissão Permanente de
Pareceres, visando a corrigir falhas gramaticais e textuais na redação dos mesmos. Destaca-se que
durante a discussão do Projeto de Lei nº 022/2021 a vereadora Cristina Boni salientou que o Executivo
Municipal foi muito feliz em encaminhar este projeto de lei e que esta matéria vem se somar as medidas em
prol das mulheres; que o vereador Leandro Hendges salientou que o projeto de lei em tela é excelente e
que pessoas condenadas pelas infrações da Lei Maria da Penha ou por feminicídio não devem ocupar
cargo público; que o vereador Jeferson Rodrigues parabenizou o Executivo Municipal pela apresentação do
projeto de lei em tela e salientou que a Lei Municipal nº 3.329, oriunda de projeto de lei apresentado pelo exvereador Antônio Carlos Mesquita Pereira, veda a participação de “ficha-suja” na Administração Pública
Municipal e que o presente projeto de lei vem se somar a esta lei; que o vereador Álvaro Sperb parabenizou
o Executivo Municipal pela apresentação do projeto de lei em tela e salientou que este projeto vem
complementar a a Lei Municipal nº 3.329 e é excelente; que o vereador Ramiro Hopp parabenizou o
Executivo Municipal pela apresentação do projeto de lei em tela e salientou que a lei que se originar desta
matéria deverá ser realmente cumprida pelo gestor municipal; que o vereador Adriano Horna parabenizou o
Executivo Municipal pela apresentação do projeto de lei em tela e salientou que quem responde processo
criminal pela Lei Maria da Penha ou por feminicídio, se ocupar cargo comissionado, terá de ser exonerado;
que o vereador Ramiro Hopp se pronunciou novamente, esclarecendo que o Projeto de Lei nº 022/2021 só
contempla hipóteses em que tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença, não envolvendo, portanto,
casos em que uma pessoa apenas responde ao processo criminal. Destaca-se que durante a discussão do
Projeto de Lei nº 022/2021 a vereadora Cristina Boni salientou que com o envio deste projeto acredita que o
Executivo Municipal irá tratar da renovação dos termos de concessão cujos projetos de lei foram retirados
nas primeiras sessões legislativas do ano e que fez um pedido de informações procurando saber todos os
imóveis públicos que estão cedidos a particulares o qual não foi respondido devidamente, mesmo tendo
vencido o prazo para resposta, sendo que de pelo menos um dos prédios públicos se sabe qual a utilização
que está tendo; que o vereador Jeferson Rodrigues salientou que o projeto de lei em tela trata de uma
cessão por prazo indeterminado, mas que não vê problemas nisto pelo Corpo de Bombeiros ter um caráter
de prestação de serviço público, e que o prédio que será cedido pertencia a antiga COOPAMES
(Cooperativa Agropecuária Mista de Encruzilhada do Sul), o qual foi desapropriado na primeira gestão do
ex-prefeito Artigas Silveira e hoje abriga, além da sede do Corpo de Bombeiros, a Acenci, fábrica de
uniformes, e uma fábrica de tomadas, que é subsidiária do Grupo Tramontina, tendo parabenizado o
Executivo Municipal pelo envio do Projeto de Lei nº 023/2021; que o vereador Leandro Hendges
parabenizou o Executivo Municipal pelo envio do projeto de lei em tela e salientou que é preciso haver
revisão e fiscalização para a renovação dos termos de concessão de uso mais antigos; que o vereador
Álvaro Sperb parabenizou o Executivo Municipal pelo envio do projeto de lei em tela e salientou que a
credibilidade do Corpo de Bombeiros é indiscutível e que há comodatos com mais de 15 anos que estão a
“Deus dará” e que é preciso achar uma solução para isto, sendo que há pessoas que procuraram se
apropriar de bens públicos e que há “nós” difíceis de se desatar nesta questão. GRANDE EXPEDIENTE:
RAMIRO HOPP: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os telespectadores da sessão e os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Deu boas-vindas ao Senhor Presidente e o parabenizou por
acompanhar o prefeito Benito Paschoal na viagem feita ao Paraná, para atrair investimentos ao Município.
Deu boas-vindas ao vereador Luís Carlos dos Santos. Disse que o Projeto de Lei nº 005/2021, de sua
autoria, está na Comissão Permanente de Pareceres, e que quando for aprovado terá o suporte de seu
gabinete para que as comunidades do Município criem suas associações. Falou que a previsão, de acordo
com o chefe de gabinete do prefeito, é de que os primeiros colocados no Processo Seletivo para Agentes de
Endemias sejam chamados em até trinta dias. Afirmou que está em tramitação no Congresso Nacional o
Projeto de Lei nº 166/2018, do Senado Federal, que visa autorizar a prisão das pessoas condenadas na
segunda instância da Justiça e que esta matéria é muito importante por coibir a prescrição de crimes, sendo
que seria interessante alterar a lei que será oriunda do Projeto de Lei nº 022/2021 para que as restrições do

projeto de lei que tramita no Congresso Nacional sejam aplicadas nesta futura lei municipal já quando a
pessoa estiver condenada em segunda instância na Justiça. Parabenizou Júlio César Arena dos Santos
pela inauguração da Agropecuária Paiador. Disse que amanhã inicia a entrega dos kits de alimentação aos
alunos, sendo que a quantia total será de 1800 unidades e os mesmos contarão com alimentos fruto da
agricultura familiar. Falou que a verba que vem da União não contempla totalmente o custo dos kits de
alimentação e que é necessário que o Município complemente o valor dos mesmos. Parabenizou o
Executivo Municipal pelo convênio firmado com a empresa Acenci que permitirá o oferecimento a
comunidade encruzilhadense de cursos de corte e costura no CRAS (Centro de Referência em Assistência
Social). DIEGO CHRISTOFF: Saudou a assistência, os colegas vereadores, os telespectadores da sessão e
os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Agradeceu a Secretaria de Transportes a manutenção feita em
algumas estradas do interior do Município. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo conserto de um cano de
esgoto no Beco do Quilião. Disse que hoje pela manhã entrou em contato com a Farmacêutica da Farmácia
Municipal, Thailise Gonçalves, e pediu que seja mantido em tempo real as informações sobre o estoque de
medicamentos da Farmácia Municipal, sendo que a Farmacêutica prometeu atualizar as informações sobre
os medicamentos e que considera uma boa ideia as informações sobre a listagem de medicamentos
disponível ser disponibilizada nos postos de saúde. Falou que ficou também responsável pelo Centro de
Triagem Respiratória e que notou um aumento nos casos de covid-19 e que ouviu relatos de pacientes que
não deram importância aos sintomas que tinham, não se afastando de seus empregos, e de outros em que
os patrões não deram importância, sendo que considera estes um dos fatores de aumento dos casos da
doença. FRANCISCO CARLOS RODRIGUES: Saudou a assistência, os colegas vereadores, os ouvintes
da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Disse que hoje esteve em reunião com o
vereador Jeferson Rodrigues, o Sr. Celso Teixeira e a Irmã Nair Gabiatti, diretores do Hospital Santa
Bárbara, e que neste encontro foi debatida a possibilidade de serem trazidas novas especialidades ao
hospital. Falou que o Hospital Santa Bárbara progrediu muito nos últimos tempos e que algumas pessoas
reclamam da demora no Pronto-Atendimento, mas que isto é muito pior nas grandes cidades. Afirmou que
os problemas na iluminação pública da cidade vem do governo municipal passado e pediu que seja feita a
manutenção da mesma em alguns pontos da cidade. Disse que havia um segurança no prédio do antigo
Pronto-Atendimento, onde agora funciona o posto do interior, o qual abria a porta para os pacientes dentro
do prédio e que a indicação da vereadora Cristina Boni é boa, porém não resolve o problema, pois o ideal
seria que fichas fossem distribuídas para os pacientes. Pediu que seja calçado o trecho sem calçamento da
Rua 19 de Julho e que seja feita a manutenção deste local. Falou que tem havido muitas reclamações
quanto a falta de remédios na Farmácia Municipal, mas que com a contratação da nova Farmacêutica
espera que a situação melhore. Afirmou que ainda falta a manutenção em algumas estradas do interior, mas
que diversas já tiveram manutenção, sendo que a conservação de algumas, como a estrada da localidade
do Pinheiro e a estrada que vai para Amaral Ferrador, é mais complicada devido ao alto tráfego. Desejou
bom retorno ao vereador Luís Carlos dos Santos. SIDNEI NUNES: Saudou a assistência, os colegas
vereadores, os telespectadores da sessão e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Desejou bom retorno ao
Senhor Presidente e destacou que está ansioso para ler o relatório da viagem. Parabenizou o Executivo
Municipal pelo início da distribuição dos kits de alimentação aos alunos e destacou que isto beneficia os
pequenos produtores rurais, pois vendem produtos para estes kits. Parabenizou Cleo Oliveira, servidor da
Secretaria de Obras, pela resolução do problema de um cano quebrado na Vila da Fonte. Disse que as
pontes das localidades do Piquiri, Coxilha Grande e Moeirão sofreram um atraso na realização das suas
obras, pois houve um problema na entrega das ferragens a serem usadas, havendo a previsão de que as
obras comecem amanhã. Falou que o Projeto de Lei nº 017/2021, que trata do processo seletivo para
contratação de Agentes de Endemias, foi aprovado em março e que o vereador Jeferson Rodrigues fez um
pedido de informações em abril sobre este tema, o qual não foi respondido pelo Executivo Municipal. Pediu
que o vereador Álvaro Sperb, líder do governo, se informe sobre a situação dos comodatos que iriam ser
concedidos por projetos de lei do último governo municipal, que foram retirados pelo prefeito Benito
Paschoal, especificamente se estas concessões de imóveis públicos aos empresários locais serão feitas ou
não, pois não houve contato do novo governo municipal com estes, sendo que se deve dar oportunidade em
primeiro lugar aos empresários locais. Afirmou que apresentou o Projeto de Lei nº 006/2021 e que este é
uma matéria simples que visa a dar mais transparência a quais medicamentos há e quais não há na
Farmácia Municipal, de modo que as pessoas possam verificar a listagem dos medicamentos em casa, pela
internet, ou nos postos de saúde, através de cartazes afixados nos postos de saúde. Disse que há semanas
atrás relatou a situação de um morador da localidade do Rincão dos Martins que não teve a manutenção da
entrada da sua propriedade realizada, enquanto que isto foi feito em propriedades vizinhas, e que fez um
pedido de informações ao Executivo Municipal requerendo o nome dos servidores envolvidos nesta
situação. Falou que uma pessoa idosa passou mal no local referido que não teve manutenção pela

Secretaria de Transportes, o SAMU foi chamado, mas a ambulância não conseguiu chegar na casa, sendo
que os profissionais foram a pé até a moradia do idoso e o encontraram já sem vida, sendo que o carro da
funerária também não conseguiu chegar a propriedade e o falecido teve de ser carregado num lençol até o
mesmo. Afirmou que 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia e leu mensagem sobre o tema,
destacando a importância de se combater a homofobia. JEFERSON RODRIGUES: Saudou a assistência,
em especial “Milan” e o ex-vereador Antônio Félix Sodré, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Desejou bom retorno ao Senhor Presidente e ao vereador Luís Carlos dos Santos, o qual
está se recuperando bem da covid-19. Disse que na semana passada, no dia em que Amaral Ferrador
completava 33 anos de emancipação de Encruzilhada do Sul, o Sr. Cleuto Vargas começou com
dificuldades de respiração e a família ficou desesperada tentando a transferência do mesmo para uma UTI,
a qual se realizou apenas de noite, sendo que o mesmo faleceu quando estava sendo entubado. Falou que
hoje ocorreram 69 casos de covid-19 em Encruzilhada do Sul e que algo não está certo na condução da
pandemia no Município, pois há 407 encruzilhadenses em monitoramento domiciliar, sendo que há 207
pessoas com esta doença e 12 internadas. Afirmou que há falta de medicamentos do kit-covid, pois o
Município não vem fornecendo os medicamentos do mesmo, descumprindo, portando a Constituição
Federal, que assegura ao cidadão o Direito a Saude, e que isto está acontecendo por falta de competência
ou por falta de previsão dos gestores da saúde, sendo que desde janeiro a pandemia está “dando de
goleada” em Encruzilhada do Sul. Disse que em Santa Cruz do Sul há menos de cem pessoas em
monitoramento domiciliar, mesmo tendo quase duzentos mil habitantes, e que Encruzilhada do Sul possui
407 pessoas em monitoramento e não tem o CTR (Centro de Triagem Respiratória) funcionando aos finais
de semana e nem vacinação neste período. Falou que a orientação dos médicos que atendem no ProntoAtendimento não é a mesma dos médicos que atendem no CTR, de modo que os pacientes não tem a
possibilidade de fazer o teste para covid-19 e receber a receita da medicação do kit-covid aos finais de
semana. Afirmou que faz estas ponderações apenas a título de contribuição e que Encruzilhada do Sul está
longe de combater de forma correta a pandemia. Disse que a mais de 30 dias participou da primeira e
única, até agora, reunião do Comitê de Operações Estratégicas e que ou o comitê não se reuniu mais ou os
vereadores não foram convidados para as reuniões, por não gostarem que os parlamentares participem dos
encontros. Falou que o Sr. Celso Teixeira, do Hospital Santa Bárbara, também não participou de mais
reuniões e que caso o comitê realmente não tenha se reunido mais se dá a impressão de que a pandemia
está controlada em Encruzilhada do Sul, o que não é verdade. Afirmou que encaminhará estas ponderações
ao prefeito e que se coloca à disposição para contribuir com ações e decisões no enfrentamento da
pandemia. ÁLVARO SPERB: Saudou a assistência, os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Saudou Luciana e o ex-vereador Antônio Félix Sodré,
presentes na assistência. Deu boas vindas ao vereador Luís Carlos dos Santos. Deu boas vindas ao Senhor
Presidente e destacou que o mesmo representou a Câmara de Vereadores em reuniões no Paraná, em
conjunto com o prefeito Benito Paschoal, com a empresa Konei Comercial, a segunda maior exportadora de
lâminas de eucalipto do país, estando os mesmos de parabéns por esta iniciativa. Disse que a questão dos
ar-condicionados já está ficando chata e que a Lojas Obino informou ao Executivo Municipal que a empresa
Multimix é parceira comercial desta, de modo que a Administração Municipal fez a tomada de preços e a
Lojas Obino, através da Multimix, ofereceu o menor preço, não havendo, portanto, ilegalidade ou
imoralidade na aquisição dos ar-condicionados para o gabinete do prefeito, sendo que os documentos estão
à disposição da comunidade encruzilhadense e não se deve ficar “batendo-boca” por questões pequenas
como esta. Falou que o prefeito Benito Paschoal teve recentemente perdas incalculáveis e mesmo assim
mantém a cabeça em pé e vai lutar para cumprir aquilo com que se comprometeu com a comunidade
encruzilhadense e defender o MDB. Afirmou que o prefeito Benito Paschoal irá conseguir superar as perdas
e conseguir fazer um grande governo municipal. Disse que a pandemia da covid-19 foi permitida por Deus
para que a Humanidade tenha mais consciência e pense no coletivo, deixando de lado os
comprometimentos partidários. Falou que a CPI da covid-19 no Congresso Nacional é chefiada por
canalhas, como Renan Calheiros, e que tenta acertar e não enganar ninguém, sendo que há pessoas
idosas e crianças que passam fome e não vem um futuro. Afirmou que cada um recebe de acordo com o
que planta e que esta é a lei do Criador e que para as pessoas serem salvas é preciso ter força, sendo que
se erra, mas se deve pedir perdão a Deus pelos seus pecados. LEANDRO HENDGES: Saudou a
assistência, em especial “Milan”, Luciana e o ex-vereador Antônio Félix Sodré, os colegas vereadores, os
telespectadores da sessão e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou o Senhor Presidente por
ter viajado com o prefeito Benito Paschoal até o Paraná, buscando investimentos para o Município.
Parabenizou as enfermeiras pelo Dia da Enfermagem. Disse que a questão da merenda é um processo
lento e que requer diversos trâmites regimentais. Falou que há dez milhões de reais para investimentos na
RSC-471, no trecho entre Pantano Grande e Canguçu, que em breve começarão a ser utilizados. Afirmou

que a saúde municipal piorou desde janeiro, mas que as aglomerações também aumentaram, sendo que
houve uma grande aglomeração no Passo da Guarda, onde pessoas do governo municipal anterior
estiveram, começando ali a piorarem as coisas. Disse que se as pessoas não fizerem a sua parte será
impossível controlar a pandemia e que a correspondência entre os medicamentos que estão na prateleira e
os que constam no sistema está a caminho. Falou que não há comprovação de que o kit-covid tenha
eficácia no tratamento da covid-19 e que a solução é a vacina, sendo que se o povo não tiver
conscientização nada vai dar certo. Afirmou que o CTR foi entregue pelo último governo municipal sem ter
registro no Ministério da Saúde, mas que está sendo regularizado agora. Disse que a segunda dose da
coronavac está atrasada em todos os locais. Falou que é preciso valorizar os empresários locais e que se
está acertando novos comodatos com a empresa Acenci e o Sr. Pedrotti e que se está buscando atrair uma
empresa de Santa Catarina, do ramo madeireiro. Afirmou que a estrada da localidade do Pinheiro é um
problema sem solução e que precisa ser ampliada na largura, um trabalho que iria demorar cerca de um
ano e meio e que a estrada das localidades da Campina e do Buriti estão boas. Parabenizou o prefeito
Benito Paschoal pela edição do decreto que proíbe o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais
do Município. ADRIANO HORNA: Saudou a assistência, os colegas vereadores, os telespectadores da
sessão e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Agradeceu ao secretário Miranda pelo excelente trabalho
que vem realizando na Vila Coimbra, a qual teve manutenção nas suas ruas duas vezes em menos de seis
meses. Disse que vai apresentar em breve dois projetos de lei, sendo um destes o que implanta o aplicativo
“Agenda Fácil”, pelo qual será possível marcar consultas na rede municipal de saúde e até agendar
vacinação. Falou que outro projeto de lei que irá apresentar será um que institui a obrigatoriedade de Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) no currículo escolar do Município e que considera esta matéria de extrema
importância. APARTE VEREADOR LEANDRO HENDGES: Disse que na rede estadual há professores que
lecionam em LIBRAS quando há alunos com necessidades especiais em sala de aula. Afirmou que irá
reapresentar o projeto de lei da “Farmácia Solidária”, o qual permitirá que pessoas doem medicamentos que
não usam, e que estejam dentro do prazo de validade, à Farmácia Municipal, para serem disponibilizados
gratuitamente a pacientes do SUS. CARLOS ALBERTO PRESTES: Saudou a assistência, os colegas
vereadores, os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Saudou o ex-vereador
Antônio Félix Sodré, presente na assistência. Agradeceu a todos os vereadores pela autorização para viajar
com o prefeito Benito Paschoal, ao Paraná, para ver uma empresa que pretende se instalar em
Encruzilhada do Sul e destacou que os representantes da empresa virão ao Município no começo de junho.
Disse que primeiramente na viagem se esteve em Erechim, onde se tratou com o prefeito da cidade formas
de financiamento para obtenção de recursos para uma usina de asfalto frio e depois em Curitiba, Teixeira
Soares e Irati, onde estão as fábricas da empresa. Falou que o eucalipto está terminando no Paraná e que o
interesse da empresa em Encruzilhada do Sul está na sua localização e nas suas florestas de eucaliptos,
sendo que há previsão de geração de cerca de 60 empregos diretos. Afirmou que a empresa que pretende
se instalar em Encruzilhada do Sul é a segunda maior exportadora de lâminas de eucalipto do Brasil e que
esta tem um selo de qualidade da Receita Federal. Disse que ficou muito honrado com o convite do prefeito
para a viagem e que tem certeza de que a instalação da empresa em Encruzilhada do Sul está muito perto
de se concretizar, pois os empresários estão com muito interesse em instalar uma unidade da empresa no
Município. Falou que a autorização para a viagem teve que ser dada pelos vereadores após a sua saída de
Encruzilhada do Sul devido a mesma ter se dado antes da possibilidade da votação da autorização em
plenário e destacou que recebeu o apoio de pessoas de seu partido para a viagem em companhia do
prefeito Benito Paschoal. CRISTINA BONI: Saudou a assistência, os colegas vereadores, os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense e os telespectadores da sessão. Disse que hoje é o Dia Internacional contra a
Homofobia e que sempre defende todas as pessoas vítimas de preconceito. Falou que muitas vezes não é
possível atender as demandas da comunidade encruzilhadense por várias vezes a solução depender do
Executivo Municipal. Afirmou que Encruzilhada do Sul é o município que mais está sofrendo com a
pandemia na região e que a maior parte das pessoas que deveriam estar em isolamento domiciliar
continuam circulando pela cidade. Disse que o vereador Luís Carlos dos Santos ainda está muito debilitado
e que a covid-19 é uma doença muito séria e não uma “gripezinha” como algumas pessoas falam. Pediu
que ocorra vacinação aos finais de semana e que o CTR tenha seu horário de atendimento ampliado aos
finais de semana e destacou que o kit-covid pode não ter eficácia comprovada contra a covid-19, mas deve
adiantar de alguma forma, pois do contrário os medicamentos deste não seriam receitados. Disse que ficou
feliz porque um urologista voltará a atender em Encruzilhada do Sul e que espera que em seguida volte a
atender o neurologista. Falou que foi promessa de campanha do prefeito Benito Paschoal fazer retomar o
atendimento de médicos especialistas em Encruzilhada do Sul e que toda vez que um destes profissionais
vier, uma parte das suas promessas será cumprida. Afirmou que fez indicação para que seja construído um
abrigo fechado no posto do interior (antigo Plantão) para os pacientes que esperam pela van que os leva até

Porto Alegre visando que seja dada dignidade aos mesmos. Disse que o decreto do prefeito Benito
Paschoal proibindo aulas presenciais no Município veio em boa hora, pois não há segurança para o retorno
das mesmas. Pediu que cada pessoa espalhe esperança e positividade. TEMPO DE LÍDER – ADRIANO
HORNA (REPUBLICANOS): Disse que conseguiu verba de 250 mil reais para a saúde do Município e
agradeceu aos deputados Carlos Gomes e Sérgio Peres pela obtenção deste recurso, bem como a
colaboração dos membros locais de seu partido, em especial a Sra. Isabel Freitas, presidente do mesmo a
nível municipal. JEFERSON RODRIGUES (PP): Em nome da bancada de seu partido, se solidarizou ao
combate a homofobia. Parabenizou o deputado estadual Frederico Antunes pela reunião entre a direção do
Hospital Santa Bárbara e a Secretária Estadual de Saúde para o restabelecimento do serviço de Urologia
nesta casa de saúde. LEANDRO HENDGES (MDB): Em nome do seu partido, agradeceu ao assessor do
deputado estadual Tiago Simon pela visita que fez em Encruzilhada do Sul na última sexta-feira e ao irmão
deste, Marcelo Figueiró, Secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, que disponibilizou testes para a covid-19
ao governo municipal. CRISTINA BONI (PTB): Em nome do seu partido, parabenizou Humberto Carreta,
Sandro Pereira e Cuca Neto pela campanha em prol da federalização do trecho da RSC-471 entre Pantano
Grande e Canguçu. Parabenizou Humberto Carreta pela campanha em prol do plantio de árvores frutíferas
na frente das casas das pessoas da comunidade. 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
24 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....................................…

