ATA DA 1 0 2 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de 2019, às dezoito horas, 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 Adriano
de Freitas Horna, estando presentes os seguintes vereadores: Aírton Soares Rodrigues, Álvaro
Luiz Pereira Sperb, Benito Fonseca Paschoal, Carlos Alberto Lopes Prestes, Diego D’Ávila
Christoff, Francisco Carlos da Luz Rodrigues, Luís Carlos Moreira dos Santos, Márcio Coelho
Gonçalves Meirelles, Márcio Freda Rassier e Paulo Renato Leal do Carmo. 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 de votos. 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 cópia de parecer jurídico e decisão do prefeito municipal a respeito das
prestações de contas do convênio da AMBES (Associação Mantenedora do Corpo de Bombeiros
de Encruzilhada do Sul) com o Município, referente ao período entre maio de 2017 e outubro de
2018, para conhecimento do Senhor Presidente e demais vereadores. 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 Sindicato dos
Municipários da Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul (SINDISUL) informando que aceita
o reajuste concedido pelo Executivo Municipal aos servidores ativos e inativos do Município e
reclamando do fato de não ter sido dado reajuste maior nem ter havido ampla discussão com a
categoria a respeito do mesmo, dentre outros pontos. A seguir, o Senhor Presidente solicitou
ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias dos senhores
vereadores: INDICAÇÕES – CARLOS ALBERTO PRESTES: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos na estrada
da localidade do Chanã. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Transportes, que sejam feitos os devidos reparos na estrada da localidade de Dom Marcos. 3)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os
devidos reparos na estrada da localidade do Passo do Elias. 4) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito o conserto da Rua Amaranto Pereira,
no Bairro dos Castros. ÁLVARO SPERB: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que faça encosto nos bancos das paradas de ônibus e das praças
públicas. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos na estrada da localidade do
Rincão do Chanã. BENITO PASCHOAL: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Transportes, que arrume a estrada da caixa d’água que vai para a estrada da
localidade do Passo da Estefânia. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – BENITO PASCHOAL: 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: Quanto foi
efetivamente recebido em recursos pelo Executivo Municipal no ano de 2018 em relação ao
orçamento municipal? Se não foi realizado o orçamento municipal que foi efetivamente recebido,
qual o motivo? Pede-se o valor global e a discriminação por cada secretaria da Administração.
LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 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: Quando haverá obstetra disponível para atendimento no Município?
Atualmente as parturientes são transferidas para o município de Cachoeira do Sul. Pergunta-se:
como está a questão do transporte das parturientes, visto que o veículo utilizado atualmente nas
transferências não permite, pelo seu reduzido tamanho, que equipe médica acompanhe a
gestante? Em casos de risco à gestante é utilizado veículo maior? Lidas as matérias dos
senhores vereadores, o Senhor Presidente inquiriu se todos fariam uso da palavra durante o
Grande Expediente, tendo os vereadores Diego D’ávila Christoff e Paulo Renato do Carmo
aberto mão da utilização deste espaço. Em seguimento, o vereador Luís Carlos dos Santos
solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em razão do falecimento do Sr. Jair Rodrigues,
servidor do Executivo Municipal, o que foi deferido pelo Plenário. Em continuidade aos trabalhos,
passou-se à Ordem do Dia. ORDEM DO DIA – PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO:
Projeto de Lei nº 004/2019, que “altera disposições da Lei nº 1.866/1998 para conceder

revisão salarial ao piso do magistério”. Aprovado por unanimidade de votos, em única
votação. Projeto de Lei nº 005/2019, que “concede incentivo adicional aos agentes
comunitários de saúde e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade de votos, em
única votação. Projeto de Lei nº 006/2019, que “concede revisão salarial aos agentes
comunitários de saúde, altera a Lei nº 2.407/2006 e dá outras providências”. Aprovado por
unanimidade de votos, em única votação. Projeto de Lei nº 007/2019, que “concede revisão
geral anual – art. 37, X, da CF – aos vencimentos dos servidores, aos proventos dos
aposentados e pensionistas do Poder Executivo e dá outras providências”. Aprovado por
unanimidade de votos, em única votação. Projeto de Lei nº 008/2019, que “altera disposições
da Lei nº 2.127/2003, alterada pelas Leis nº 2.719/2008, 3.365/2017 e 3.699/2018”. Aprovado
por unanimidade de votos, em única votação. Destaca-se que durante a discussão do Projeto de
Lei nº 007/2019, o vereador Benito Paschoal salientou que não houve por parte do Executivo
Municipal diálogo quanto ao percentual de reajuste e que no seu entendimento o valor poderia
ser de cerca de 5%, pois se sabe que o índice oficial de inflação é abaixo do índice real, tendo
lamentado que o governo municipal não tenha oferecido um índice maior de reposição; que o
vereador Márcio Meirelles salientou que o ideal seria um aumento maior, mas que entidades
privadas não estão concedendo nenhum aumento aos seus funcionários e que o crescimento
vegetativo da folha fica maior do que o índice concedido e destacou também que se o índice de
reajuste não fosse maior, então que tivesse havido mais diálogo entre o Executivo Municipal e o
sindicato dos municipários; que o vereador Diego Christoff salientou que o governo municipal
anterior aplicou uma política de reajuste salarial real aos servidores municipais, em especial aos
funcionários com menores salários e destacou que lamenta a falta de diálogo do Executivo
Municipal e que a única coisa quanto ao projeto em tela é aprovar, porque não há outra saída;
que o vereador Álvaro Sperb salientou que os municípios estão cheios de servidores públicos e
não recebem verbas suficientes do Estado e da União, o que cria uma situação em que o
servidor público acaba prejudicado, em especial quanto a questão salarial; que o vereador
Francisco Carlos Rodrigues destacou que o percentual de reajuste dado pelo Executivo
Municipal foi o máximo que se pode dar e que concorda que o índice de reajuste é baixo, mas
que não há nada a fazer; que o vereador Carlos Alberto Prestes salientou que considera que é
essencial que se coloque a despesa dentro da receita e que os tribunais estão exigindo demais
o concurso público e que deve haver menos deste, maior comprometimento dos servidores
efetivos com a máquina pública e menos cargos em comissão, tendo destacado também que lhe
surpreendeu a falta de diálogo do Executivo Municipal com o sindicato dos municipários; que o
vereador Luís Carlos dos Santos salientou que é a favor da matéria em tela e que apoia o
concurso público, desde que não tenha fraude; que o vereador Márcio Rassier salientou que o
Executivo Municipal conversou sim com o sindicato, embora não houvesse muito tempo para o
diálogo, e que o prefeito Artigas tem boa vontade em oferecer reajuste aos servidores
municipais, mas que o índice do orçamento gasto com folha de pagamento está acima do limite
prudencial, sendo que em muitos municípios há atrasos de salários e do pagamento do décimoterceiro salário, o que não acontece em Encruzilhada do Sul e que o índice de reajuste dado foi
o índice possível; que o vereador Aírton Rodrigues salientou que é a favor do Projeto de Lei nº
007/2019, mas que entende que o Executivo Municipal deveria reduzir o número de cargos em
comissão e então pagar melhor o funcionalismo municipal. GRANDE EXPEDIENTE –
Pronunciaram-se os seguintes vereadores: MÁRCIO RASSIER: Saudou a assistência, em
especial Maria Leci e Raquel Viegas, presidente do PP local, e os servidores municipais
presentes, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou o
vereador Luís Carlos por ter proposto o minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Jair.
Manifestou condolências pela morte da Sra. Vony Fucks, e destacou que esta foi a matriarca da
família Fucks em Encruzilhada do Sul. Disse que hoje seus pais completam 52 anos de casados
e que é uma alegria tê-los vivos, sendo que estes lhe ensinaram a ser correto e seguir o
caminho do bem. Pediu que os secretários municipais trabalhem e sem empenhem mais e que
valorizem o prefeito e façam o seu melhor. Falou que como líder do governo municipal vai
defender o que for possível defender e que vai cumprir seu papel. ÁLVARO SPERB: Saudou a
assistência, em especial os servidores municipais presentes, os colegas vereadores e os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que deve haver uma revisão do pacto federativo para
que os municípios possam receber mais verbas. Falou que é preciso investir no cooperativismo
e que esse sistema é uma boa alternativa de rende. Afirmou que há alternativas e meios para

que a economia do Município possa ser melhorada e que se houvesse mais duas Tramontinas,
duas Tanacs e mais cooperativas então haveria mais renda em Encruzilhada do Sul. Disse que
esteve na última quinta-feira na Prefeitura para falar com o secretário Jorge André e que
encontrou o secretário Fernando Moraes, de Transportes, e que este o repreendeu porque tinha
falado que a solução seria por uma retroescavadeira em cima de uma caçamba e fazer
operação tapa-buraco e teria dito que então ele, Álvaro, deveria ser o secretário. Falou que foi
eleito vereador pelo povo e representa toda a comunidade e por isso tem o poder de cobrar do
Secretário de Transportes e que este concorreu a vereador na última eleição e não se elegeu.
Afirmou que o secretário Jorge André no início do atual governo municipal era responsável por
três secretarias e que mesmo assim fez um trabalho melhor na pasta dos Transportes que o
atual secretário, o qual é um incompetente, sendo que cobra porque é seu dever. Disse que o
poder público precisa fazer ao menos o que é urgente quanto à conservação das estradas do
interior. BENITO FONSECA PASCHOAL: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou “Milan”, morador da localidade da Chapada, e os
servidores municipais presentes na assistência. Disse que um meio de se compensar o pequeno
aumento dado aos servidores seria aumentar o valor do vale-refeição, que legalmente não é
considerado parcela salarial, sendo esta uma forma de valorizar os servidores municipais, os
quais, sendo efetivos, são permanentes e “carregam nas costas” a administração. Falou sobre o
pedido de informações que apresentou e destacou que no site do TCE há dados informando que
algumas secretarias municipais não gastaram todo o orçamento disponibilizado para elas,
havendo diferença de cerca de dois milhões entre o orçado e o gasto na Secretaria de
Educação, por exemplo. Afirmou que quanto à questão da AMBES, não se questionou o trabalho
que os bombeiros civis fazem, mas se questionou os “absurdos” vistos na prestação de contas
desta entidade e que o prefeito homologou esta prestação de contas e agora “desomologou”.
Disse que houve fraude no concurso público de uma outra gestão Artigas e que agora aparece o
caso da AMBES e questionou o que mais pode haver de “escondido” na Prefeitura. Falou que
um ocupante de cargo em comissão vendia material para a AMBES e que este fato não tem a
ver com os bombeiros e sim com o anterior presidente da entidade. Afirmou que pessoas
recentemente tentaram intimidar o Diretor Geral da Câmara, Anderson Escouto, e também o
vereador Adriano Horna, mas que a ele, Benito, ninguém intimida, sendo que o uso da tribuna
lhe foi outorgado pelo povo e que fala na tribuna o que acha errado. Parabenizou o secretário
Vagner Carvalho, de Administração, pelo retorno que dá aos vereadores. FRANCISCO
CARLOS RODRIGUES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Disse que achou pouco o reajuste salarial ofertado pelo Executivo Municipal e
que poderia ter havido mais diálogo com o sindicato. Pediu que sejam feitos os devidos reparos
nas estradas das localidades do Passo da Rita, Cerro da Cascavel e Cerro Alto. Parabenizou os
reparos feitos na estrada para Amaral Ferrador. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na
estrada da localidade de Dom Marcos. APARTE VEREADOR MÁRCIO RASSIER: Disse que
falou com o vice-prefeito e que este prometeu reparos na estrada desta localidade, que
deveriam ocorrer hoje. Falou que o Secretário de Transportes informou que em breve serão
feitos reparos na ponte do Corredor dos Damé e na ponte da localidade do Passo do Marinheiro.
Pediu que sejam feitos os devidos reparos na estrada das localidades do Rincão do Chanã,
Serrinha dos Fonsecas, Passo do Elias, Vau dos Prestes e Rincão dos Bica. Informou que o
Secretário de Obras disse que em breve chegarão lâmpadas de iluminação pública. Disse que a
ambulância que transporta as parturientes não é a ideal, mas que tem servido bem. LUÍS
CARLOS DOS SANTOS: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Saudou Pedro Lúcio Silveira, presidente do SINDISUL, e Nara, presentes na
assistência. Disse que para ter a cancha de rodeio de volta ou ter um novo espaço, será
necessário que os antigos usuários façam uma associação, para que o Executivo Municipal
possa ceder o espaço. Manifestou pêsames pela morte do Sr. Jair, tendo o parabenizado pelo
bom trabalho que fazia e destacado que este não misturava o seu trabalho com política. Falou
que sempre vota a favor dos projetos de lei dos comodatos e que elogia a administração quanto
esta faz um bom trabalho. Parabenizou os funcionários que fizeram a manutenção da estrada da
localidade da Ponta dos Vargas. Afirmou que o secretário Jorge André, no início do governo
municipal, administrava três secretarias, inclusive a de Transportes, e fazia mais do que o atual
titular da pasta, que cuida só desta, e destacou que as estradas do interior estão péssimas e
algo precisa ser feito. Disse que o dinheiro tem que ser gasto pela administração agora e não

ser gasto no ano que vem, quando haverá eleição municipal, e quando, talvez seja feito tudo e aí
hajam estradas boas. Falou que quanto a questão das parturientes, pelo que sabe só há uma
ambulância pequena para transportá-las e se for necessário uma maior então é preciso alugar.
Afirmou que que é preciso cuidar das coisas daqui para frente, sendo que não adianta ficar
falando da ex-prefeita Laíse e do ex-prefeito Conceição e não cuidar dos problemas atuais do
Município. Disse que o vereador Aírton não teve ajuda do governo Laíse e não tem ajuda do
atual governo municipal. Falou que a cidade está parada e está “perdendo” para Pantano
Grande. AÍRTON SOARES RODRIGUES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou “Joãosinho da Saúde”, Raquel Viegas e Pedro
Lúcio Silveira, presentes na assistência. Manifestou pêsames pela morte do Sr. Jair. Disse que
sempre teve um bom relacionamento com os governos municipais do PP, tendo sempre sido
bem atendido, mas que agora cobra porque o Executivo Municipal deve fazer em prol das
pessoas e que tem certeza de que o governo Artigas está deixando a desejar. Falou que as
pessoas da localidade da Serra dos Nascentes estão abandonadas e não tem mais estrada e
que o Sr. Igor, que comercializava mantimentos nesta localidade, foi “banido”, sendo que a
fiscalização em Encruzilhada do Sul é intensa, apesar do Município ser pobre, e que um
município perto de Vera Cruz é muito menor e tem academia ao ar livre, britador e várias outras
coisas que não há aqui. Afirmou que se deve parar de perseguir as pessoas e deixá-las
trabalhar, sendo que o Sr. Igor não pode mais entrar em Encruzilhada do Sul porque lhe cobram
uma taxa muito alta. Disse que se deve “atacar” onde o transporte escolar está entrando e que
há muita coisa errada nas secretarias, começando pela Secretaria de Transportes, sendo que o
secretário Fernando também lhe criticou, mas que não critica este, mas defende os interesses
da população encruzilhadense. MÁRCIO MEIRELLES: Saudou a assistência, os colegas
vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que em uma sessão anterior falou
sobre uma obra realizada por maquinário da Prefeitura na propriedade do Baixinho do Gás e que
no último final de semana se descobriu que a Prefeitura tem serviço de instalação de arcondicionado para particulares, tendo isso sido divulgado na rede social e o vereador Adriano
Horna possuindo filmagem do ocorrido, e que o mais grave quanto a um caminhão público ter
sido usado em horário de expediente para colocar o citado equipamento para um particular é o
fato de que este caminhão não está disponível para todos. Falou que conversou com Valpir
Rocha, CC da Prefeitura, e sugeriu que este faça uma interlocução entre o Executivo Municipal e
a Câmara de Vereadores, divulgando atos do governo municipal, e que entre as boas coisas
feitas pela administração cita os convênios firmados com entidades privadas, como a
COOMCREAL e a APAE. Afirmou que não sabe se obras feitas pela Secretaria de Obras tem
conotação pública ou particular, pois se sabe que maquinário público tem sido usado com fins
particulares. Listou estradas que tiveram manutenção pela Secretaria de Transportes. Disse que
a saúde municipal não está num patamar ideal, mas que tem tido avanços, como a contratação
de novos profissionais e a chamada de aprovados no último concurso municipal. Falou que a
Câmara de Vereadores recebeu parecer jurídico do Executivo Municipal sobre a questão da
AMBES e que vai analisa-lo. ADRIANO DE FREITAS HORNA: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que o menino Bernardo,
para o qual ajudava na campanha de doação de sangue, faleceu e agradeceu as pessoas que
colaboram nesta campanha. Falou que agora está colaborando na campanha da Sra. Maria
Lúcia, para doação de sangue. Afirmou que o papel do vereador é também investigar e fiscalizar
e que enquanto há falta de lâmpadas de iluminação pública em vários pontos da cidade, o
caminhão usado para trocar as lâmpadas estava sendo usado na instalação de um arcondicionado para um particular e que o responsável por isto não é o funcionário que fez, mas
sim o responsável pela pasta, que sabe que este procedimento é proibido. Disse que quem
investigou a questão do ar-condicionado não é culpado e sim é quem fez e quem tentou
ameaçar e intimidar depois, e que não tem medo destas pessoas e que estas sabem que estão
fazendo coisas erradas. Falou que não ofendeu ninguém e que falou a verdade e que o
responsável é o gestor da pasta, sendo que o prefeito talvez nem soubesse do caso do arcondicionado. Afirmou que não importa quem recebeu o ar-condicionado instalado pelo
caminhão da Prefeitura, este foi um ato errado. APARTE VEREADOR BENITO PASCHOAL:
Sugeriu que seja feito um seminário, com representantes da comunidade do Executivo
Municipal, para discutir o desenvolvimento do Município. Disse que há pessoas que dizem que
vão fazer e não fazem, sendo que o problema da iluminação pública já vem de muito tempo,

especialmente no seu bairro. CARLOS ALBERTO PRESTES: Saudou a assistência, em
especial Raquel Viegas, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse
que através do Poder Legislativo se pode fiscalizar o uso do dinheiro público. Falou que uma
grande conquista para a comunidade encruzilhadense foi a unidade do corpo de bombeiros e
que admira o trabalho que a corporação realiza, tendo votado a favor de todos os projetos em
prol dos bombeiros civis. Afirmou que como vereador é obrigado a pedir informações sobre
entidades que recebem verba municipal e que fez pedidos de informações sobre a AMBES e
que na resposta encaminhada pelo Executivo Municipal quanto ao último verificou gastos que no
seu entender são descabidos e que como é prudente, não formou juízo e pediu à Mesa Diretora
uma análise técnico-legislativa acerca da documentação que forma a referida resposta ao
pedido de informações, tendo sido designado o servidor Tiago Arena Corrêa para fazer esta
análise, que consistiu num apanhado das informações contidas na documentação citada. Disse
que a resposta ao pedido de informações chegou na Câmara de Vereadores no dia 04 de
fevereiro, encaminhada pelo Procurador do Município, Dr. Saulo Meirelles, e que na análise feita
foram elencados pagamentos feitos pela AMBES, dos quais não concorda e que levará ao
conhecimento do Ministério Público. Listou algumas despesas da AMBES relacionadas da
documentação enviada pelo Executivo Municipal, destacando aquelas mais estranhas, como
gastos com gêneros alimentícios. Falou que por todas as despesas que relatou, realmente tem
de faltar recursos no orçamento municipal e que a questão da AMBES precisa ser averiguada.
Afirmou que a AMBES deveria ser presidida por um bombeiro. Disse que pretende levar a
questão da prestação de contas da AMBES com os gastos absurdos ao Ministério Público e que
aí poderão ser tomadas as medidas cabíveis. Falou que hoje a Câmara de Vereadores recebeu
parecer jurídico do Dr. Saulo Meirelles sobre a questão da prestação de contas da AMBES e que
vai analisa-lo. TEMPO DE LÍDER – Dispensado por acordo entre as bancadas. Para constar
eu,................................................, Primeiro Secretário superintendi a redação da presente ata,
que vai assinada pelo Presidente........................................

