ATA DA 1 0 0 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao quarto dia do mês de fevereiro de 2019, 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 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. Em seguimento aos trabalhos, o
Senhor Presidente convidou o Sr. Álvaro Damé Rodrigues, vice-prefeito e prefeito em exercício
do Município, para tomar assento junto à bancada, a fim de assistir a sessão plenária, tendo lhe
passado a palavra para que o mesmo fizesse explanação relativa a assuntos do Poder
Executivo Municipal, tendo o prefeito em exercício dito que está substituindo o prefeito Artigas
no cargo em razão de suas férias, por um período de dez dias, tendo parabenizado o vereador
Márcio Rassier pela sua presidência e colaboração com o Executivo Municipal, em especial a
economia de recursos que permitiu uma grande devolução orçamentária à administração
municipal, e desejado um bom mandato ao vereador Adriano Horna, se pondo à disposição para
colaborar com o Legislativo no que for preciso, tendo também agradecido ao vereador Francisco
Carlos Rodrigues por desempenhado a função de líder do governo municipal na Câmara de
Vereadores no ano de 2018; em seguimento, o Sr. Álvaro Damé Rodrigues convidou o vereador
Márcio Rassier para ser o líder do governo municipal no ano de 2019 e destacou que na data de
hoje ligou para o DAER solicitando que fosse realizada a manutenção do trecho de acesso à
cidade na RST 471, com o tapamento dos buracos, e que esteve em reunião com os secretários
municipais definindo cronograma de trabalho, tendo falado o cronograma da Secretaria de
Transportes para os próximos dias e destacado que foi feita a rescisão dos contratos do
Município com a empresa Tarefa, referente as obras dos postos de saúde e das escolas
municipais, e que há a ideia da continuidade das obras, sendo necessária nova licitação e
autorização do Ministério da Saúde para o prosseguimento das mesmas nos postos de saúde,
bem como nova licitação também para as escolas; em continuidade, o Sr. Álvaro Damé
Rodrigues agradeceu a Câmara de Vereadores pela aprovação dos projetos encaminhados em
dezembro e salientou que o Município irá adquirir uma máquina de limpeza urbana para
aprimorar os serviços prestados e que foi encaminhado projeto de lei prevendo reajuste no piso
municipal do magistério, seguindo o reajuste do piso nacional da categoria, tendo, por fim,
agradecido ao espaço concedido. Em continuidade aos trabalhos, passou-se ao Expediente.
EXPEDIENTE: O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a
leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal, as quais foram:
ofício de encaminhamento das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 001/2019, que “institui o
Código de Obras e dá outras providências”, esta matéria tratando da instituição de um novo
Código de Obras para o Município. Projeto de Lei nº 002/2019, que “autoriza a permuta de
servidores entre os Municípios de Encruzilhada do Sul e Pantano Grande – RS”, esta matéria
tratando da permuta de servidora técnica em enfermagem por servidora oficial administrativa,
respectivamente dos municípios de Encruzilhada do Sul e Pantano Grande. Projeto de Lei nº
003/2019, que “autoriza a permuta de servidores entre os Municípios de Encruzilhada do Sul e
Pantano Grande – RS”, esta matéria tratando da permuta de servidora técnica em enfermagem
por outra servidora técnica em enfermagem, entre os municípios mencionados. Projeto de Lei nº
004/2019, que “altera disposições da Lei nº 1.866/1998 para conceder revisão salarial ao piso do
magistério”. Da mesma forma, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que
fizesse a leitura das correspondências recebidas de diversos: convite da empresa Rampanelli
Materiais de Construção para a cerimônia de filiação da mesma à “Redemac”, a ser realizada na
sede da empresa em 09 de fevereiro do corrente ano, a partir das 09h. A seguir, o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias dos
senhores vereadores: INDICAÇÕES – ÁLVARO SPERB: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os reparos necessários nas
estradas do interior do Município, em especial nas estradas das localidades do Passo da Cria,
Rincão dos Machados, Pinheiro e Mina Velha. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através

da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os reparos necessários nas ruas em geral, em
especial nas ruas do Loteamento dos Castros, Vilas Paraíso I e II e Loteamento do Edegar.
CARLOS ALBERTO PRESTES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria
de Transportes, que seja feita a manutenção da estrada da localidade do Rincão dos Machados.
2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que seja feita a
manutenção da estrada da localidade do Serra dos Fonsecas. LUÍS CARLOS MOREIRA DOS
SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, os devidos
reparos na Rua Alcides Teixeira Guterres, no Alto Alegre. 2) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam feitos os devidos reparos no esgoto da
Rua Timbaúva, na Vila da Fonte. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria
de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos na estrada das localidades do Passo da
Cria, Rincão dos Machados e Marinheiro. 4) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos nos corredores entre o Passo
das Canas e o Iruí. 4) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, que
seja feita a aquisição de fitas HGT para suprir a demanda de quem procura os postos de saúde
visando medir a glicose do sangue. 5) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que faça a limpeza de uma sanga entre as Vilas Paraíso I e Paraíso II, na
Rua Marinheiro João Cândido. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Transportes, que arrume a estrada do Passo das Canas.
MOÇÃO DE PESAR - LUÍS CARLOS MOREIRA DOS SANTOS: 1) Requer que seja
consignado voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Juliano Teixeira de Azambuja (Júlio).
EMENDA A PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO – MÁRCIO COELHO GONÇALVES
MEIRELLES: Emenda Substitutiva Total ao Projeto de Lei nº 019/2018, alterando toda a
redação da referida matéria. Lidas as matérias dos senhores vereadores, o Senhor Presidente
inquiriu se todos fariam uso da palavra durante o Grande Expediente, tendo todos os vereadores
se manifestado no sentido da utilização deste espaço. ORDEM DO DIA – PROJETOS DE LEI
DO PODER LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 018/2018, que “regulamenta o horário de
funcionamento da Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul e dá outras
providências”. Aprovado por nove votos a um, tendo votado contra o vereador Luís Carlos
Moreira dos Santos. Projeto de Lei nº 019/2018, que “regulamenta o pagamento de IPTU e
Taxa de Lixo dos Imóveis públicos em poder de particulares por força de contratos de
comodato ou de permissão de uso”. Retirado de pauta por pedido do vereador Benito
Paschoal, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Pareceres, visto que tal
matéria teve toda a sua redação alterada pela emenda substitutiva apresentada pelo vereador
Márcio Meirelles, a qual tem de ser apreciada preliminarmente pela referida comissão. Destacase que durante a discussão do Projeto de Lei nº 018/2018, o vereador Márcio Meirelles, o qual
salientou que apresentou esta matéria para que não haja confusão entre o horário de
funcionamento dos gabinetes parlamentares e o horário de funcionamento do Poder Legislativo,
definindo-o de forma clara; que o vereador Benito Paschoal salientou que votou a favor do
horário reduzido no Executivo Municipal pela última vez e que estaria em estudo o fim do horário
reduzido no âmbito da Prefeitura, tendo destacado também que o Projeto de Lei nº 018/2018
determina um horário fixo para o funcionamento da Câmara de Vereadores, mas faculta que seja
implantado, por até três meses anualmente, uma jornada de trabalho reduzida aos servidores,
embora o Legislativo não possa ter um horário de funcionamento reduzido; que o vereador
Álvaro Sperb parabenizou o vereador Márcio Meirelles pela apresentação do Projeto de Lei nº
018/2018 e salientou que esta matéria vem em defesa do cidadão por determinar um horário fixo
para o funcionamento da Câmara de Vereadores, embora permita que seja implantado horário
de trabalho reduzido aos servidores por um período determinado; que o vereador Luís Carlos
dos Santos salientou que a Câmara de Vereadores deve ter seu horário de funcionamento
acompanhando o Executivo Municipal, pois caso fique aberta em horário que a Prefeitura esteja
fechada, então não se poderá resolver as demandas dos cidadãos; que o vereador Carlos
Alberto Prestes salientou que ficou trabalhando no recesso parlamentar e que sempre votou a
favor de projetos de lei de redução de horário no âmbito municipal, mas diante do apelo da
população em mais serviços e atendimento por parte do poder público municipal, votou contra o
turno único no Executivo Municipal, e vota a favor do projeto em tela, sendo que muitas pessoas
lhe procuram pedindo auxílio quanto à contatos com agentes da administração municipal e que é
a favor de que cada vez mais o poder público preste serviços à comunidade encruzilhadense.

GRANDE EXPEDIENTE – Pronunciaram-se os seguintes vereadores: BENITO FONSECA
PASCHOAL: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Saudou o Sr. Álvaro Damé Rodrigues. Saudou o vereador Adriano Horna,
presidente da Câmara de Vereadores, e o vereador Luís Carlos dos Santos, e desejou a estes
sucesso na gestão e que conduzam o Legislativo com ética e responsabilidade. Disse que a
Câmara de Vereadores devolveu ao Executivo Municipal cerca de 500 mil reais no ano passado,
mas que algumas pessoas disseram que o Executivo Municipal não tem dinheiro para resolver
as demandas da população porque a Câmara de Vereadores gasta demais, sendo que isto não
é verdade, pois esta gasta menos do que o limite legal e sempre devolve recursos ao Executivo
no final de cada ano. Parabenizou o vereador Francisco Carlos Rodrigues por ter sido líder do
governo municipal em 2018. Falou que o Sr. Álvaro Damé Rodrigues está estudando a
possibilidade da revogação do turno único no Executivo Municipal. Pediu que sejam feitos os
devidos reparos nas estradas da localidade do Rincão dos Machado, Marmeleiro (no corredor de
acesso) e Passo da Cria e destacou que estas vias estão intransitáveis, bem como solicitou
reparos no aterro da ponte do Passo do Bonete, na localidade da Maria Santa. Pediu que o Sr.
Álvaro Damé Rodrigues determine a limpeza das ruas e praças da cidade e destacou que é
preciso cobrar dos donos dos terrenos baldios a limpeza dos mesmos, de acordo com a
legislação municipal. Afirmou que não é responsabilidade dos vereadores providenciar a limpeza
das ruas e a manutenção das estradas municipais e que isto é competência do Executivo
Municipal e dos secretários municipais. CARLOS ALBERTO PRESTES: Saudou a assistência,
os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Desejou sucesso ao vereador
Adriano Horna como presidente da Câmara de Vereadores e saudou os familiares deste,
presentes na assistência. Saudou o Sr. Álvaro Damé Rodrigues. Disse que tem muitas restrições
quanto ao governo municipal, mas que apoia o mesmo e pediu que seja feito um contrato
emergencial para a contratação de mais um médico para atender os pacientes do posto do
centro, pois nesta unidade são atendidos pacientes de outros dois postos de saúde e não tem
sido possível atender adequadamente toda a demanda. Falou que em 2018 fez um pedido de
informações ao Executivo Municipal questionando quais servidores municipais tem atribuição de
capinar ruas e que recebeu a resposta de que há 40 funcionários com esta atribuição, tendo
destacado que mesmo assim a cidade continua muito suja e que ou se coloca estes funcionários
a capinar ou se faz novo concurso para por mais servidores com atribuição de capina ou se
contrata um serviço particular para limpar as vias públicas da cidade. Afirmou que é preciso
buscar uma solução para a questão da limpeza das ruas e praças e que quanto a isto há muitas
reclamações da população, sendo que o governo municipal prometeu na campanha prestar um
serviço melhor que o governo anterior. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou o Sr. Álvaro Damé
Rodrigues e o vereador Adriano Horna, bem como o ex-vereador Antônio Félix Sodré, presente
na assistência. Saudou Carlão e seu filho, presentes na assistência. Convidou a comunidade
encruzilhadense para jantar beneficente em prol de Sandra Struk, que está se formando em
Medicina e é moça pobre e precisa de ajuda. Disse que a cancha de rodeio no parque de
eventos foi transferida para a associação de motociclistas, para uso da mesma, e que não tem
nada contra os motociclistas, mas acha que deveria ter sido destinada a esta associação uma
outra área no parque e que a referida cancha foi feita com recursos de quem a utiliza, sendo
que na maioria das cidades tem cancha de rodeio e em Encruzilhada do Sul deve haver uma
também. Reiterou os pedidos de manutenção de estradas municipais que fez hoje via as
indicações que apresentou e destacou que o mau estado destas vias está prejudicando quem as
usa e que os plantadores de melancia estão sendo obrigados a arrumas as estradas que usam
porque o Município não faz a manutenção. AÍRTON SOARES RODRIGUES: Saudou a
assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou o vereador
Adriano Horna. Saudou o Sr. Álvaro Damé Rodrigues. Saudou Vagner Carvalho, Secretário
Municipal de Administração, e o ex-vereador Antônio Félix Sodré, presentes na assistência.
Disse que os moradores da localidade do Pinheiro estão há vinte dias sem água e que até agora
o governo municipal não resolveu o problema, tendo pedido ao Sr. Álvaro Damé Rodrigues que
encaminhe uma solução. Pediu que seja feita uma limpeza geral na cidade, com a limpeza dos
trevos de acesso, as ruas e as praças, bem como que seja feita a limpeza dos terrenos baldios.
Falou que há pessoas de outras cidades vendendo rancho nos finais de semana em
Encruzilhada do Sul e que também há pessoas vendendo ilegalmente frutas e verduras e que é

preciso resolver este problema. ÁLVARO SPERB: Saudou a assistência, os colegas vereadores
e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou o vereador Adriano Horna. Saudou o Sr.
Álvaro Damé Rodrigues. Saudou Vagner Carvalho, Secretário Municipal de Administração, e o
ex-vereador Antônio Félix Sodré, presentes na assistência. Desejou sucesso ao vereador
Adriano Horna como presidente da Câmara de Vereadores. Disse que o Sr. Álvaro Damé
Rodrigues já esteve na localidade do Pinheiro par a tratar da questão da falta de água e que o
Executivo Municipal já comprou uma bomba d’água nova que será instalada em breve. Falou
que d urante o recesso parlamentar andou por várias estradas do interior e que a situação é
muito grave e que a manutenção deve ser feita agora, sendo que se não for possível a
manutenção geral, então se deve fazer uma operação tapa-buraco emergencial e destacou que
as pessoas estão tendo muito prejuízo, pois gastam com a manutenção de seus veículos e às
vezes não conseguem escoar seus produtos, como o Sr. Vanderci Figueira, morador da
localidade de Dom Marcos, que não conseguiu vender duas cargas de boi devido ao mau estado
da estrada. Afirmou que diversas ruas da cidade precisam de manutenção e que é preciso
resolver a questão do recolhimento do lixo, pois o mesmo está muito ruim, e também a questão
da limpeza dos terrenos particulares, como aquele onde está a antena da Rádio
Encruzilhadense. Disse que é necessário defender os empreendedores do Município e que os
fiscais do Executivo Municipal devem fiscalizar as pessoas que prestam serviço irregularmente,
sem pagar os devidos impostos, pois isto causa prejuízos ao empreendedor regular e ao
Município, que não recebe de quem presta serviço irregular impostos, sendo que o problema é
também culpa da população, pois as pessoas usam os serviços dos prestadores irregulares.
PAULO RENATO DO CARMO: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense. Saudou o Sr. Álvaro Damé Rodrigues. Disse que é um vereador “do
interior” e que pede que o Executivo Municipal faça a manutenção das estradas, mas não é
atendido e que aproveita a presença do prefeito em exercício, Sr. Álvaro Damé Rodrigues, para
novamente pedir a manutenção das estradas do interior, pois a situação é crítica. Falou que tem
um caminhão grande e que a “mola mestra do cavalhinho” custa um dinheirão e o caminhão tem
seis dessas e que como ele, tem muita gente com caminhão grande que tem prejuízo quando
alguma peça quebra, sendo que está com o seu caminhão parado porque uma peça quebrou.
Afirmou que nem fala mais das pontes do interior porque não tem mais. Disse que não sabe
quem é o engenheiro ou a “engenhoca” que fez, pois antes era o César, mas não sabe se ainda
é o César, a ponte ou bueiro do Corredor dos Damé e que os “galegos” estão fazendo a volta no
Capão da Sesteada porque não tem estrada, pois a primeira chuva “levou” o bueiro. Falou que
andou por uma localidade que não sabe qual é, mas não pediu voto porque sabia que não ia
poder atender a comunidade e que as pessoas pedem a ele, mas a questão das estradas é com
o Executivo. MÁRCIO MEIRELLES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes
da Rádio Encruzilhadense. Disse que em janeiro o PSDB saiu do governo municipal e que isto
foi uma “bofetada”, pois o partido saiu do governo e os cargos que eram do partido continuam
ocupados por pessoas do partido, o que entende que é inadequado, sendo que fica aguardando
a demissão dos filiados no PSDB. Falou que o maquinário do Executivo Municipal foi levado à
localidade do Rincão dos Bica e que as máquinas foram retiradas de lá sem fazer as
benfeitorias. Afirmou que alguns dias atrás, na localidade do Passo da Estefânia, maquinário da
Prefeitura foi usado, na propriedade do “Baixinho do Gás”, para fazer a manutenção de um
açude e a correção de um campo de futebol, tendo recebido relato neste sentido, e que espera a
tomada de providências, pois isto é irregular, sendo que quer saber se isto é verdade, quanto o
particular pagou pelo serviço e o embasamento jurídico quanto a isto, sendo que deseja a
punição dos responsáveis, caso o que relatou seja verdade. Disse que quanto a limpeza dos
terrenos, as pessoas não limpam e o poder público fica inerte e se tem a sensação de que se
merece terrenos sujos, pois o poder público tem os mecanismos e não os executa. Falou que
chegou hoje o projeto de lei do novo Código de Obras Municipal e que o discutirá com os
engenheiros e arquitetos da cidade. ADRIANO DE FREITAS HORNA: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que fica feliz em ser
presidente da Câmara de Vereadores e que veio da vila e sabe das dificuldades da comunidade
encruzilhadense. Agradeceu aos colegas vereadores que acreditaram nele e o elegerem
presidente da Câmara de Vereadores e que espera aproximar a Câmara Municipal mais próxima
da comunidade. Falou que seu pai é cortador de pedras e sua mãe é doméstica e até varreu
ruas e que eles lhe ensinaram o que é certo e sempre estiveram ao seu lado. Afirmou que

constitui família, adotou seu sobrinho como filho, teve uma filha e um filho, o qual tem autismo, e
está casado já há vinte anos, sendo que ama sua família e não pode decepcioná-la, sendo que
não vai agradar a todos, mas vai fazer o seu melhor. Disse que sua mãe sempre acreditou nele
e que ser vereador é uma passagem e o que importa realmente é sua família, sendo que por
trás tem a sua família, que é a base de tudo. Falou que seu pai corta pedras, sendo que até
cortou pedras junto com ele, e que tem orgulho de seus pais e sempre recebeu apoio deles, que
lhe ensinaram o caminho correto. Afirmou que a comunidade encruzilhadense pode contar com
ele na sua presidência da Câmara de Vereadores. FRANCISCO CARLOS RODRIGUES:
Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou o
vereador Adriano Horna e o vereador Luís Carlos dos Santos. Saudou o Sr. Álvaro Damé
Rodrigues. Saudou Zuleika Prestes, presente na assistência. Disse que vota a favor do
candidato à presidente da Câmara de Vereadores porque não tem nada contra ninguém. Pediu
que sejam feitos os devidos reparos na estrada das localidade do Passo da Cria e do Rincão
dos Machados, bem como a da Serrinha dos Fonsecas e destacou que há moradores que não
estão conseguindo escoar a safra de fumo devido ao mau estado das estradas. Pediu que sejam
feitos os devidos reparos na estrada da localidade do Corredor do Meio, Chanã e do Passo das
Canas. Agradeceu ao Secretário de Obras por ter mandado colocar uma carga de terra na ponte
do Bairro Lava-Pés. Pediu que seja retirado o entulho em ruas da cidade. Falou que o
recolhimento de lixo é um grande problema e que há muitas reclamações. Afirmou que o horário
reduzido não lhe atrapalha e nem lhe ajuda em razão da sua função como motorista de
ambulância. Disse que as pessoas têm reclamado quanto a quantia de tomografias
disponibilizadas e que esta questão precisa ser resolvida. MÁRCIO RASSIER: Saudou a
assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Desejou sucesso
ao vereador Adriano Horna como presidente da Câmara de Vereadores e destacou que apesar
das diferenças de ideologia, tem semelhanças com ele, como não apoiar a corrupção, sendo
que votou nele para presidente da Câmara de Vereadores pelo seu caráter. Parabenizou o Sr.
Álvaro Damé Rodrigues por ter comparecido a presente sessão e destacou que este orgulha o
seu partido e desempenhou bem a função de secretário municipal na atual gestão. Disse que
aceitou ser líder do governo municipal no presente ano e que vai defender a administração no
que for possível, sendo que espera que neste ano se faça mais pela população. Falou que os
corruptos estão sendo eliminados da política e que o senador Luís Carlos Heinze foi contra
Renan Calheiros e que a esquerda apoiou este, sendo que os novos senadores eleitos
afastaram da presidência do Senado Renan. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF: Saudou a
assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Desejou boa
gestão ao vereador Adriano Horna. Disse que reconhece as dificuldades do Executivo Municipal,
mas que ainda há a possibilidade de soluções. Falou que o ministro Sérgio Moro lançou agora
um pacote de projetos de lei para melhorar a segurança pública e que é uma grande
necessidade do país o endurecimento da lei e um maior combate à criminalidade. Afirmou que
torce que o governo municipal consiga cada vez mais realizar em prol da comunidade
encruzilhadense e possa fazer a manutenção das ruas e estradas do Município, bem como que
possa reativar os postos de saúde que estão fechados. Pediu que seja novamente
disponibilizados exames de imagem via SUS em Encruzilhada do Sul e destacou que desde
outubro o Hospital Santa Bárbara não vem fazendo estes exames devido a problemas
operacionais. Desejou que seja feito um trabalho melhor em prol do Município. TEMPO DE
LÍDER – MÁRCIO RASSIER (PP): Em nome de seu partido, desejou à comunidade
encruzilhadense um bom ano de 2019 e que o país possa seguir por um bom caminho. LUÍS
CARLOS MOREIRA DOS SANTOS (PDT): Em nome de seu partido, agradeceu aos que
estiveram na reunião partidária realizada recentemente, em especial a presença do vereador
Diego. Manifestou condolências pela morte do Sr. Juliano (Júlio). 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 11 de fevereiro de 2019, 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..........................................

