ATA DA 1 0 8 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao primeiro dia do mês de abril 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. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente solicitou ao Senhor
Primeiro Secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas do Poder
Executivo Municipal: Ofício encaminhando a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 010/2019, que
“altera redação e revoga incisos da Lei nº 3.527/2015 e dá outras providências”, esta matéria
tratando da alteração dos requisitos para ser candidato a conselheiro tutelar, os quais são
definidos no citado diploma legal. Convite para audiência pública que será realizada em 04 de
abril, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, para tratar da elaboração e aprovação
do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde solicitando a
doação pela Câmara de Vereadores de um veículo para a referida pasta, tendo em vista a
possibilidade da compra de um novo veículo para o Poder Legislativo. Da mesma forma, o
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das
correspondências recebidas de diversos: Convite da APCDES (Associação das Pessoas com
Deficiências de Encruzilhada do Sul) para a palestra “autismo: O que é? O que você tem a ver
com isso?”, que será realizada no dia 03 de abril, no plenário da Câmara de Vereadores. Ofício do
SINPE (Sindicato dos Profissionais da Educação de Encruzilhada do Sul) solicitando o uso da
tribuna para que o presidente da entidade, João Batista Fontoura Cardoso, realize, na Sessão
Ordinária de 01 de abril, explanação sobre a Reforma da Previdência. 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 Obras, que coloque lâmpadas na Rua Cândido Moreira,
depois do matadouro. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras, que sejam tomadas as devidas providências com o lixo na
Serraria dos Maggione. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras,
que sejam feitos os devidos reparos no calçamento da Rua São Cristóvão, no Loteamento dos
Castros. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – BENITO FONSECA PASCHOAL: 1) Considerando que
a resposta ao Pedido de Informações nº 001/2019 foi incompleta e considerando o disposto no
art. 150, § 2º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, reitera o Pedido de Informações
nº 001/2019 nos termos que segue: Qual foi o valor gasto pela Secretaria Municipal de Obras, a
Secretaria Municipal de Transportes e a Secretaria Municipal de Agropecuária, desde o dia
01/01/2017 e 31/12/2018, com os seguintes serviços: a) Borracharia. b) Serviços de oficina
mecânica particular. c) Peças adquiridas. d) Combustível para o maquinário. Qualquer outro gasto
relacionado com os itens “a” a “d”. (Pede-se que seja enviado o valor individual gasto com os
referidos serviços em cada secretaria, mês a mês). Tendo havido a prestação de serviços por
terceiros, quais oficinais mecânicas e quais borracharias prestaram tais serviços? Pede-se a
descriminação nominal do valor pago para cada oficina e cada borracharia e o tipo de serviço
realizado, bem como cópia dos empenhos referentes a cada pagamento efetuado a elas e, ainda,
o valor gasto em cada veículo, identificado por placa, nestas oficinas. MOÇÃO DE
RECONHECIMENTO – ÁLVARO SPERB: Moção de Reconhecimento nº 001/2019, em prol da
policial militar Fernanda Freitas, em razão de ato de bravura praticado por esta. PROJETO DE
LEI – BENITO FONSECA PASCHOAL: Projeto de Lei nº 007/2019, que “obriga a transmissão,
ao vivo e via internet, das licitações do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de
Encruzilhada do Sul”. Lidas as matérias dos senhores vereadores, o Senhor Presidente inquiriu se
todos os vereadores fariam uso da palavra durante o Grande Expediente, tendo todos aberto mão
da utilização deste espaço. Em continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente concedeu o uso
da tribuna ao Sr. João Batista Fontoura Cardoso (Tita), presidente do SINPE, para que
explanasse sobre a Reforma da Previdência e os malefícios que a mesma causará à população,
tendo o mesmo saudado os vereadores, agradecido ao espaço concedido e dito que a categoria

dos profissionais da educação de Encruzilhada do Sul está fazendo uma ampla discussão sobre a
Reforma da Previdência, proposta pelo governo Bolsonaro e que irá afetar todos os trabalhadores
brasileiros, e que o seu sindicato fez uma assembleia em 22 de março onde se formulou uma
visão sobre a Reforma da Previdência e sobre as providências que o mesmo deve tomar quanto a
esta; em continuidade, o Sr. João Batista Cardoso disse que a Reforma da Previdência penaliza
os mais pobres e não resolve realmente os problemas do sistema previdenciário público, sendo
que como foi proposta afetará os que menos ganham e favorecerá os que sonegam, os que não
contribuem com a Previdência e quem recebe os salários mais altos, bem como aos grandes
conglomerados empresariais, os quais, sabidamente, sonegam muitos recursos à Previdência; em
seguimento, o presidente do SINPE falou que a CPI da Previdência comprovou questões como a
sonegação das grandes empresas e os privilégios de alguns grupos que não serão afetados pela
Reforma da Previdência e que no que se refere aos profissionais da educação, estes precisam ter
uma diferenciação quanto as demais categorias pelas peculiaridades das funções que exercem,
sendo a unificação da idade mínima de aposentadoria para 60 anos quanto a categoria e a
retirada da integralidade salarial para quem se aposenta com 30 anos de trabalho um inequívoco
prejuízo proposto pela Reforma da Previdência que não afeta apenas os professores, mas
também o sistema de educação como um todo, pois haverá profissionais que não terão condições
psicológicas de continuar trabalhando até o momento da sua aposentadoria; em continuidade, o
Sr. João Batista Cardoso afirmou que a Reforma da Previdência foi elaborada por um grupo que
não tem noção da realidade na sala de aula e que representa os interesses das elites e dos
grandes grupos econômicos e que esta reforma também é política, pois atrás da mesma está uma
visão de estado que o atual governo federal procura implantar, sendo que os movimentos
contrários à Reforma da Previdência são a reafirmação de um modelo de estado voltado para a
população em geral e não apenas ao grande capital econômico e que a Câmara de Vereadores,
assim como as demais Câmaras Municipais, não pode se furtar a um posicionamento quanto à
citada reforma, por ser uma casa política e por os legislativos municipais representarem a base
política dos deputados e senadores que votarão a Reforma da Previdência; em seguimento, o
presidente do SINPE disse que o seu sindicato elaborou um abaixo-assinado, compreendendo
toda a sua categoria, onde se solicita que a Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul se
posicione contra a Reforma da Previdência, por entender que a mesma prejudica os
trabalhadores e promove um retrocesso nos direitos conquistados na Constituição de 1988 e que
o SINPE gostaria de ouvir a posição individual de cada vereador sobre a Reforma da Previdência
e a posição de cada bancada partidária sobre o tema. Encerrada a explanação do Sr. João
Batista Fontoura Cardoso, o Senhor Presidente passou a palavra aos vereadores para que
fizessem considerações sobre o tema abordado por este, tendo o vereador Benito Paschoal
destacado que é contra a Reforma da Previdência e os pontos principais desta que prejudicam os
trabalhadores, e salientado que é fundamental que se discute esta reforma, que somente doze
países adotaram o regime de capitalização quanto a Previdência, que alguns querem acabar com
a Previdência Pública e que caso aprovada a Reforma da Previdência gerará um empobrecimento
geral da população brasileira e dos pequenos municípios, os quais são muito dependentes da
injeção de renda promovida pelos aposentados, tendo ainda, apoiado a elaboração de uma
Moção de Repúdio pela Câmara de Vereadores contra a Reforma da Previdência; que o vereador
Aírton Soares Rodrigues destacou que se deve levar o assunto adiante quanto à Reforma da
Previdência; que o vereador Diego Christoff se posicionou contra a Reforma da Previdência; que
o vereador Paulo Renato do Carmo disse ser contra a Reforma da Previdência; que o vereador
Álvaro Sperb destacou que com a Reforma da Previdência haverá a redução de muitos direitos
dos trabalhadores e que o único meio de barrar esta reforma é a população declarar que caso
seja aprovada será pedida a redução do número se deputados federais e senadores, tendo
salientado que enviou carta ao Congresso Nacional se manifestado contra a Reforma da
Previdência e que é fundamental que se lute contra esta medida. Encerradas as considerações
dos vereadores, o Senhor Presidente concedeu novamente o uso da tribuna ao Sr. João Batista
Fontoura Cardoso para que continuasse a sua explanação sobre a Reforma da Previdência, tendo
o mesmo destacado que no presente momento o foco deve ser o debate sobre a Reforma da
Previdência e que é fundamental lutar para que esta medida não seja aprovada, sendo que caso
seja derrotada será possível iniciar o debate quanto a reforma política e que mais de 80% dos
congressistas é eleito com a ajuda das grandes empresas, tendo reforçado o pedido de que a
Câmara de Vereadores emita moção de repúdio à Reforma da Previdência e agradecido ao

espaço concedido na presente sessão. Em seguimento aos trabalhos, passou-se à Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA – PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 005/2019,
que “denomina a via “Travessa 1 Olegário Moreira”, no Bairro Alto Alegre, nesta cidade,
como Rua Oraci Rodrigues”. Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Destacase que durante a discussão do Projeto de Lei nº 005/2019 o vereador Luís Carlos dos Santos
explicou os motivos que o fizeram propor a homenagem ao Sr. Oraci Rodrigues e que os demais
vereadores, de modo geral, o parabenizaram pela iniciativa. Destaca-se também que após a
votação do Projeto de Lei nº 005/2019 o vereador Benito Paschoal, na qualidade de presidente da
Comissão Permanente de Pareceres, esclareceu que o Projeto de Lei nº 001/2019, que institui o
novo Código de Obras do Município, ainda não foi a votação em razão de estar repleto de erros,
especialmente gramaticais e quanto a sua forma como projeto de lei, tendo sido elencados 36
erros pela Assessoria Administrativa, em relatório, e que o vereador Márcio Meirelles irá propor
emenda modificativa corrigindo todos os erros desta matéria, sendo que, após, o referido projeto
de lei irá à votação. GRANDE EXPEDIENTE – Não se realizou. TEMPO DE LÍDER – BENITO
FONSECA PASCHOAL (MDB): Saudou os professores presentes na assistência. Desejou
sucesso ao novo Secretário de Obras, Jonas Rosales. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF (PDT):
Disse que a toda a bancada federal do PDT irá votar contra a Reforma da Previdência. Desejou
sucesso ao novo Secretário de Obras. MÁRCIO FREDA RASSIER (PP): Saudou os professores
presentes na assistência. Informou que o prazo de pagamento com desconto do IPTU foi
prorrogado até 05 de abril, devendo, quem perdeu o prazo inicial para o desconto, ir à Prefeitura e
pedir um novo carnê, de modo a obter o desconto. Informou também que o prazo para pedir a
revisão da área do imóvel constante para fins de pagamento do IPTU foi prorrogado até 05 de
abril. ADRIANO DE FREITAS HORNA (PCdoB): Disse que a bancada federal do PCdoB irá votar
contra a Reforma da Previdência. Falou que será feito em breve um debate na Câmara de
Vereadores com uma advogada sobre a Reforma da Previdência. 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 08 de abril 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........................................

