ATA DA 1 1 1 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao vigésimo segundo 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. EXPEDIENTE: Dispensada a leitura das
correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal e das matérias 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: INDICAÇÕES – ÁLVARO
SPERB: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que coloque
lâmpadas de iluminação na Rua Duque de Caxias, Vila Paraíso I. 2) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que retire entulhos na Rua Arabi Meirelles, Vila
Paraíso I. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que retire
galhos e entulhos na Rua Francisco Lacerda, em frente à residência de número 140, no Bairro
Cohab. CARLOS ALBERTO PRESTES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que seja feito o conserto da Rua Raul Ribeiro Meirelles, no Loteamento do
Schuster. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito o
conserto da Rua Carlos Juventil da Silva, no Bairro Castros. SUBSTITUTIVO A PROJETO DE
LEI – MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 001/2019,
do Poder Executivo, que “institui o Código de Obras do Município de Encruzilhada do Sul e dá
outras providências”, esta matéria consistindo em um substitutivo ao referido projeto de lei, com
uma nova redação para o futuro Código de Obras. Lidas as matérias dos senhores vereadores, o
Senhor Presidente inquiriu se todos os vereadores fariam uso da palavra durante o Grande
Expediente, tendo apenas os vereadores Aírton Soares Rodrigues e Paulo Renato do Carmo
aberto mão da utilização deste espaço. Em seguimento aos trabalhos, passou-se à Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E RECONHECIMENTO: Moção de
Congratulações e Reconhecimento nº 001/2019, em prol de servidores aposentados da
Funasa. Aprovada por unanimidade de votos, em única votação. Destaca-se que durante a
discussão da Moção de Congratulações e Reconhecimento nº 001/2019, o vereador Álvaro Sperb
salientou a importância dos agentes de combates da Funasa e da antiga Sucam, em especial
para combater doenças que antes eram crônicas no país, como o Mal de Chagas, tendo também
salientado que muitos dos agentes desta entidade acabaram adoecendo ou até mesmo morrendo
em razão da contaminação do veneno que aplicavam para eliminar insetos vetores de doenças;
que o vereador Benito Paschoal parabenizou o vereador Márcio Meirelles pela apresentação da
presente moção e destacou a importância do trabalho realizado pelos agentes da Funasa; que o
vereador Adriano Horna parabenizou o vereador Márcio Meirelles pela apresentação da presente
moção; que o vereador Carlos Alberto Prestes parabenizou o vereador Márcio Meirelles pela
apresentação da presente moção e destacou o quanto é justa a homenagem promovida pela
mesma; que o vereador Márcio Rassier parabenizou o vereador Márcio Meirelles pela
apresentação da presente moção e salientou a importância do trabalho realizado pelos agentes
da Funasa e da antiga Sucam no combate a endemias. GRANDE EXPEDIENTE – LUÍS CARLOS
DOS SANTOS: Saudou a assistência e os colegas vereadores. Pediu que seja arrumada a
entrada da borracharia do Sr. João, num dos trevos de acesso da cidade. Disse que ficar falando
no governo municipal passado não resolve nada e que é preciso agir no agora ara resolver os
problemas do Município. Falou que estão havendo muitos assaltos na cidade e que no dia do
último gre-nal assaltaram o minimercado do Sr. Gílson Soares e que a culpa por esta situação
não é da Brigada Militar, pois há muito pouco efetivo, mas que algo precisa ser feito, sendo uma
possibilidade os vereadores formarem uma comissão e irem ao governo estadual pedir mais
segurança para Encruzilhada do Sul. Afirmou que o contador da Câmara de Vereadores reclamou
que ele, Luís Carlos, vai ao DAER e não resolve nada, mas que em 2019 ainda não tinha ido a
este órgão, tendo destacado que há o carro oficial e que se os vereadores ficarem parados nada
será resolvido. APARTE VEREADOR MÁRCIO MEIRELLES: Disse que não é função do

contador da Câmara de Vereadores recriminar o vereador Luís Carlos pelas viagens que faz e
que a função deste é cuidar da contabilidade e que se ele quiser usar a palavra então que ponha
o nome à disposição para concorrer a vereador. Disse que está no seu quarto mandato e que vai
sempre continuar trabalhando por seu povo e buscando recursos para Encruzilhada do Sul,
especialmente junto a deputados federais. Desejou melhoras ao secretário Pedro Soares de
Freitas. Falou que os pacientes do SUS com consulta em Porto Alegre acabam tendo de ficar o
dia inteiro nesta cidade porque só retornam ao final do dia, no ônibus da Secretaria de Saúde, e
pediu que o Executivo Municipal tome providências para que estes pacientes possam voltar antes,
pegando o ônibus intermunicipal, e destacou que antigamente era este o procedimento e que
muitos pacientes passam dificuldades ao ficar o dia todo na capital, pois não tem sequer dinheiro
para um lanche. Pediu que o prefeito aumente o valor da ajuda de custo paga aos servidores da
Secretaria de Transportes, que é de apenas R$ 14,00. AÍRTON SOARES RODRIGUES: Saudou
a assistência e os colegas vereadores. Disse que está em tratativas com a Secretaria Estadual de
Agricultura para fechar um acordo para que produtores locais possam vender seus produtos em
Porto Alegre. Falou que o caminhão refrigerado obtido com emenda parlamentar articulada pelo
ex-vereador Antônio Félix Sodré (Periazinho) está sendo usado fora da sua função original e que
lutará para que o mesmo seja usado para transportar produtos locais para venda em Porto Alegre.
Afirmou que está trabalhando para que o governo estadual ceda ao Executivo Municipal uma
patrola para ser usada na manutenção das estradas do interior, as quais estão muito ruins e vem
impedindo que as pessoas venham à cidade. Disse que alguns secretários municipais estão
“pecando” e deixando a desejar, mas que o secretário Jonas Rosales vem fazendo um bom
trabalho na Secretaria de Obras. Falou que o prefeito Artigas deveria demitir os secretários que
não estão indo bem e que acha que há coisas que acontecem e que ele não fica sabendo.
Afirmou que desde que o prefeito Artigas assumiu a estrada da localidade do Marmeleiro não teve
mais manutenção e que esta situação não pode continuar mais, tendo destacado que a estrada
da localidade do Rincão dos Machados também precisa de manutenção. Disse que é urgente que
se faça uma operação tapa-buracos nas estradas do interior e que os moradores do interior
merecem ter estradas em boas condições. ÁLVARO SPERB: Saudou a assistência e os colegas
vereadores. Agradeceu a Tiago Arena Corrêa, Ana Lúcia Cardoso, Anderson Gomes Escouto,
pelo apoio e ajuda dada na realização da audiência pública sobre a Comunidade Terapêutica
Jovens Gideões e destacou que este evento foi um sucesso, teve discussões importantes e um
bom êxito, pois se acertou medidas que irão permitir que a referida entidade continue em
Encruzilhada do Sul, sendo que na próxima terça-feira haverá reunião com o Ministério Público
para tratar deste tema. Disse que a Sra. Odete Bica Rodrigues, moradora da localidade Alto do
Renner é cadeirante e pessoa carente que precisa fazer uso de veículos da Secretaria de Saúde
para seus deslocamentos e que hoje tinha consulta médica, mas o veículo não foi buscá-la e
destacou que espera que isto não ocorra na próxima consulta desta. Agradeceu ao deputado
federal Marcon pelo envio de emenda parlamentar que permitiu a compra de um trator para a
comunidade do Alto das Figueiras, bem como ao deputado federal Pimenta pelo envio de
emendas parlamentares ao Município, uma permitindo a compra de um trator para a comunidade
do Corredor do Meio, outra no valor de 150 mil reais para o Hospital Santa Bárbara e outra no
valor de 150 mil reais para aquisição de veículos pela Secretaria Municipal de Saúde. Agradeceu
a Nei e Itajar pela articulação junto aos deputados federais que citou para obter as emendas
parlamentares. Desejou pronta recuperação ao secretário Pedro Soares de Freitas, da pasta de
Saúde. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na estrada da localidade do Passo do
Pessegueiro. Pediu que seja feita a manutenção de um pontilhão da localidade do Passo da
Estefânia. Pediu que seja reconstruída a parada e ônibus na entrada do acesso da Escola
Municipal São Luiz e destacou que há lei municipal que permite que o Executivo Municipal firme
parceria com empresas privadas para a manutenção das paradas de ônibus. MÁRCIO RASSIER:
Saudou a assistência e os colegas vereadores. Desejou pronta recuperação ao secretário Pedro
Soares de Freitas, que sofreu um infarto. Convidou a comunidade encruzilhadense para participar
do 1º Fórum da Pessoa Idosa, que será realizado na próxima quarta-feira no plenário da Câmara
de Vereadores e destacou a importância deste evento. Parabenizou Ana Cláudia Silveira Simon,
assessora parlamentar do vereador Aírton Rodrigues, pela abertura da sua agroindústria, a “Sítio
da Ana”, destacou que esta é a primeira agroindústria de Encruzilhada do Sul totalmente
regularizada e que Ana Cláudia é uma moça esforçada que merece o devido reconhecimento.
Disse que a Reforma da Previdência é necessária, mas que não apoia alguns pontos, como o

aumento da idade de aposentadoria do trabalhador rural e que acha que pontos como esse serão
alterados durante a tramitação da reforma no Congresso. Falou que o PT “quebrou” o Brasil e que
assim como uma empresa não consegue resistir ao seu dirigente que desvia recursos, o país não
conseguiu resistir à corrupção toda que houve. Afirmou que a Previdência está com um grande
rombo e que este não pode ser anulado com outros recursos porque o governo federal não tem
mais de onde tirar dinheiro devido à corrupção que houve. MÁRCIO MEIRELLES: Saudou a
assistência e os colegas vereadores. Lamentou o assassinato de cães do canil municipal, ocorrido
no último final de semana, tendo destacado que este fato é fruto da degradação moral em que a
sociedade vive e que infelizmente não dará em nada. Disse que recebeu notícias de que a água
fornecida em Encruzilhada do Sul está contaminada por agrotóxicos, assim como água fornecida
em outras cidades da região, e que isto é muito grave e precisa ser apurado, tendo também
falado sobre a questão das irregularidades do contrato entre a Corsan e o Município. Falou que
não fez nada para “quebrar” o país e que é contra a Reforma da Previdência e que entende o
posicionamento do vereador Márcio Rassier, mas que não concorda com o mesmo, pois entende
que com esta reforma alguns direitos acabarão perdidos. Afirmou que considera que a Reforma
da Previdência acabará sendo aprovada, mas que o texto base desta deve ter várias alterações.
ADRIANO DE FREITAS HORNA: Saudou a assistência e os colegas vereadores. Parabenizou os
organizadores pelo evento de comemoração do aniversário da Escola Estadual Mariano da
Rocha. Disse que na próxima quinta-feira iniciará os trabalhos com uma nova turma de alunos de
música no Bairro Alto Alegre. Pediu que as pessoas se disponibilizem a doar sangue para dois
pacientes aos quais está fazendo uma campanha solidária para conseguir doadores de sangue.
Parabenizou o secretário Jonas Rosales por ter resolvido o problema da Rua Amaranto Pereira,
que já se arrastava por dois anos. Falou que uma pesquisa divulgada pelo jornal Gazeta do Sul
mostra que há contaminação por agrotóxicos na água fornecida em Santa Cruz do Sul e diversos
municípios da região, inclusive em Encruzilhada do Sul. Afirmou que a pesquisa foi realizada
entre 2014 e 2017 e analisou diversas amostras de água, tendo apontado presença de 27
agrotóxicos, alguns associados ao câncer, e que estas informações estão disponíveis também no
Portal Gaz, do jornal Gazeta do Sul e destacou que esta notícia é muito preocupante e que as
pessoas pagam para ter água de qualidade mas não a estão recebendo. Parabenizou o vereador
Álvaro Sperb por ter realizado audiência pública para discutir a interdição da Comunidade
Terapêutica Jovens Gideões, tendo destacado a importância do trabalho realizado por esta
entidade e que a mesma não pode deixar Encruzilhada do Sul. FRANCISCO CARLOS
RODRIGUES: Saudou a assistência e os colegas vereadores. Disse que a questão dos pacientes
esperando ao relendo para pegar ficha nos postos de saúde é complexa e que a construção de
um abrigo para eles na frente dos postos é inviável, mas que alguma atitude deve ser tomada.
Pediu que seja arrumada a ponte da localidade do Iruí. Falou que a segurança na cidade esteve
melhor quando foram colocados mais policiais para fazer o policiamento e que esta medida
deveria ser adotada de novo. Afirmou que a criminalidade em Encruzilhada do Sul está fora de
controle e que a culpa não é da Brigada Militar, pois o efetivo desta no Município é pequeno.
Disse que a saída dos médicos cubanos causou muitos problemas, mas que a carência de
médicos já foi suprida do Município. Falou que quanto a greve dos caminhoneiros, pode haver ou
não, mas que o preço do combustível é realmente um problema. Falou que a moção apresentada
pelo vereador Márcio Meirelles é muito justa. Afirmou que a questão da contaminação da água
por agrotóxicos é grave e que providências devem ser tomadas. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF:
Saudou a assistência e os colegas vereadores. Disse que lamenta o assassinato de cães do
abrigo municipal, que ocorreu no final de semana, e que é preciso que seja apurado quem foi o
responsável por isto. Falou que é preciso mudar a Previdência, mas não do jeito como foi
proposto pelo governo federal através da Reforma da Previdência, a qual vai acabar prejudicando
os mais pobres. Afirmou que reformas como a proposta para a Previdência fracassaram em vários
países, em especial quanto ao regime de capitalização, sendo um exemplo o Chile, onde em
razão disto há alta taxa de suicídios entre os idosos. Parabenizou a Dra. Josiane Nunes pela sua
fala sobre a Reforma da Previdência na sessão passada da Câmara de Vereadores. Disse que o
deputado federal Marcel van Hatten vem defendendo nas redes sociais a Reforma da Previdência
e “demonstrando” o porquê esta deve ser feita, mas que não concorda com este parlamentar e
que entende que a Reforma da Previdência do jeito que está não deve ser aprovada, sendo que
para este dá o “Troféu Desabono”. Falou que ainda não foram apresentados cálculos que
demonstrem que a Previdência dá prejuízo e que esta, indiretamente, através da retirada de

recursos pelo governo federal, acabou financiando grandes obras, como a rodovia
transamazônica, Itaipu, a ponte Rio-Niterói, etc. APARTE VEREADOR BENITO PASCHOAL:
Disse que até agora ainda não foram apresentados cálculos sobre a situação da Previdência e
que a sociedade tem direito a ter acesso a estas informações. Afirmou que há muitas alternativas
para o governo federal economizar recursos sem que seja necessário fazer a Reforma da
Previdência de um jeito tão severo. Desejou boa recuperação a Pedro Soares de Freitas,
Secretário Municipal de Saúde, que teve um infarto. BENITO FONSECA PASCHOAL: Saudou a
assistência e os colegas vereadores. Parabenizou o vereador Álvaro Sperb pela organização da
audiência pública sobre a Comunidade Terapêutica Jovens Gideões e destacou que o Executivo
Municipal deve ajudá-la e que a mesma não pode deixar o Município. Disse que não foi apenas o
PT que esteve envolvido em corrupção, sendo também que estavam envolvidos o MDB, o PP e o
PSDB, sendo estes apenas os partidos mais envolvidos. Falou que sabe do caso de uma senhora
que se aposentaria em determinado prazo com um salário de cerca de 1500 reais e que agora,
com a Reforma da Previdência, se aposentará com cerca da metade disto no mesmo prazo, tendo
de trabalhar bem mais caso queira manter o valor total e que este caso mostra o quanto esta
mudança pode ser prejudicial às pessoas. Afirmou que é preciso lutar para que a Reforma da
Previdência não seja aprovada do jeito que está e que o regime de capitalização vai apenas
fortalecer os bancos e gerar o empobrecimento geral da população, tendo destacado que é contra
a Reforma da Previdência. APARTE VEREADOR MÁRCIO RASSIER: Disse que na sua fala de
hoje falou que a Reforma da Previdência precisa ser feita, mas não exatamente como foi proposta
pelo governo federal. Parabenizou os deputados federais Marcon, Pimenta e Marlon Santos pelo
envio de emendas parlamentares em prol de Encruzilhada do Sul. Pediu que sejam feitos os
devidos reparos na estrada da localidade do Pinheiro. Disse que tem recebido denúncias de que
no parque de eventos têm ocorrido arruaças e beberagens e pediu que o Executivo Municipal
tome providências quanto a isto. CARLOS ALBERTO PRESTES: Saudou a assistência e os
colegas vereadores. Disse que será instalado um ponto de coleta do Programa Tampinha Legal
na Câmara de Vereadores. Parabenizou o vereador Álvaro Sperb pela realização da audiência
pública sobre a Comunidade Terapêutica Jovens Gideões e destacou que esta entidade realiza
um importante trabalho na recuperação das pessoas com dependência química e que o Executivo
Municipal se comprometeu a ajudar esta entidade para que a mesma não vá embora de
Encruzilhada do Sul. Falou que é a favor da Reforma da Previdência, a qual precisa ser feita, mas
que não concorda com alguns pontos da mesma, os quais acha que serão alterados durante a
tramitação da reforma no Congresso. Afirmou que há muitas coisas na politica que devem ser
combatidas pelos partidos políticos e que este trabalho deve começar nos municípios, onde os
partidos devem separar o “joio do trigo”. Disse que a Reforma da Previdência é necessária porque
o país está “quebrado” e que mudanças devem ser feitas na proposta original, em especial quanto
ao homem do campo. Falou que há pelo menos 50 anos só houve falar em corrupção na politica e
que há 30 anos Encruzilhada do Sul não cresce quanto a grandes questões, como o
desenvolvimento econômico. Afirmou que em Encruzilhada do Sul houve vários casos de
irregularidades, como a fraude no concurso municipal de 2011, as reformas nos postos de saúde
e os gastos irregulares da AMBES. Disse que é preciso que as pessoas de bem assumam o
controle dos partidos políticos e que os maus políticos sejam afastados da vida pública. Falou que
60% do orçamento municipal é gasto com o funcionalismo e que isto mostra como a capacidade
de investimento do Município está comprometida. Afirmou que é preciso que as pessoas de bem
se reúnam e montem um projeto de desenvolvimento para Encruzilhada do Sul. TEMPO DE
LÍDER – FRANCISCO CARLOS RODRIGUES (PP): Desejou pronta recuperação ao secretário
Pedro Soares de Freitas. BENITO FONSECA PASCHOAL (MDB): Desejou pronta recuperação
ao secretário Pedro Soares de Freitas. LUÍS CARLOS DOS SANTOS (PDT): Parabenizou a
comunidade da Vila da Fonte pela reorganização da sua associação de moradores. Manifestou
pêsames pela morte do Sr. Pedro Luís Duarte. ADRIANO DE FREITAS HORNA (PCdoB):
Parabenizou o seu partido pela reunião realizada no final de semana. 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 29 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........................................

