ATA DA 1 0 3 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao vigésimo quinto 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. 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 a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 009/2019, que “que institui a Taxa de
Inspeção Sanitária dos Produtos de Origem Animal de Encruzilhada do Sul e dá outras
providências”. Da mesma forma, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro
Secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas de diversos, as quais
foram: Ofício da gerência local da Corsan informando que a companhia não executou obra ou
conserto na extensão da Rua 17 de Dezembro, Bairro Lava-Pés, que tenha ficado sem a devida
repavimentação, ou seja, a repavimentação que está pendente não é de responsabilidade da
companhia, sendo que em todo serviço que há necessidade de remoção de calçamento e que
procura-se executar repavimentação de forma mais ágil possível. A seguir, o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias dos
senhores vereadores, as quais foram: INDICAÇÕES – LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam feitos os
devidos reparos na Travessa Alcides Campos. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através
da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos no corredor próximo ao
Campo da Aviação, à direita do corredor de Luís Kur e do Sr. Caetano. 3) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos
no corredor que vai para o Maninho da Hotelaria. 4) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Transportes, que sejam tomadas as devidas providências quanto a
ponte do Corredor dos Damé. 5) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Transportes, que sejam feitos os devidos reparos na estrada da localidade do Passo dos
Nobres. 6) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam
tomadas as devidas providências com o lixo na Serraria dos Maggione. ÁLVARO SPERB: 1)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que mantenha a limpeza e
a água nas capelas mortuárias do Cemitério Municipal. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF: 1) Indica
ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam feitos reparos nas
lâmpadas em frente à residência da Sra. Vera Carvalho, na Rua Santa Júlia, 390 (Beco do
Quilião). 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam
feitos reparos na Rua Santa Júlia, 262, (Beco do Quilião), até o final, pois esta rua encontra-se
em péssimas condições de tráfego em razão dos buracos; os moradores pedem que seja
patrolada com urgência. 4) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras,
que seja feita coleta de lixo que encontra-se em frente as residências após limpezas de seus
terrenos, localizados na Rua Benjamin Constant, à pedido dos moradores. CARLOS ALBERTO
PRESTES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja
feito o reparo da Rua Coronel Peixoto e suas travessas. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – PAULO
RENATO DO CARMO: 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: 1) Quais são as providências que estão sendo tomadas pelo atual governo
municipal para que as obras nos postos de saúde (Lava-Pés e Campos Verdes) da cidade sejam
retomadas? 2) Há previsão de quando os postos de saúde serão reabertos? Se há, para
quando? 3) Por que se passou mais de dois anos do atual governo municipal e não foram
reabertos os postos de saúde? Houve entraves legais? Quais? Por que não foram contornados
neste meio tempo? 4) Considerando o péssimo estado de conservação dos prédios dos postos
de saúde que estão com obras paralisadas, pergunta-se: qual o prejuízo (em reais) causados
pela paralisação das obras e a deterioração dos prédios? Se as obras forem retomadas, quanto

a mais, além do valor originalmente previsto para as obras, será necessário o Executivo
Municipal investir para que os postos possam finalmente serem reabertos? Pede-se que as
questões do presente pedido de informações sejam respondidas de maneira desenvolvida, não
se limitando a “sim” ou “não”. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF: 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: o montante de imposto recebido pelo
Município referente à Usina Abranjo (I). AÍRTON SOARES RODRIGUES – REQUERIMENTO
(direcionado ao Executivo Municipal e lido na sessão apenas por pedido do vereador):
Solicita a realização de um projeto visando à implantação de distribuição de água potável para
os moradores da localidade do Rincão dos Leites, haja vista que há crônico problema de falta de
água nesta comunidade. EMENDA A PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO –
COMISSÃO PERMANENTE DE PARECERES (BENITO FONSECA PASCHOAL, LUÍS
CARLOS MOREIRA DOS SANTOS E MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES):
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 001/2019, do Poder Legislativo, que “altera a redação
do art. 4º e acrescenta o art. 5º ao Projeto de Lei nº 001/2019, do Poder Legislativo”, esta
matéria tratando do acréscimo de artigo com redação que “revoga as disposições em contrário”,
no art. 4º e transfere o texto original do art. 4º para o art. 5º (cláusula de entrada em vigor da lei).
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO – ÁLVARO LUIZ PEREIRA SPERB: Projeto de
Lei nº 003/2019, que “proíbe o uso de fogos de artifício (foguetes) que causem poluição sonora,
como estouros e estampidos, no âmbito do Município de Encruzilhada do Sul”, esta matéria
tratando da proibição do uso de fogos de artifício que causem poluição sonora no âmbito do
Município de Encruzilhada do Sul. Lidas as matérias dos senhores vereadores, o Senhor
Presidente inquiriu se todos os senhores vereadores fariam uso da palavra durante o Grande
Expediente, tendo todos os vereadores se manifestado no sentido de fazerem uso deste espaço.
ORDEM DO DIA – EMENDA A PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO: Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei nº 001/2019, do Poder Legislativo, que “altera a redação do
art. 4º e acrescenta o art. 5º ao Projeto de Lei nº 001/2019, do Poder Legislativo”. Aprovada
por unanimidade de votos, em única votação. PROJETOS DE LEI DO PODER LEGISLATIVO:
Projeto de Lei nº 001/2019, que “estabelece diretrizes a serem observáveis pelos órgãos e
pel as entidades da Administração Municipal Direta, Indireta, nas relações entre si e com
os usuários dos serviços públicos e dispensa o reconhecimento de firma e a autenticação
de cópia dos documentos expedidos no País que se destinem a fazer prova nesses
órgãos e entidades”, já de acordo com a Emenda Modificativa aprovada. Aprovado por
unanimidade de votos, em única votação. Projeto de Lei nº 002/2019, que “autoriza a Mesa
Diretora a conceder recomposição aos vencimentos dos servidores do Poder
Legislativo”. Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Destaca-se que durante a
discussão do Projeto de Lei nº 001/2019, do Poder Legislativo, o vereador Carlos Alberto
Prestes explicou em linhas gerais esta matéria, justificando porque a apresentou e destacando
que a mesma visa desburocratizar o atendimento ao público no âmbito do Município e facilitar a
prestação de serviços à comunidade encruzilhadense; que os demais vereadores de modo geral
parabenizaram o vereador Carlos Alberto Prestes pela apresentação do Projeto de Lei nº
001/2019 e salientaram a importância desta matéria para a comunidade encruzilhadense.
GRANDE EXPEDIENTE – Pronunciaram-se os seguintes vereadores: FRANCISCO CARLOS
RODRIGUES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Disse que o Secretário de Obras informou que foram compradas 300
lâmpadas de iluminação pública e que a reposição será feita em breve. Falou que esteve em
reunião com o Secretário de Obras sobre a questão do calçamento da Rua 04 de Dezembro e
que este informou que o problema será solucionado após o funcionário responsável voltar de
férias. Parabenizou o Secretário de Obras por ter feito a manutenção da ponte do Bairro LavaPés. Informou que o Secretário de Transportes declarou que está sendo cortada a madeira para
a ponte do Corredor dos Damé e que esta obra atrasou devido à reforma da ponte da localidade
do Passo do Marinheiro. Afirmou que a Secretaria de Transportes está fazendo “milagres” com
as duas máquinas que tem e que se houvessem quatro máquinas se poderia fazer muito mais.
Disse que quanto a questão das obras nos postos de saúde, a demora para retomar as obras se
deve à Justiça e que a Prefeitura tentou retomá-las, mas não foi possível, sendo que durante a
última campanha eleitoral muitos prometiam que iriam reabrir os postos fechados, o que seria
impossível, pois isto depende do Ministério Público, sendo que houve superfaturamento nas

obras destas unidades, restando apontar os culpados, e que a reabertura não cabe ao Executivo
Municipal ou aos vereadores. MÁRCIO RASSIER: Saudou a assistência, os colegas vereadores
e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou Josino Rosa pela sua eleição como
patrão do CTG Sentinela da Liberdade e destacou que este é um exemplo de tradicionalista e de
cidadão. Disse que moradores da localidade de Dom Marcos lhe procuraram sobre a questão da
manutenção da estrada desta localidade e que estes não precisam se preocupar porque os
reparos que foram iniciados e paralisados serão retomados. Pediu que seja feita a limpeza dos
terrenos baldios urbanos e destacou que a sujeira em alguns está facilitando acidentes de
trânsito. Falou que o ex-presidente da AMBES (Associação Mantenedora do Corpo de
Bombeiros de Encruzilhada do Sul) foi à Rádio Encruzilhadense falar sobre assuntos desta
entidade e este foi longe demais, se equivocou bastante e falou coisas que não deveria. Afirmou
que o ex-presidente da AMBES disse que o prefeito Artigas sabia dos gastos da entidade
quando homologou a prestação de contas, mas que quem conhece o prefeito sabe que se ele
tivesse lido não teria assinado, sendo que passa muito papel na frente do prefeito e se ele ler
tudo não consegue trabalhar. Disse que a prestação de contas da AMBES não passou pelo
departamento jurídico da Prefeitura, que tem a capacidade técnica para analisar, e que garante
que se o prefeito Artigas tivesse lido a prestação de contas não a teria homologado. Falou que o
que mais lamenta na entrevista do ex-presidente da AMBES são os comentários sobre a vida
pessoal do vice-prefeito Álvaro Damé Rodrigues, o qual tem um “rastro” limpo. Afirmou que o
vice-prefeito é pai e tem uma família e que em discussões políticas não se deve envolver família,
sendo que se este sai da Prefeitura em horário de trabalho é para atender aos filhos. Disse que
também o ex-presidente da AMBES declarou na entrevista que o vice-prefeito é o mais caro que
já houve em Encruzilhada do Sul, mas que este na verdade é o mais barato, pois além de ser
vice-prefeito é secretário municipal e com isto o Executivo economizou cerca de meio milhão de
reais até agora, merecendo o respeito da comunidade encruzilhadense. DIEGO D’ÁVILA
CHRISTOFF: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Disse que tem solicitado à Secretaria de Obras que reponha as lâmpadas de
iluminação pública no Beco do Quilião e que o secretário Jorge André informou que a falta de
iluminação neste local não se deve à falta de lâmpadas e sim ao fato de que as lâmpadas que
são instaladas são quebradas. Falou do pedido de informações que apresentou hoje e destacou
que o fez a pedido de moradores da localidade do Abranjo. Afirmou que o único obstetra que
atende em Encruzilhada do Sul vai deixar de atender aqui na próxima quinta-feira e que o
Município ficará sem nenhum profissional até que a Dra. Débora volte em abril, sendo que a
situação é preocupante. Informou que o posto de saúde do interior está sem atendimento à tarde
porque ele, o responsável pelo atendimento, está atendendo neste horário está trabalhando no
posto de saúde do centro, atendendo as comunidades dos bairros Lava-Pés e Campos Verdes.
BENITO FONSECA PASCHOAL: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes
da Rádio Encruzilhadense. Saudou Alair e Marco Antônio, pais do servidor da Câmara de
Vereadores Tiago Arena Corrêa, presentes na assistência. Pediu que sejam feitos os devidos
reparos no corredor do Sr. Caetano, na localidade do Campo da Aviação. Pediu que seja feita a
limpeza da quadra de esportes do Bairro Campos Verdes e destacou que esta pertence ao
Município e mesmo assim está abandonada. Disse que buscará junto à administração
informações sobre a academia ao ar livre do Município. Falou que o atual governo municipal já
tem mais de dois anos, mas os postos de saúde seguem fechados e que é preciso que os
mesmos voltem a funcionar, o quanto antes. Afirmou que é necessário que se chamem
representantes da sociedade organizada, do Executivo Municipal e da Câmara de Vereadores e
se busque criar um projeto de desenvolvimento para Encruzilhada do Sul. Disse que hoje esteve
em reunião com a Comissão Permanente de Pareceres o Secretário de Agropecuária, Danilo
Cardoso, tratando do Projeto de Lei nº 009/2019, e que o mesmo passou informações relevantes
sobre esta matéria. Falou que as obras nos postos de saúde locais não estão paralisadas por
culpa do Ministério Público. Afirmou que a ponte da localidade do Passo da Estefânia precisa de
manutenção com urgência e que a ponte da localidade do Chanã já está cedendo e também
precisa de manutenção. Disse que quanto a Reforma da Previdência, há pontos que precisam
ser alterados, como o aumento da idade para a mulher rural se aposentar, que passará de 55
para 60 anos, a contribuição obrigatória do trabalhador rural de 600 reais por ano e o valor inicial
do Benefício de Prestação Continuada, que passará a ser de 400 reais inicialmente, tendo
destacado que mudanças talvez sejam bem vindas, mas o que citou não pode ser aprovado.

CARLOS ALBERTO PRESTES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense. Disse que achou que a obra de recalcamento na Rua 17 de Dezembro
era de responsabilidade da Corsan, mas que com o ofício enviado por esta ficou claro que a
responsabilidade não é desta. Falou que foi um dos que denunciaram a questão das obras nos
postos de saúde, que foi o maior caso de corrupção em Encruzilhada do Sul, e que devido à
complexidade do processo acha que a reabertura destas unidades, onde já foi constatada a
corrupção pela Polícia Federal, vai demorar, sendo que também a ex-prefeita Laíse também
denunciou esta questão, no Ministério Público. Afirmou que não fez crítica nenhuma ao trabalho
dos bombeiros e que apenas fez pedidos de informações quanto a AMBES, tendo,
recentemente, feito um pronunciamento criticando os gastos desta entidade, mas sem criticar os
bombeiros, como dito numa coluna de um jornal de grande circulação no Município. Disse que
falaram que fez os pedidos de informações sobre a AMBES depois que o PSDB saiu do governo
municipal, mas que isto não é verdade, pois tais pedidos foram feitos bem antes da saída deste
partido da administração. Falou que levará ao Ministério Público a prestação de contas da
AMBES, assim como levou a este órgão as irregularidades no contrato da Corsan com o
Município, as quais não foram vistas pelos diversos secretários que ocuparam a pasta de Obras.
Afirmou que não faz politicagem e trabalha com a verdade e que as irregularidades nos gastos
da AMBES são claras e qualquer um percebe. Disse que a empresa que fez as obras nos postos
de saúde ainda tenta continuar com o contrato com o Município e que apesar da necessidade de
que as obras terminem, a empresa Tarefa não deve continuá-las, sendo que se o fizer, vai
denunciar. Salientou novamente que não falou mal dos bombeiros e que um colunista de um
jornal local se equivocou ao dizer que ele falou mal e que há pessoas que não conseguem se
eleger vereador porque não tem credibilidade. Falou que faz uma política séria e que para ele
não interessa o partido que está no governo municipal, se tiver irregularidade denuncia. LUÍS
CARLOS DOS SANTOS: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Pediu que o Secretário de Obras dê uma olhadinha na Rua Alcides Teixeira
Guterres e destacou que a rua está com problemas. Pediu que sejam feitos os devidos reparos
no corredor de Luís Kur e no da entrada da hotelaria do Maninho e destacou que no corredor de
Luís Kur não está mais sendo possível trafegar e que o Secretário de Transportes deve viajar
mais pelo Município, para conhecer as localidades. Disse que se deve cobrar do governo
municipal mais geração de empregos e destacou que agora, com o fim da safra, muitas pessoas
vão ficar desempregadas, sendo que se deve trabalhar mais para a geração de emprego e para
o cumprimento do que foi prometido na campanha. Falou que cobra do governo municipal atual
e que também cobrava do seu governo. Pediu que o Secretário de Transportes dê uma
olhadinha na ponte da localidade do Passo dos Nobres e destacou que a mesma está muito mal.
Afirmou que o Executivo Municipal deve distribuir entre as localidades do Município o maquinário
e que somente assim se conseguirá manter a manutenção das estradas em dia. Pediu que a
Secretaria de Obras faça o recolhimento do lixo na Serraria dos Maggione. Pediu que sejam
feitos os devidos reparos na ponte do Corredor dos Damé e destacou que a mesma é muito
importante para o escoamento da safra. Disse que a segurança pública do Município precisa ser
melhorada, sendo que já houve vários assassinatos e furtos em Encruzilhada do Sul neste ano e
que não melhorou nada a segurança com o novo presidente. AÍRTON SOARES RODRIGUES:
Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou o
professor Leco (Alex Riegel) e os pais do servidor Tiago Arena Corrêa, presentes na assistência.
Disse que sua filha começou a faculdade e que tem certeza de que fará um excelente mandato.
Falou do seu requerimento lido na sessão de hoje, direcionado à Secretaria de Planejamento, e
destacou que está havendo falta de água na localidade da Maria Santa e que este problema
precisa ser resolvido com urgência, sendo que já foi feita uma rede de água na gestão municipal
anterior, mas esta foi mal feita e não funcionou. Afirmou que é cobrado pela comunidade
encruzilhadense e que tem de dar resposta as pessoas e que na localidade da Maria Santa
houve há pouco tempo um acidente automobilístico e que este ocorreu porque a estrada não
tinha visibilidade devido ao mato alto na lateral. Disse que sonha colocar um britador num serro
da localidade da Maria Santa para distribuir brita para todo o Município e que além do britador, o
Executivo Municipal deve adquirir uma roçadeira para aparar o mato na beira das estradas.
Falou que entrou em contato com o secretário Jorge André pedindo que ele retirasse uma
grande pedra de um terreno particular na Rua 04 de Dezembro e que até agora a pessoa que
deveria ser atendida ainda não foi. Afirmou que seguirá trabalhando em prol da comunidade

encruzilhadense. ÁLVARO SPERB: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes
da Rádio Encruzilhadense. Saudou o professor Leco, presente na assistência. Convidou a
comunidade para a Festa da Família e o aniversário do Programa Jovem Semeador, que
acontecerá em 22 de março, a partir das 19h30min, na Praça Dr. Ozy Teixeira, e destacou que a
animação do evento será feita pela Banda Opus Dei. Disse que o INSS local, a partir de março,
irá realizar perícias. APARTE VEREADOR MÁRCIO MEIRELLES: Disse que para obtenção da
realização de perícias em Encruzilhada do Sul, foi muito importante o trabalho realizado pelo Dr.
Jeferson Rodrigues. Disse que votou em Bolsonaro, mas não tem partido e nem defende
ideologia, sendo que defende à população e as pessoas mais necessitadas e que vai se
manifestar por escrito sobre a Reforma da Previdência, sendo que está colaborando na
elaboração do texto deste documento o servidor da Câmara de Vereadores Tiago Arena Corrêa,
o qual é também advogado e tem grande conhecimento técnico e boa vontade em ajudar e
colaborar com os vereadores, sendo que depois de pronto pretende enviar para a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal. Falou que no documento sobre a Reforma da Previdência irá
propor também a redução dos gastos públicos, com a diminuição do número de deputados,
senadores e vereadores, bem como de seus salários e vantagens. Afirmou que podem ser feitas
mudanças na Previdência, mas que as mudanças devem envolver também os membros dos três
poderes e atingir as pessoas que tem mais privilégios e ganham aposentadorias maiores. Disse
que o país precisa de uma mudança real e que a classe política segue desacreditada, sendo que
na Reforma da Previdência eles é que devem ser os primeiros a serem atingidos, com o fim de
seus privilégios. Falou que o pessoal do campo será prejudicado com a Reforma da Previdência
e que por fatores como este não apoia as mudanças que foram propostas. PAULO RENATO
DO CARMO: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Disse que sabe que a questão dos postos de saúde está nas mãos da Justiça,
mas que os vereadores precisam fazer a sua parte. Falou que os vereadores ainda não tiveram
uma reunião com o prefeito, no atual governo municipal, e que não foi chamado para nenhuma
reunião. Afirmou que esteve nos postos de saúde dos Bairros Lava-Pés e Campos Verdes e que
entrou nos prédios e pode ver o abandono em que estão, tendo tirado fotos, e que por isso fez o
pedido de informações que apresentou hoje. Disse que se os postos de saúde não vão abrir
agora, então que mandem fechar os prédios de modo que ninguém possa entrar. Falou que nos
fundos do prédio do posto do Bairro Campos Verdes há uma escola infantil e que como o prédio
está abandonado, qualquer um pode entrar e até mesmo fazer algum mal para as crianças.
Afirmou que o governo municipal já está indo para o final e que talvez no último ano façam tudo.
Disse que o vereador Diego atende no posto do centro as comunidades do Lava-Pés e do
Campos Verdes e que as vezes as pessoas chegam lá e já não tem mais ficha para
atendimento, sendo que isto não é culpa dele, que é excelente médico e curou sua mãe antes
dela falecer. Pediu que seja fechado o prédio do posto do Bairro Campos Verdes e destacou que
hoje esteve lá e ficou vendo as crianças da escolinha e se fosse um bandido poderia ter
sequestrado alguma e sugeriu que sejam colocadas grades de presídio neste local. Falou que
um amigo seu é carreteiro e agora vai começar a “puxar milho” e sofreu um acidente e ficou com
o caminhão destruído devido ao mau estado das estradas do Município e que o Executivo
Municipal precisa fazer algo quanto ao estado das estradas do Município, tendo sugerido que
seja criado o cargo de encarregado geral das estradas. MÁRCIO MEIRELLES: Saudou a
assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que o
Secretário de Transportes conhece bem o interior do Município e que é injustificável os
problemas nas estradas. Falou que enquanto a Prefeitura atuar em imóvel particular, como no
caso da obra da propriedade na localidade do Passo da Estefânia e no da instalação do arcondicionado, não sobrará tempo para atender a coletividade, sendo que a administração está
mais preocupada com a sua turma. Falou que Canguçu resolveu o problema de abastecimento
de água no interior com a implantação de cisternas nas propriedades rurais, de modo que há
outros métodos de abastecimento além da canalização. Afirmou que o poder público retirar uma
pedra de um terreno particular é similar a ir instalar um ar-condicionado para um particular,
sendo que esta não é função da Prefeitura, salvo para pessoas carentes. Disse que agora é dito
que o prefeito não leu a prestação de contas da AMBES e que a mesma não passou pelo
departamento jurídico da Prefeitura, mas que o pessoal do PP ficava chateado quando o expresidente Lula dizia que não tinha lido tal coisa e, portanto, não sabia. Falou que o prefeito não
pode se eximir de qualquer responsabilidade alegando que não leu o documento e que este

argumento não serve, pois assim se criticaria o ex-presidente Lula e se “passaria a mão” na
cabeça do prefeito. Afirmou que caso o prefeito não tenha tempo para ler algo, então que
delegue a leitura para sua assessoria e que o fato da prestação de contas da AMBES não ter
passado pelo departamento jurídico faz questionar se não há outros casos similares. Disse a
compra de coisas equivocadas pela AMBES não vai repercutir apenas no ex-gestor, mas vai
atingir o prefeito e o Secretário de Finanças, que autorizou os pagamentos à entidade. Falou que
ainda não foi explicado de quem partiu a ordem para servidores do Executivo Municipal fazerem
uma obra na propriedade do Baixinho do Gás e nem foi explicado de quem era a casa onde um
ar-condicionado foi instalado pelo pessoal da Secretaria de Obras e questionou se isso vai ficar
sem ser esclarecido. Afirmou que os fatos que citou precisam ser esclarecidos, sendo que na
administração anterior houve a denúncia de que o ex-vereador Pedro Paulo Soares teria usado
maquinário público na sua propriedade e o pessoal do PP fez um escândalo. Disse que o seu
compromisso é com o seu juramento de vereador e com aquilo que é correto. Falou que o
vereador Carlos Alberto Prestes realmente fez o primeiro pedido de informações sobre a AMBES
bem antes do PSDB sair do governo municipal, mas que parece mesmo que as informações
sobre esta entidade somente apareceram após este partido deixar a administração. Afirmou que
apoia que o caso da AMBES seja levado ao Ministério Público. Disse que o procurador da
empresa Tarefa é o mesmo que prestava assessoria jurídica para a AMBES e que ao mesmo
tempo era servidor do Município, sendo que a AMBES fez alguns pagamentos a uma empresa
que é de um servidor municipal. ADRIANO DE FREITAS HORNA: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Agradeceu as pessoas que
doaram um colchão piramidal para uso no Asilo da Vó Dilma. Disse que iniciou no Bairro Alto
Alegre o projeto “Acordes na Comunidade” e que o mesmo tem caráter social. Falou que
encaminhará nesta semana um abaixo-assinado dos moradores da localidade do Passo do
Carvão solicitando manutenção na estrada, que foi abandonada pelo Executivo Municipal.
Agradeceu a quem doou sangue em prol da Sra. Maria. Afirmou que apoia as iniciativas que
citou hoje porque foi eleito por defender as causas sociais. Disse que quanto a academia ao ar
livre do Município, esta deveria estar a pelo menos 20m de um posto de saúde e não ter sido
instalada no local atual, e que para esta foi destinado cerca de 80 mil reais, sendo que pelo que
sabe a estrutura da academia já feita deveria ser apenas para abrigar professores e educadores
físicos durante os exercícios, sendo que os equipamentos, ausentes até agora, deveriam ficar
fora. Falou que ninguém pode falar da família do cidadão e que o vereador Márcio Rassier falou
certo no seu pronunciamento e que num governo do PP, onde o PSDB esteve junto, houve
fraude em concurso público, sendo que agora surgiu a questão da AMBES. Afirmou que
estavam juntos antes e agora que se separaram uns falam mal dos outros. Disse que na fraude
do concurso municipal, o procurador participou uma pessoa que foi nomeada como procurador
jurídico na atual gestão e que ficam os fatos para a comunidade encruzilhadense avaliar.
TEMPO DE LÍDER – CARLOS ALBERTO PRESTES (PP): Em nome do seu partido,
manifestou solidariedade ao vice-prefeito, Sr. Álvaro Damé Rodrigues, pelas declarações sobre
sua família ditas pelo ex-presidente da AMBES, Gílson Soares, em programa da Rádio
Encruzilhadense. LUÍS CARLOS DOS SANTOS (PDT): Em nome do seu partido, saudou o
professor Leco (Alex Riegel), presente na assistência, e os pais do Assessor Administrativo da
Câmara de Vereadores Tiago Arena Corrêa, Alair e Marco Antônio, presentes também na
assistência, tendo destacado o bom trabalho que este faz e a sua cordialidade com os
vereadores. Parabenizou as pessoas que participam do Carnaval, em especial Amauri Pires.
Para constar eu,................................................, Primeiro Secretário superintendi a redação da
presente ata, que vai assinada pelo Presidente........................................

