ATA DA 1 1 2 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao vigésimo nono dia do mês de abril de 2019, às dezoito horas e quinze 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: 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 011/2019, que “institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Encruzilhada do Sul e dá
outras providências”. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente solicitando a
cedência das dependências da Câmara de Vereadores no dia 09 de maio de 2019, a partir das
10h30min para apresentação da prestação de contas da própria secretaria referentes ao terceiro
quadrimestre de 2018 e anuais do mesmo ano. 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 AGERGS (Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) informando que estará em Consulta Pública no
período de 24 de abril a 09 de maio de 2019 a documentação relativa à revisão tarifária da
Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) e que após a data final indicada será
realizada, em 13 de maio, audiência pública sobre o tema, a partir das 10 horas, na sede da
AGERGS. Convite da deputada estadual Zilá Breitenbach, presidente da Comissão de Saúde e
Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, para audiência pública que será realizada em 08 de
maio de 2019 a partir das 09h30min, no Plenarinho da Assembleia (Auditório João Neves da
Fontoura), a qual debaterá os problemas causados com a aplicação indevida do herbicida 2-4-D
no Rio Grande do Sul. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário
que fizesse a leitura das matérias dos senhores vereadores, as quais foram: INDICAÇÕES –
ÁLVARO SPERB: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que
faça os reparos necessários na Rua Olinto Soares, pois um buraco está invadindo o pátio da Sra.
Lili Matos Rodrigues, e há lixo acumulado na mesma. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras, que faça os reparos necessários no ESF do Bairro Campos
Verdes. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que sejam feitos os devidos reparos no calçamento da Rua Felipe Noronha,
que liga esta ao asfalto da Avenida Olegário Moreira. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras, que seja feito um pedaço do calçamento que falta na Rua
Marechal Rondon. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – AÍRTON SOARES RODRIGUES: 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 será
reconstruída a ponte da localidade do Iruí? PROJETOS DE LEI – BENITO FONSECA
PASCHOAL: Projeto de Lei nª 008/2019, que “denomina a Rua “A” do Loteamento Honório Porto
Castro, nesta cidade, como Rua Gomercinda Dornelles Fontoura”. Projeto de Lei nº 009/2019,
que “denomina a Rua “B” do Loteamento Honório Porto Castro, nesta cidade, como Rua Nestor
Duarte Braga”. ÁLVARO LUIZ PEREIRA SPERB: Projeto de Lei nº 010/2019, que “dispõe sobre
o pagamento de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo de Encruzilhada do Sul
e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 011/2019, que “isenta as pessoas carentes da zona
urbana do Município de Encruzilhada do Sul do pagamento de quaisquer taxas, cobradas pelo
Poder Executivo Municipal, para poda, corte ou transplante de árvores e a limpeza de fossas
sépticas”. 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
Diego Christoff e Paulo Renato do Carmo aberto mão da utilização deste espaço. Em seguimento
aos trabalhos, passou-se à Ordem do Dia. ORDEM DO DIA – SUBSTITUTIVO A PROJETO DE
LEI: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 001/2019, do Poder Executivo Municipal, que “institui
o Código de Obras do Município de Encruzilhada do Sul e dá outras providências”. Retirado
de pauta por pedido de vistas do vereador Benito Fonseca Paschoal. GRANDE EXPEDIENTE –

CARLOS ALBERTO PRESTES: Saudou a assistência e os colegas vereadores. Parabenizou o
GAN (Grupo de Danças Nativas) Chimango pela realização do 8º GAN Chimango em Dança, que
ocorreu no último final de semana. Parabenizou os CTGs locais pela colocação que obtiveram no
GAN Chimango em Dança. Disse que o parque de eventos não é local para que seja feito som
automotivo, pois o barulho se espalha pelo Alto do Renner e atrapalha os moradores,
especialmente à noite. Falou que no governo municipal passado houve alterações no sistema
para as viagens de pacientes do SUS a Porto Alegre, de modo que os pacientes passaram a
poder retornar a Encruzilhada do Sul através de ônibus de linha comum, da empresa SB, por
meio de passagem paga pela Secretaria de Saúde, mas que o fornecimento de passagens no
modelo que descreveu foi suspenso, o que faz com que todos os pacientes retornem juntos num
ônibus fretado pela Secretaria de Saúde, tendo destacado que este o ônibus disponibilizado não
tem banheiro e pedido que o Secretário de Saúde reveja estas questões e busque resolvê-las.
Afirmou que de cada dez reais arrecadados pelo Município, seis são para pagar o funcionalismo e
que não está mais adiantando mais cobrar governabilidade, pois a prefeita Laíse não fez um bom
governo e o prefeito Artigas não está conseguindo fazer uma boa administração, tendo destacado
que diante do fato que citou será necessário repensar algumas coisas e tomar certas ações.
ÁLVARO SPERB: Saudou a assistência e os colegas vereadores e os ouvintes da rádio digital
Arena Real. Saudou Jorge Azambuja, presente na assistência. Disse que a Câmara de
Vereadores serve para corrigir os erros da administração e que este papel tem sido cumprido.
Falou que apresentou hoje um projeto de lei regulando as diárias da Câmara de Vereadores e
outro isentando as pessoas carentes de algumas taxas municipais. Afirmou que os criminosos são
soltos rapidamente não por culpa do juiz ou do promotor, mas devido a lei penal ser branda e que
isto é resultado de leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Disse que as verbas públicas estão
ficando escassas devido à farra com o dinheiro público, sendo um exemplo disto a questão dos
cursos que são oferecidos aos vereadores, havendo por trás disso uma máfia que acaba
desviando recursos públicos indiretamente, pois os parlamentares gastam com a inscrição no
curso, com diárias e hospedagem em hotéis e destacou que o vereador já deve estar pronto para
o cargo e saber o que é necessário, devendo fazer apenas cursos que são realmente necessários
e quando inicia o mandato. Afirmou que a máfia dos cursos está espalhada em todo o país e que
na maioria os cursos são só palestras sobre temas gerais e que com estes o dinheiro público
acaba sendo gasto no que não é necessário. Disse que o país só vai realmente mudar quando o
dinheiro público for tratado com seriedade e que se isto não for feito vão faltar recursos para as
áreas essenciais. Falou que caso nada seja feito os servidores públicos acabarão muito
prejudicados pela falta de recursos do setor público, a qual também é causada pelo excesso de
funcionários na máquina pública. Afirmou que se deve acabar com a estabilidade do servidor
público, pois isto causa o atraso do servidor público e que se deve cobrar dos deputados e
senadores as leis sobre os servidores públicos. Disse que iria deixar a sessão para ir à feira dos
terneiros. AÍRTON SOARES RODRIGUES: Saudou a assistência e os colegas vereadores. Disse
que as estradas do Município estão muito ruins e que é preciso, com urgência, que seja feita uma
operação tapa-buraco. Falou que os funcionários da Secretaria de Transportes fazem um trabalho
difícil e ganham pouco e que há CCs na Prefeitura que ganham cinco mil reais e ficam no arcondicionado e que acha que devem diminuir o salário destes CCs e pagar mais aos funcionários
da Secretaria de Transportes. Pediu que seja terminado o calçamento da Rua Marechal Rondon,
no seu trecho final. Afirmou que se deve fazer pressão nos deputados federais para a Reforma da
Previdência não ser aprovada e que os vereadores devem fazer pressão nos deputados que são
da região. Disse que a prioridade do governo municipal deveria ser manter as estradas do interior
em bom estado e que está lutando para conseguir par a Município um britador, que produziria
material para ser usado nas estradas e destacou que é preciso que seja colocado material de
qualidade nas estradas para que os reparos durem. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: Saudou a
assistência e os colegas vereadores. Informou que o PDT local irá realizar convenção no dia 26
de maio, a partir das 13 horas e convidou os partidários para o evento. Disse que há muita
dificuldade para fazer transferências de pacientes e que se não fosse a ajuda do vereador
Francisco Carlos muitas pessoas já teriam ido a óbito, tendo destacado que a dificuldade nas
transferências não é culpa dos médicos locais e sim do sistema de saúde, pois se exige que o
paciente esteja muito mal para que seja feita a transferência e com frequência há falta de vagas.
Falou que há casos em que o médico local não pode fazer a cirurgia no paciente e os hospitais de
outras cidades não aceitam o paciente, situação que às vezes leva o paciente à óbito, tendo

destacado que no final de semana tentou ajudar um paciente que precisa ser transferido com
urgência. Afirmou que as chamadas para a SAMU deveriam ser recebidas pela unidade em
Encruzilhada do Sul e não primeiramente serem atendidas pela central em Porto Alegre e depois
repassadas a unidade local, pois isto faz com que seja perdido muito tempo. Disse que se há uma
ocorrência chamam a Brigada Militar e esta não pode atender porque não tem efetivo suficiente e
que os vereadores devem pedir mais efetivo para o Município. Convidou os colegas vereadores
para ir com ele na Secretaria de Saúde buscar uma solução para os problemas quanto a
transferências de pacientes e destacou que se deve tomar providências imediatas. Agradeceu as
homenagens que recebeu em razão do seu aniversário, ocorrido em 26 de abril, em especial as
homenagens do pessoal da Rádio Encruzilhadense. Pediu que sejam feitos os devidos reparos no
calçamento do trecho final da Rua Felipe Noronha. Pediu que seja terminado o calçamento da
Rua Marechal Rondon. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na estrada localidade do Passo
da Cachoeira. Pediu que o prefeito Artigas “não mecha” com os feirantes locais. MÁRCIO
RASSIER: Saudou a assistência e os colegas vereadores. Disse que hoje presenciou a Brigada
Militar em atuação e que esta faz um trabalho muito importante, mas que muitas pessoas apenas
veem o lado ruim da polícia. Pediu que os eleitores acompanhem os valores gastos com diárias
na Câmara de Vereadores e destacou que o que é gasto com estas não tem um valor excessivo
no âmbito do Legislativo Municipal. Falou que sempre se posicionou contra a corrupção e que
quando ele fala nesse assunto em seus pronunciamentos há colegas que falam que além do PT o
seu partido, o PP, também roubou, mas que reconhece este fato, mas que a chefia da corrupção
era do PT. Afirmou que o ex-presidente Lula “quebrou” o país e que por isso a Reforma da
Previdência precisa ser feita, tendo destacado que é contra alguns pontos desta e que acha que
as questões mais polêmicas desta serão rejeitadas e não serão aprovadas injustiças. Disse que
se não houver ação forte do governo federal a situação do Brasil só vai piorar e que este está
tomando as medidas que são necessárias. Parabenizou o Sindicato Rural e a Emater, dentre
outras entidades, pela organização do Jantar do Cordeiro e do Vinho e pela organização da
ExpoCamaquã. MÁRCIO MEIRELLES: Saudou a assistência e os colegas vereadores.
Questionou o que os secretários Jorge André Cardoso e Jonas Rosales fizeram de errado para
que fossem retirados de suas secretarias, respectivamente Obras e Cidadania e Inclusão Social,
para ocuparem outras, respectivamente Cidadania e Inclusão Social e Obras, e destacou que
provavelmente foi em razão do individualismo, um mal que já aparece no cenário eleitoral
municipal, onde há um pré-candidato impedido pela Justiça, um de outro município e outro que já
concorreu várias vezes e nunca ganhou. Falou que os vereadores pedem e cobram muito do
Executivo Municipal quanto as estradas do interior porque este é seu papel e porque as pessoas
pedem, tendo destacado que o grande problema quanto a este segmento é que não há um
planejamento por parte do governo municipal quanto ao mesmo. Afirmou que a ponte do Passo
do Butiá, na localidade da Campina, está interditada há um ano e que o mais grave não é o
Executivo Municipal não ter feito a obra necessária, mas não ter dado nenhuma explicação de
porque não fez. Disse que ninguém pediu ao prefeito que viesse falar com os vereadores em
outubro de 2017 falando que o maquinário da Prefeitura seria arrumado em breve, o que não
aconteceu. Falou que em julho de 2017 foi feita uma audiência pública sobre o trânsito onde
foram feitas várias sugestões de melhorias e adequações por parte da comunidade, mas que
nada foi feito pelo Executivo Municipal. Afirmou que quando não se sabe o que quer nada é
adequado e que talvez tenham trocado de pasta os secretários municipais que citou apenas para
diminuir a pressão. ADRIANO DE FREITAS HORNA: Saudou a assistência e os colegas
vereadores. Saudou os ouvintes da rádio digital Arena Real. Disse que as pessoas que criticam
são as que menos fazem e que estas não falam nos projetos sociais que existem no Município,
como o Grupo de Capoeira Acarajé, a Associação Judá, a ASSONAJU (Associação Sol Nascente
de Judô) e o seu projeto “Música no Bairro” e só falam de coisas ruins, não valorizando as boas
iniciativas. Falou que falta um olhar especial para os projetos sociais e que esta situação precisa
ser mudada. Afirmou que a violência está tomando conta de todos os municípios, mas que esta
pode ser combatida através de projetos sociais, sendo que é comprovado que pessoas podem
deixar a criminalidade ou não entrar nesta através destes programas e que o poder público
precisa ter um olhar especial para os projetos sociais. Disse que é totalmente contra a Reforma
da Previdência e que estão reservados 40 milhões de reais para “comprar” os deputados federais
para que esta seja aprovada e que caso esta reforma fosse mesmo boa isto não seria necessário,
tendo destacado que este dinheiro seria melhor aplicado em investimentos na saúde e na

educação. FRANCISCO CARLOS RODRIGUES: Saudou a assistência e os colegas vereadores.
Disse que procura fazer bem o seu trabalho na Secretaria de Saúde e que o secretário Pedro
Freitas faz um ótimo trabalho dentro das suas possibilidades e que não faz mais porque não
consegue e destacou que os pacientes do SUS não estão voltando de Porto Alegre em ônibus de
linha comum porque não foi possível renovar o convênio com o Executivo Municipal. Falou que
estão havendo muitos casos de violência em Encruzilhada do Sul e que a Brigada Militar faz um
bom trabalho, mas tem pouco efetivo. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na estrada das
localidades de Dom Marcos, Serrinha dos Fonsecas e Chanã. Pediu que a Secretaria de Obras
conclua o calçamento na Rua Marechal Rondon. Pediu que seja refeito o calçamento no trecho
final da Rua Felipe Noronha. Falou que o governo municipal já está no terceiro ano e que os
postos de saúde reformados na gestão passada seguem fechados, mas que isto não é culpa da
administração, pois há várias questões legais que estão fazendo com não seja possível fazer a
reabertura das unidades, tendo destacado que os postos só podem reabrir quando forem
apurados os responsáveis pelo superfaturamento nas obras dos mesmos. Afirmou que recebeu
muitas reclamações de moradores das proximidades quanto ao som automotivo em altas horas
no parque de eventos e que esta é uma questão delicada. Disse que considera que o ideal seria
voltar o sistema antigo de transporte de pacientes de Encruzilhada do Sul para Porto Alegre.
BENITO FONSECA PASCHOAL: Saudou a assistência e os colegas vereadores. Disse que não
concorda com o vereador Francisco Carlos quanto a questão da reabertura dos postos de saúde
pois entende que a reabertura dos mesmos não depende da apuração da culpa dos envolvidos.
Falou que o governo Leite vai ser pior que o governo Yeda na questão da educação e que os
sinais disto já aparecem. Afirmou que vai elaborar um projeto de lei que preveja que um posto de
saúde da cidade fique aberto até às 20h e que o objetivo será permitir o atendimento as pessoas
que não conseguem ir ao posto de saúde porque trabalham no horário em que estes ficam
abertos, tendo destacado que esta medida é na verdade um investimento em saúde e não uma
despesa. Disse que caso as coisas sejam sempre feitas do mesmo modo, serão sempre obtidos
os mesmos resultados e propôs que seja criado um fundo de desenvolvimento para Encruzilhada
do Sul, para o qual se destine 0,5% do orçamento municipal, tendo destacado que caso este
fundo já tivesse sido criado talvez se tivesse conseguido manter aqui a Serraria Maggione, que
agora se transferiu para Pantano Grande. Pediu que as pessoas se informem sobre a Reforma da
Previdência e salientou que esta irá afetar os mais pobres, irá dificultar que a população de menor
renda se aposente e irá diminuir o valor das aposentadorias em geral. Falou que não se pode
colocar a conta para ser paga pelos mais pobres como quer o governo federal com a Reforma da
Previdência e que caso esta seja aprovada o impacto maior será nos municípios menores. Pediu
que sejam feitos os devidos reparos na estrada das localidades do Chanã e da Palma e destacou
que nestas o empresário Anacleto desenvolve atividades agrícolas, gerando emprego e renda
para o Município, e não consegue ter acesso a boas estradas. Afirmou que na próxima semana
será votado o Projeto de Lei nº 007/2019, de sua autoria, que obriga a transmissão via internet
das licitações realizadas pelo Poder Executivo Municipal e Pelo Poder Legislativo Municipal. Disse
que irá fazer uma prestação de contas do seu mandato via Facebook. TEMPO DE LÍDER –
CARLOS ALBERTO PRESTES (PP): Parabenizou o vereador Luís Carlos pelo seu aniversário.
Parabenizou a RG Negócios Rurais e o Sindicato Rural pela organização da feira de terneiros.
BENITO FONSECA PASCHOAL (MDB): Parabenizou o vereador Luís Carlos pelo seu
aniversário. LUÍS CARLOS DOS SANTOS (PDT): Agradeceu as felicitações recebidas em razão
do seu aniversário. Parabenizou o vereador Adriano Horna pelo seu trabalho como presidente da
Câmara. Parabenizou o vereador Francisco Carlos pelo seu trabalho como servidor da Secretaria
Municipal de Saúde. Convidou os filiados para a convenção municipal do PDT. ADRIANO DE
FREITAS HORNA (PCdoB): Parabenizou o vereador Luís Carlos pelo seu aniversário.
Parabenizou os que estiveram presentes na reunião de sábado do seu partido. 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 06 de maio 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........................................

