ATA DA 1 0 5 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao décimo primeiro dia do mês de março 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: 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. E ausente o vereador Aírton Soares Rodrigues, com
justificativa. Encontrando-se presente a maioria 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: Dispensada a leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo
Municipal, diante da ausência das mesmas, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro
Secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas de diversos: Ofício do CTG
Sinuelo da Liberdade informando a patronagem que foi recém-eleita e convidando os vereadores
para o jantar de posse da mesma, a ser realizado em 16 de março do corrente ano. 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 suportes de lâmpadas na Rua
B, Loteamento Epamino, no Pinheiro. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Transportes, que faça os reparos necessários no corredor que dá acesso as
residências do Sr. Elio, do Sr. Carlinhos e demais moradores daquele corredor, no Iruí. 3) Indica
ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que faça os devidos reparos
na entrada do Salto D’Água, no Rincão dos Machados. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica
ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feita a limpeza da área
verde na Rua Eugênio José Becker, na Vila dos Castros. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras, que seja feita a limpeza de um terreno baldio na Rua 07 de
Setembro, no Bairro Lava-Pés. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja patrolada a estrada no Assentamento da
Quinta, na primeira entrada à esquerda, na residência do Sr. Adão Mauriente. BENITO
FONSECA PASCHOAL: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Transportes, que faça os devidos reparos e manutenção na estrada da localidade do Iruí. 2)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que faça os devidos
reparos e manutenção na estrada da localidade de Dom Marcos. 3) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras, que instale um banco defronte a porta de acesso
principal do prédio do antigo Pronto-Atendimento, atual centro de marcação de consultas, para
que os pacientes que aguardam atendimento possam sentar. PEDIDO DE INFORMAÇÕES –
BENITO FONSECA PASCHOAL: 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: Solicita-se nome completo de todos os professores de Geografia da rede
municipal de ensino, lotação por escola, carga horária, bem como se possuem convocação e para
qual escola estão convocados. Pergunta-se: há previsão de nomeação dos os professores de
Geografia da rede municipal de ensino aprovados no último concurso municipal? Se não há, por
que? MOÇÃO DE PESAR – BENITO FONSECA PASCHOAL: 1) Requer que seja consignado
voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Rosemari Borges Quinteiros. REQUERIMENTO
– BENITO FONSECA PASCHOAL: 1) Requer que a Câmara de Vereadores solicite formalmente
ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul uma auditoria extraordinária em todas as
contas do Executivo Municipal desde o dia 01 de janeiro de 2017, data do início da atual gestão,
avaliando todos os gastos e despesas, conciliações e movimentações bancárias, empenhos,
restos a pagar, relatórios de gestão fiscal e todos os demais itens e dados que se façam
necessário para identificar totalmente como foram utilizadas os recursos públicos pela atual
gestão municipal. PROJETO DE LEI – BENITO FONSECA PASCHOAL: Projeto de Lei nº
004/2019, que “torna obrigatório a instalação de câmeras de monitoramento e vigilância
orientadas às cercanias e áreas externas de todas as escolas públicas municipais 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 os
vereadores Diego D’Ávila Christoff e Paulo Renato do Carmo aberto mão da utilização deste

espaço. Em seguimento, passou-se à Ordem do Dia. ORDEM DO DIA – PROJETOS DE LEI DO
PODER LEGISLATIVO: 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”. Aprovado por oito votos a favor e um contra, em única
votação, tendo votado contrariamente o vereador Márcio Meirelles. Destaca-se que durante a
votação do Projeto de Lei nº 003/2019, o vereador Álvaro Sperb leu a justificativa da matéria em
tela e explicou porque a propôs, destacando que o objetivo é coibir o barulho causado por
foguetes e similares e com isto trazer mais tranquilidade a idosos, crianças, deficientes, animais
domésticos, etc. que são incomodados e prejudicados pelo excesso de barulho causado por
foguetes e que vários municípios já adotaram projetos similares e o objetivo não é proibir ninguém
de festejar e sim coibir o que faz mal à coletividade; que o vereador Diego Christoff destacou que
os simpatizantes dos foguetes são poucos e que os acidentes com estes causam um grande
prejuízo à rede pública de saúde; que o vereador Luís Carlos dos Santos parabenizou o vereador
Álvaro Sperb pela apresentação do Projeto de Lei nº 003/2019 e destacou que o uso de foguetes
faz mal aos animais e causa muitos acidentes; que o vereador Márcio Meirelles destacou que
caso se faça uma lei proibindo um tipo específico de barulho, então talvez depois se faça outra
proibindo outro tipo de barulho, como o barulho da caldeira da empresa Forjasul, e que o barulho
de foguetes é eventual e esporádico e com o projeto em tela se busca proibir o uso de um produto
pelo mau uso que algumas pessoas fazem dele, tendo ainda salientado que uma alternativa seria
exigir de quem solta foguetes que tenha curso de “fogueteiro”; que o vereador Márcio Rassier
apoiou o Projeto de Lei nº 003/2019, mas salientou que a fiscalização será muito difícil; que o
vereador Benito Paschoal destacou que há dúvidas se o projeto em tela será executado pelo
Executivo Municipal, tendo citado algumas leis municipais que não são cumpridas; que o vereador
Carlos Alberto Prestes salientou que o grande problema quanto ao Projeto de Lei nº 003/2019
será a fiscalização da proibição pelo Executivo Municipal e que para este funcionar a comunidade
terá de colaborar. GRANDE EXPEDIENTE – Pronunciaram-se os seguintes vereadores: MÁRCIO
MEIRELLES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Disse que a água fornecida pela Corsan em Encruzilhada do Sul está mal
cheirosa e com gosto ruim e que este problema já vem de algum tempo, sendo que as pessoas
estão pagando pela água e não a estão recebendo na qualidade devida. Falou que a Corsan
afirma que não há riscos, embora pessoas estejam sendo internadas em razão da má qualidade
da água. Afirmou que pessoas estão procurando a vigilância sanitária local para reclamar da
água, mas que este órgão não tem competência para fiscalizar este tema, sendo que o que pode
ser feito é a Secretaria de Saúde providenciar análises acerca da qualidade da água, podendo
estas embasar pedido que o Ministério Público abra um inquérito para avaliar a questão. Pediu
que o prefeito determine a coleta da água fornecida pela Corsan para análise e que isto seja feito
com brevidade. Disse que o prefeito não se mobilizou para, por exemplo, manter as ruas da
cidade limpas ou as estradas do interior bem conservadas, mas que se mobilizou, através do
departamento jurídico da Prefeitura, para anular a lei, originada de projeto de sua autoria, que
assegurava o direito das pessoas sem título de propriedade solicitarem ligação de água e luz,
fazendo com que as pessoas mais carentes fiquem sem acesso a este serviço, sendo que o
Tribunal de Justiça decidiu que a competência para propor este tipo de projeto não é da Câmara
de Vereadores e sim do Executivo Municipal. Falou que com a decisão judicial citada, somente o
prefeito poderá conceder água e luz as pessoas mais pobres e que este se mobiliza para
combater o pobre e o necessitado. FRANCISCO CARLOS RODRIGUES: Saudou a assistência,
os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que pelo requerimento do
vereador Benito pedindo auditoria nas contas do Executivo Municipal parece que querem
transferir para a atual administração municipal o problema dos postos de saúde, mas que o
problema se originou no governo municipal passado e a culpa não é da atual gestão. Falou que
concorda com o item do requerimento que fala sobre o orçamento da Secretaria de Transportes,
pois o valor destinado a esta foi alto e as estradas do interior seguem muito ruins. Afirmou que o
há problemas em todas as estradas e pontes do interior e que se a administração não comprar
mais maquinário não será possível resolver o problema. Disse que quanto a questão da AMBES,
é a favor que tomem as medidas legais cabíveis. Falou que o lixo é um problema crônico em
Encruzilhada do Sul e que o vice-prefeito lhe disse que a empresa que recolhe o lixo mantem o
contrato com o Município por meio de liminar. Afirmou que a Câmara de Vereadores aprovou um
projeto que prevê multas para quem deixa o seu terreno baldio sujo, mas que a fiscalização cabe

à Prefeitura. Disse que não usou a tribuna na semana passada por motivos de trabalho. MÁRCIO
RASSIER: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense.
Saudou a ex-vereadora Sônia Figueiró, presente na assistência. Parabenizou as pessoas que
estão à frente da implantação do sistema de inspeção municipal, em especial os servidores da
Secretaria de Agropecuária. Disse que ainda não conseguiu os dados sobre a quantia de multas
aplicadas a proprietários que deixam seus terrenos baldios sujos, os quais foram solicitados pelo
vereador Benito, mas que com certeza poucas foram aplicadas. Falou que hoje o prefeito Artigas
foi à Porto Alegre pedir ao Secretário Estadual de Segurança Pública um delegado titular para
Encruzilhada do Sul e mais efetivo para a Brigada Militar. Afirmou que quanto ao governo que
comandou o país antes do presidente Bolsonaro, será lançado um livro que conta a história de
que como um dos filhos do ex-presidente Lula enriqueceu, sendo que ele abriu uma empresa que
começou a negociar com o governo federal e ele ficou rico. ÁLVARO SPERB: Saudou a
assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou o exvereador Pedrão (Pedro Elói Silveira) e o parabenizou pelo trabalho que fez como servidor
municipal. Disse que a Vila do Pinheiro, situada na localidade de mesmo nome, foi formalmente
regularizada já há algum tempo e que apesar disso há moradores que não conseguem instalar luz
elétrica em terrenos comprados lá e pediu que o Executivo Municipal tome providências quanto a
isto. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na estrada da localidade de Dom Marcos e
destacou que em um local a mesma está interrompida e os moradores não conseguem trafegar.
Falou que uma possibilidade para melhorar a conservação das estradas do interior é o Executivo
Municipal distribuir tratores com lâmina para as associações rurais, de modo que este maquinário
seja usado na manutenção das estradas, podendo o Município fazer uma parceria e fornecer óleo
diesel a estes equipamentos. Afirmou que a maior parte dos moradores do interior são
aposentados e idosos, que têm a necessidade de ir ao médico, sendo este um dos motivos para
que as estradas municipais tenham de estar em boas condições. Disse que patrolas não são mais
usadas na conservação de estradas rurais e que o Executivo Municipal precisa investir em outros
tipos de maquinário para manter as estradas em bom estado. Falou que é preciso cobrar mais do
Executivo Municipal e procurar resolver as demandas do homem do campo. Afirmou que o
governo municipal não tem cuidado das coisas básicas, como as estradas do interior, e que é
necessário dar atenção a quem produz. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou os ex-vereadores Sônia
Figueiró e Pedro Elói Silveira, presentes na assistência, e destacou o bom trabalho que este fez
como servidor municipal. Parabenizou o vereador Márcio Meirelles pelo trabalho que faz na
Câmara de Vereadores e destacou que este não é “puxa-saco” do governo municipal. Disse que
muitas pessoas ficam defendendo o governo municipal, mas que a situação segue ruim como na
outra gestão e agora é que estão criticando. Falou que fica até o final da sessão e presta atenção
nos discursos dos vereadores. Afirmou que as pessoas da Vila Esperança fizeram campanha
para o PP e até agora não receberam o que foi prometido na campanha. Disse que um
empresário desistiu de investir em Encruzilhada do Sul porque aqui, segundo ele, não há as
condições adequadas e os secretários do Executivo Municipal não levaram o assunto adiante,
sendo que Pantano Grande está ficando mais desenvolvida que Encruzilhada do Sul. Falou que
um morador da localidade da Ponta dos Vargas relatou que o trator que a comunidade recebeu
está parado porque não tem implementos agrícolas e que se deve pedir que junto com o trator
seja mandado este tipo de equipamento. Afirmou que o governo municipal não está fazendo um
bom trabalho e que é preciso que se cobrem mais ações do Executivo Municipal. Pediu que a
Secretaria de Obras faça o recolhimento de lixo na Rua Juscelino Kubistchek. Disse que quanto à
limpeza dos terrenos baldios sujos, os vereadores pedem que seja feita a limpeza, bem como o
devido recolhimento do lixo na cidade, mas que o problema não é solucionado. CARLOS
ALBERTO PRESTES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Saudou os ex-vereadores Sônia Figueiró e Pedro Elói Silveira, presentes na
assistência. Disse que o prefeito esteve com os vereadores em meados do ano passado
prometendo que em breve o maquinário do Município estaria em ordem, mas que isto não
aconteceu, sendo que já sugeriu várias vezes a venda de bens municipais ociosos para custear a
compra de mais maquinário. Parabenizou Luciano Freitas pela sua recondução ao cargo de
patrão do CTG Rodeio de Encruzilhada. Falou do Projeto de Lei nº 001/2019, de sua autoria, e
destacou que com esta matéria fica dispensado o cidadão de apresentar, na administração
municipal, cópias de documentos autenticadas em cartório, bastando a autenticação do servidor

público para a geração de efeitos e que com esta medida se busca reduzir a burocracia e agilizar
os serviços. Afirmou que o eleitor está votando nas pessoas e não nos partidos e que reconhece
muitas pessoas de valor tanto no MDB quanto no PDT, inclusive com capacidade para assumir o
cargo de prefeito, e que sente que a sociedade espera que os políticos locais comecem a separar
o joio do trigo nas suas agremiações, sendo que é preciso que se tente mudar a cidade com
pessoas que pensem no bem comum e não busquem através da política atender seus interesses
pessoais. Disse que o eleitor estará atento, nas próximas eleições, a quem vai se unir com quem,
se houve uma depuração nos partidos, e que a sociedade não aguenta mais CCs na Prefeitura e
falta de prestação adequada dos serviços públicos. Falou que o governo municipal está “pecando”
por decisões totalitárias de algumas pessoas e por não ouvir quem, no partido, deseja que a
administração dê certo. ADRIANO DE FREITAS HORNA: Saudou a assistência, os colegas
vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que a aprovação do projeto de lei hoje
votado é importante porque os autistas ficam muito incomodados com barulho alto, sendo que em
Encruzilhada do Sul não há atenção a questão dos autistas, não havendo o atendimento
adequado na rede municipal de ensino. Falou que as pessoas precisam ter mais conscientização
quanto aos autistas e as pessoas com necessidades especiais e que em outros municípios há
mais atenção quanto a esta questão. Afirmou que há patroleiros e motoristas de caçamba da
Prefeitura que ganham cerca de seis mil reais e que também há enfermeira ganhando cerca de
nove mil reais, sendo que estes dados estão no Portal da Transparência do Executivo Municipal.
Disse que os que ficam bravos com as cobranças dos vereadores são os que ganham altos
salários e que se fosse prefeito não pagaria nove mil reais para uma enfermeira e sim para um
médico especialista. Falou que o vereador Benito teve 40 ovelhas envenenadas e que na
localidade do Rincão da Formiga um agricultor teve a sua safra de feijão roubada e outro teve
dois bois roubados. Afirmou que é preciso cobrar do governo municipal porque se quem cobra
estivesse à frente do Município seria cobrado também. Disse que devido ao alto salário dos CCs
entende porque algumas pessoas se “matam trabalhando” na campanha. Falou que enquanto é
pago os salários que citou, as estradas e escolas do Município estão ruins e muitos bons
servidores não são valorizados, sendo que se ficarem descontentes, então poderá divulgar os
nomes de quem recebe os altos salários. BENITO FONSECA PASCHOAL: Saudou a
assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou os exvereadores Sônia Figueiró e Pedro Elói Silveira, presentes na assistência. Disse que há uma lei
prevendo multa as pessoas que deixam o seu terreno baldio sujo e que há uma empresa que
possui cerca de 250 terrenos na Vila Xavier e está com todos eles sujos, tendo questionado o
motivo para o Executivo Municipal não multar os proprietários. Pediu que seja limpa a quadra de
esportes do Bairro Campos Verdes. Falou que agora com a anulação da lei referida hoje pelo
vereador Márcio Meirelles, originada de projeto do mesmo, as pessoas mais pobres, que não tem
planta da sua casa ou outros documentos, não podem ter acesso a ligações de água e luz, sendo
que parece que o governo municipal não gosta de pobre. Afirmou que espera que as pessoas não
esqueçam este acontecimento, o qual é um absurdo e um ato desumano. Disse que o Badesul
disponibilizou ao Município um empréstimo de mais dois milhões de reais, para aquisição de
maquinário, mas que o governo municipal somente contratou cerca de quinhentos mil reais deste
empréstimo. Falou que o atual governo municipal não tem competência e nem vontade de fazer
as coisas, sendo que quanto ao requerimento que apresentou hoje, se o governo municipal não
tem nada a temer, então não deve recear a realização de uma auditoria do TCE/RS nas suas
contas. Afirmou que as obras dos postos de saúde não estão sendo retomadas pelo governo
municipal e que há a impressão de que serão retomadas apenas no último ano de mandato. Disse
que a questão do envenenamento das ovelhas na sua propriedade rural é pessoal e que se
alguém tiver qualquer informação, que repasse à Polícia Civil. Pediu que as pessoas que estão
governando o Município façam diferente, pois a comunidade encruzilhadense espera muito mais
do que está sendo feito. TEMPO DE LÍDER – CARLOS ALBERTO PRESTES (PP): Em nome do
seu partido, desejou sucesso à nova diretoria do CTG Rodeio de Encruzilhada e parabenizou os
organizadores pelo evento de posse da mesma. LUÍS CARLOS DOS SANTOS (PDT):
Parabenizou a nova patronagem do CTG Rodeio de Encruzilhada. 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 18 de março 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........................................

