ATA DA 1 0 4 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao sétimo dia do mês de março 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: Dispensada a
leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal e das correspondências
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,
as quais foram: INDICAÇÕES – ÁLVARO SPERB: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras, que faça os reparos necessários na Rua Santo Antônio, próximo
à casa de número 19, Loteamento do Climério. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica ao
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feita a limpeza dos
terrenos da Vila Xavier. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras,
que seja feita a limpeza da área verde na Rua Amaranto Pereira, ao lado do Loteamento do
Romeu. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feita a
coleta de lixo na Travessa Olegário Moreira. FRANCISCO CARLOS RODRIGUES: 1) Indica ao
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que efetue a manutenção da Rua 17
de Dezembro, tendo em vista os inúmeros buracos e valetas que se abriram na rua, causando
perigo para os pedestres e os carros que ali transitam. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – CARLOS
ALBERTO PRESTES: 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: Cópia de todas as notificações ao Executivo Municipal, através do fiscal de
contratos, para a empresa Linter, responsável pela coleta de lixo no Município. MOÇÃO DE
PESAR – LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Requer que seja consignado voto de profundo
pesar pelo falecimento da Sra. Darci Mesquita Louzada. OFÍCIO – ÁLVARO SPERB: ofício
direcionado ao Congresso Nacional com o posicionamento do vereador sobre a Reforma da
Previdência, encaminhada pelo atual Governo Federal, contendo sugestões de alterações das
medidas propostas e também sugestões acerca da reestruturação dos poderes públicos no país,
contendo, quanto a este item, dentre outras sugestões, sugestão no sentido da redução do
número de cargos eletivos do Poder Legislativo em todos os níveis e redução da remuneração
dos mesmos, igualmente em todos os níveis. 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 Francisco Carlos Rodrigues e Paulo Renato do Carmo,
além do próprio Senhor Presidente, se manifestado no sentido abrirem mão do uso deste
espaço. Em seguimento, passou-se à Ordem do Dia. ORDEM DO DIA – PROJETOS DE LEI
DO PODER EXECUTIVO: Projeto de Lei nº 009/2019, que “institui a Taxa de Inspeção
Sanitária dos Produtos de Origem Animal de Encruzilhada do Sul e dá outras
providências”. Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. GRANDE
EXPEDIENTE – Pronunciaram-se os seguintes vereadores: LUÍS CARLOS DOS SANTOS:
Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou
Betinho (Alberto Gricuc) e professor Leco (Alex Riegel), presentes na assistência. Parabenizou
Naldo pelo rodeio que realizou na localidade da Ponta dos Vargas, no último final de semana.
Disse que hoje o posto de saúde do Bairro Campos Verdes estava sem médico, mas que de
acordo com o Secretário de Saúde, isto será resolvido em breve. Pediu que sejam reabertos os
prédios dos postos de saúde dos bairros Campos Verdes e Lava-Pés, de modo que as
comunidades dos bairros não precisem mais se deslocar ao posto do centro para ter
atendimento e destacou que os pacientes estão sendo prejudicados com esta situação. Disse
que houve brigas no centro da cidade no Carnaval, mas que o mesmo foi bom e não houve
nenhuma morte violenta em Encruzilhada do Sul. Falou que foi criticado na rede social em razão
da cancha de rodeio do parque de eventos e que esta foi feita com o seu dinheiro e com
recursos de vários tradicionalistas, sendo que nos rodeios realizados lá nunca ocorreu nenhum

incidente, tendo destacado também que não tem nada contra os motociclistas que agora
ocupam a cancha de rodeio, mas que os tradicionalistas precisam de um espaço. Afirmou que
quem lhe criticou na rede social deveria se identificar se fosse “homem” realmente. Pediu que
seja recolhido o lixo em toda a cidade e que nenhuma rua fique para trás. Pediu que seja
limpada a área verde na Rua Amaranto Pereira. Pediu que seja feita a limpeza dos terrenos
baldios da Vila Xavier. Parabenizou a Secretaria de Transportes por ter feito a devida
manutenção no corredor do Sr. Luís. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na estrada da
localidade do Passo da Cachoeira. MÁRCIO RASSIER: Saudou a assistência, os colegas
vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou o Dr. Jeferson Rodrigues por
ter auxiliado e demandado para que sejam realizadas perícias médicas na agência do INSS de
Encruzilhada do Sul, bem como a realização de outros procedimentos. Parabenizou o ProntoAtendimento pelo bom atendimento dado a sua filha. Parabenizou o Executivo Municipal pela
apresentação do Projeto de Lei nº 009/2019 e destacou que com a lei oriunda se poderá
implantar o SUSAF em Encruzilhada do Sul, o qual trará grandes vantagens aos pequenos
produtores rurais, e que quando foi Secretário Municipal de Agropecuária tentou implantar este
sistema no Município, mas não conseguiu, sendo que agora a atual administração o irá implantálo. Disse que aceitou ser líder do governo municipal porque acredita no prefeito e no viceprefeito e que defende o que for possível defender do governo e que o prefeito delega poderes e
algumas pessoas se aproveitam da liberdade recebida, sendo que às vezes estas não agem
como deveriam agir e colocam o prefeito em situações embaraçosas. Falou que não defende os
erros do governo Artigas e que defende o que está certo, sendo que defende aquilo que acredita
e, apoiando o governo municipal, não está contradizendo o juramento da sua posse como
vereador. Afirmou que o vereador Márcio Meirelles comparou, no seu último pronunciamento, a
situação do ex-presidente Lula com a situação do prefeito Artigas, quanto a assinar documentos
sem ler e que cada caso é um caso e o prefeito Artigas é um homem honrado, de modo que não
é possível fazer qualquer comparação, sendo que não vai deixar que comparem um homem de
bem com o ex-presidente Lula. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF: Saudou a assistência, os colegas
vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou “Carijó”, “Zoca” seu sogro e
Rogério Stoelbem, presentes na assistência. Disse que não houve o funcionamento das
unidades de saúde que atendem os pacientes dos bairros Campos Verdes e Lava-Pés devido a
saída do médico que atendia estas unidades, que foi aprovado em um concurso público na sua
cidade de origem, e que devido a este fato a sistemática do atendimento será mudada, sendo
que na semana que vem ele, Diego, atenderá no posto de saúde do Bairro Mariano da Rocha e
no posto do centro, atendendo os pacientes dos bairros Campos Verdes e Lava-Pés. Falou que
o Secretário de Saúde informou que novos médicos serão contratados, com previsão de que
comecem a atender no dia 17 deste mês e que espera que “volte tudo para seu lugar” e o
atendimento possa ser normalizado. Saudou as mulheres pelo seu dia. AÍRTON SOARES
RODRIGUES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Disse que moradores da localidade da Ponta dos Vargas lhe reclamaram
muito do governo municipal e que melhorias são necessárias. Falou que está feliz com a
“aderição” do Município ao SUSAF e que na localidade da Ponta dos Vargas e arredores há
vários produtores de ovelha que agora terão a oportunidade de comercializar seu produto
legalmente em Encruzilhada do Sul, sendo que atualmente a carne de ovelha vendida aqui vem
de fora. Parabenizou a Secretaria de Transportes pelos reparos feitos na estrada do Rincão dos
Machados. Afirmou que esteve hoje na Escola Municipal Cassiano Moralles e que o diretor da
mesma falou sobre a dificuldade de conseguir gratificação de difícil acesso para os professores
da mesma e que vai tratar desta questão com o Executivo Municipal. Disse que quanto a
questão dos terrenos baldios sujos, foi aprovada uma nova lei que trata deste tema, mas que
vem faltando fiscalização por parte do Executivo Municipal, sendo que para resolver o problema
é preciso que sejam aplicadas multas a quem deixa o seu terreno sujo. Falou que o Município
deve comprar uma roçadeira para que sejam feitas roçadas nas laterais das estradas do interior,
pois em muitas o mato em volta está muito grande, prejudicando os motoristas. Afirmou que
Encruzilhada do Sul precisa de um britador para produzir brita para uso nas estradas do interior
e que vai trabalhar para que seja obtido um. CARLOS ALBERTO PRESTES: Saudou a
assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Manifestou
condolências pelo falecimento de Rosemari Borges Quinteros. Disse que apresentou hoje um
pedido de informações solicitando cópia de todas as notificações ao Executivo Municipal,

através do fiscal de contratos, referentes a empresa Linter, responsável pela coleta de lixo no
Município e que o fiscal de contratos da Prefeitura tem o dever de fiscalizar as empresas
terceirizadas que prestam serviço ao Município e que fica a cargo dele realizar as notificações
quando estas não prestam um bom serviço, como é o caso da empresa de recolhimento de lixo.
Falou que quanto a questão dos terrenos baldios e sujos, as pessoas precisam também
colaborar, informando ao Executivo Municipal os terrenos sujos para que o mesmo notifique os
proprietários. Afirmou que tem havido muitas reclamações quanto ao gosto da água em
Encruzilhada do Sul e que a Corsan informou que isto se deve a proliferação de algas no
reservatório de onde se capta água, mas não prometeu resolução do problema, tendo destacado
que se há algas no reservatório, então que se faça a limpeza do mesmo, retirando estas. Disse
que irá por à disposição da comunidade, para que a mesma possa fazer o acompanhamento, do
número de protocolo da representação onde encaminha ao Ministério Público as irregularidades
no contrato da Corsan com o Município. Convidou os vereadores a assinar juntamente com ele a
representação que irá apresentar ao Ministério Público encaminhando as supostas
irregularidades nos gastos da AMBES. Falou que acredita na declaração do vereador Márcio
Rassier de que o prefeito Artigas somente homologou a prestação de contas da AMBES porque
não a leu, mas que isto significa que alguém levou a documentação diretamente ao prefeito,
sendo que se fez assim agiu com má-fé e deve ser demitida. Afirmou que quanto ao concurso
municipal que foi fraudado, acha que a oposição até fala pouco nele e que considera que todos
os culpados devam ser punidos. Disse que os corruptos devem ser extirpados da vida pública
pelos partidos a nível municipal e que rejeita totalmente a desonestidade neste segmento e não
subiria num palanque com um político indiciado. Falou que a política deve ser exercida por
pessoas de bem e que os dirigentes a nível municipal dos partidos devem expulsar os políticos
corruptos das suas agremiações. APARTE VEREADOR MÁRCIO RASSIER: Disse que os
partidos devem limpar o joio do trigo internamente e que o prefeito Artigas é o trigo, sendo que
algumas pessoas do partido são o joio. BENITO FONSECA PASCHOAL: Saudou a assistência,
os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Manifestou condolências pelo
falecimento de Rosemari Borges Quinteros. Parabenizou as mulheres pelo seu dia. Parabenizou
os vereadores pela aprovação do Projeto de Lei nª 009/2019 e destacou a importância que a
implantação de um sistema de inspeção municipal terá para o pequeno produtor. Disse que
espera que o problema do mau gosto na água distribuída pela Corsan em Encruzilhada do Sul
seja resolvido em breve. Parabenizou a Brigada Militar pelo bom trabalho que realiza, em
especial o soldado Wagner Macedo. Sugeriu que a Câmara de Vereadores emita ofício
solicitando delegado titular para o Município e mais soldados para a Brigada Militar, reforçando,
assim, as demandas sobre segurança pública que serão encaminhadas pelo prefeito na próxima
segunda-feira. Falou que um dos indiciados pela fraude no concurso municipal de 2011 foi o
procurador do Município na atual gestão até que foi afastado por decisão judicial, Afirmou que a
política deve ser feita por pessoas de bem, que não estejam envolvidas em corrupção e estejam
comprometidas realmente com a coletividade. Pediu que o Executivo Municipal tome
providências quanto a limpeza dos terrenos baldios da Vila Xavier, pois estão havendo muitas
reclamações de moradores próximos quanto a sujeira nesta área. Parabenizou o vereador
Álvaro Sperb pela apresentação do ofício com o seu posicionamento sobre a Reforma da
Previdência e destacou que esta não pode ser aprovada do jeito que está, pois representará
grandes prejuízos ao cidadão, e que um dos problemas mais graves é a redução do valor do
Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo que aquilo que vem “quebrando” a previdência
pública são as altas aposentadorias dos políticos e de altas autoridades, e não o setor rural ou
os idosos que recebem o BPC. ÁLVARO SPERB: Saudou a assistência, os colegas vereadores
e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou Naldo pelo rodeio realizado na localidade
da Ponta dos Vargas. Parabenizou João “Paíca” pela realização da penca (corrida de cavalos)
realizada no último final de semana. Manifestou condolências pelo falecimento de Rosemari
Borges Quinteros. Disse que a corrupção está em todos os níveis e que o povo deve pressionar
para que os corruptos sejam afastados da política. Falou que uma das causas para a atual crise
é a criação de muitos gastos e o inchaço da máquina pública com muitos servidores. Afirmou
que a Constituição Federal foi feita para proteger os “caciques” políticos e os “figurões” e que
não vem cumprindo seu papel. Disse que fez uma carta ao diretório nacional do MDB solicitando
o afastamento dos quadros partidários de todos os políticos acusados de corrupção e que nem
mesmo recebeu resposta. Falou que o eleitor deve rejeitar através do voto os políticos corruptos

e que as coisas não podem ficar como está, pois falta segurança, saúde, educação, etc. e cada
vez há mais dificuldades para o povo. Afirmou que se deve diminuir os privilégios dos políticos
eleitos e que se deve reduzir o número de concursos públicos para que, assim, a máquina
púbica encolha. Disse que faz a sua parte e que encaminhará o ofício lido na sessão de hoje ao
Congresso Nacional e que não poderia ficar omisso quanto a questão da Reforma da
Previdência. MÁRCIO MEIRELLES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes
da Rádio Encruzilhadense. Disse que na semana passada declarou que não é crível que um
gestor público declare diante de um problema que não sabe do problema porque não leu, seja
como o prefeito Artigas, que não leu, ou o ex-presidente Lula, que não viu, não tendo feita
relação pessoal entre um e outro, sendo que as pessoas não foram comparadas e sim o
posicionamento das mesmas quanto a um fato. Falou que espera que o prefeito mostre que não
compactua com as irregularidades da AMBES e exonere a pessoa que o fez entrar em erro,
embora, infelizmente, seja quase certo que isto não ocorra, pois não ocorreu nada com o
secretário que usou máquina pública para fazer obra na propriedade do Baixinho do Gás e com
o outro secretário que pôs maquinário da Prefeitura à disposição de particular para instalar arcondicionado. Afirmou que o vereador Márcio Rassier não gosta, como líder do governo
municipal, de declarações como as suas, mas estas são necessárias, e que o prefeito, sendo
correto como o vereador Márcio Rassier afirma, deveria tomar uma atitude condigna com a sua
retidão no caso da AMBES, sendo que se acoberta qualquer coisa ou negligencia os fatos, então
se equipara a quem faz de forma dolosa. Disse que apresentará uma moção de congratulações
em prol de todos os servidores da Funasa que atuam e atuaram nesta entidade em Encruzilhada
do Sul, em especial aos que se aposentaram em fevereiro machado, como reconhecimento ao
trabalho em prol do Município. Falou que a empresa Scopel, comandada pelo Dr. Piraju Nicola
Neto, que a anos tenta participar de licitações municipais e que o ex-vereador Pedro Soares de
Freitas falava mal da empresa MedSaúde e defendia sua expulsão, mas que esta empresa
segue prestando serviços ao governo municipal, do qual ele é integrante, através de medidas
jurídicas, tendo salientado que a empresa MedSaúde presta bons serviços e é muito bem vista
em vários outros municípios do estado. Afirmou que há escolas municipais em Encruzilhada do
Sul que estão sem professores. Disse que está analisando a questão legal referente as
recreacionistas do Município, que no seu entender estão ilegais. Falou que a “Mãe Nara” fez
várias denúncias infundadas contra uma servidora pública e teve diversos atritos, fazendo com
que a mesma fosse demitida da Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social e
recomendou que esta ex-servidora busque o Poder Judiciário para buscar punição contra quem
lhe caluniou. TEMPO DE LÍDER – CARLOS ALBERTO PRESTES (PP): Em nome do seu
partido, parabenizou as mulheres pelo seu dia. Informou que o senador Heinze sugeriu que seja
dado o nome do tradicionalista Paixão Cortes para a nova ponte do Guaíba. BENITO FONSECA
PASCHOAL (MDB): Parabenizou Naldo e sua equipe pela festa realizada na localidade da
Ponta dos Vargas. Parabenizou as mulheres pelo seu dia. LUÍS CARLOS DOS SANTOS (PDT):
Manifestou pêsames pela morte da Sra. Darci Mesquita Louzada e da Sra. Rosemari Borges
Quinteiros. 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 11 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........................................

