ATA DA 1 0 1 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro de 2019, às dezoito horas e sete 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: Projeto de Lei
nº 005/2019, que “concede incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e dá outras
providências”, esta matéria tratando da concessão de incentivo adicional de R$ 52.728,00 a
estes profissionais, valor a ser dividido integralmente entre os que efetivamente prestaram
serviço em 2018. Projeto de Lei nº 006/2019, que “concede revisão salarial aos agentes
comunitários de saúde, altera a Lei nº 2.407/2006 e dá outras providências”, esta matéria
tratando da concessão de reajuste salarial aos agentes comunitários de saúde de 13,038%.
Projeto de Lei nº 007/2019, que “concede revisão geral anual – art. 37, X, da CF – aos
vencimentos dos servidores, aos proventos dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo
e dá outras providências”, esta matéria tratando do reajuste de 3,38% aos servidores municipais
ativos e inativos do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 008/2019, que “altera
disposições da Lei nº 2.127/2003, alterada pelas Leis nsº 2.719/2008, 3.365/2017 e 3.699/2018”,
esta matéria tratando da alteração da data base para o reajuste dos servidores municipais, que
passa do mês de fevereiro para o mês de janeiro. 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 AMBES (Associação Mantenedora do Corpo
de Bombeiros de Encruzilhada do Sul) encaminhando prestação de contas da entidade referente
aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019. A seguir, o Senhor Presidente solicitou
ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias dos senhores
vereadores: INDICAÇÕES – PAULO RENATO DO CARMO: 1) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos na estrada
da localidade da Maria Santa e do Passo da Guarda, até o Arroio das Pedras. 2) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos
na estrada da localidade do Abranjo até a localidade do Vau dos Prestes e localidade da Serra
dos Nascentes. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que
sejam instaladas placas de sinalização de trânsito no cruzamento das ruas Barão do Amazonas
e Alcides Campos. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras, que sejam feitos os devidos reparos nas ruas Pernambuco e
João Costa, no Loteamento do Edegar. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que faça a manutenção pública e a troca da luminária em frente ao “Sítio
Carlos”, na Vila Barreira. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Transportes, que sejam feitos os devidos reparos na estrada da localidade do Passo da
Cachoeira. 4) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que
sejam feitos os devidos reparos na estrada da localidade do Rincão do Tibúrcio. 5) Indica ao
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos
reparos na estrada da localidade de Dom Marcos. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF: 1) Indica ao
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam colocadas lâmpadas de
iluminação pública na Rua Santa Júlia, nº 262 (Beco do Quilião), em frente à residência do Sr.
Gilberto da Rosa, e daí em diante, e se possível na entrada do beco que dá acesso à Rua Santa
Júlia. CARLOS ALBERTO PRESTES: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que desentupa um esgoto na Rua Lúcio Cardoso, Bairro Alto Alegre. 2)
Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os
devidos reparos na estrada da localidade do Alto da Figueira. BENITO PASCHOAL: 1) Indica ao
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que construa um banheiro público
na praça em frente ao Sindicato Rural. PEDIDO DE INFORMAÇÕES – BENITO 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: 1) Qual foi
o valor gasto pela Secretaria Municipal de Obras, a Secretaria Municipal de Transportes e a
Secretaria Municipal de Agropecuária, desde o dia 01/01/2017 e 31/12/2018, com os seguintes
serviços: Borracharia. Serviços de oficina mecânica particular. Peças adquiridas. Combustível
para o maquinário. Relacionado com veículos públicos, estando os gastos individualizados por
placa do veículo e descrição do mesmo. (Pede-se que seja enviado o valor individual gasto com
os referidos serviços em cada secretaria, mês a mês). 2) Tendo havido a prestação de serviços
por terceiros, quais oficinais mecânicas e quais borracharias prestaram tais serviços? Pede-se a
descriminação nominal do valor pago para cada oficina e cada borracharia e o tipo de serviço
realizado, bem como cópia dos empenhos referentes a cada pagamento efetuado a elas.
PROJETOS DE LEI – CARLOS ALBERTO LOPES PRESTES: Projeto de Lei nº 001/2019, que
“estabelece diretrizes a serem observáveis pelos órgãos e pelas entidades da Administração
Municipipal 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”. ADRIANO DE FREITAS
HORNA/PRESIDÊNCIA: Projeto de Lei nº 002/2019, que “autoriza a Mesa Diretora a conceder
recomposição aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo”, esta matéria tratando do
reajuste de 3,38% aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Lidas as matérias dos
senhores vereadores, o Senhor Presidente inquiriu se todos fariam uso da palavra durante o
Grande Expediente, tendo os vereadores Diego D’ávila Christoff, Márcio Rassier e Paulo Renato
do Carmo aberto mão da utilização deste espaço. Em seguimento, o vereador Carlos Alberto
Lopes Prestes informou ao Senhor Presidente e ao Plenário de que seria o líder da bancada do
PP no ano de 2019, assim ficando consignado como o líder da bancada do PP no ano de 2019 o
vereador Carlos Alberto Lopes Prestes. Em continuidade aos trabalhos, passou-se à Ordem do
Dia. ORDEM DO DIA – PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO: Projeto de Lei nº
002/2019, que “autoriza a permuta de servidores entre os Municípios de Encruzilhada do
Sul e Pantano Grande – RS”. Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Projeto
de Lei nº 003/2019, que “autoriza a permuta de servidores entre os Municípios de
Encruzilhada do Sul e Pantano Grande – RS”. Aprovado por unanimidade de votos, em única
votação. Destaca-se que durante a discussão do Projeto de Lei nº 002/2019, os vereadores, de
modo geral, parabenizaram o Executivo Municipal pela iniciativa de realizar a permuta prevista
nesta matéria, destacando que isto não gerará ônus ao Município e nem prejudicará a prestação
de serviços públicos e permitirá que as servidoras permutadas retornem aos seus municípios de
origem, Encruzilhada do Sul e Pantano Grande, sem a necessidade de terem de pedir
exoneração dos cargos públicos que ocupam. GRANDE EXPEDIENTE – Pronunciaram-se os
seguintes vereadores: BENITO FONSECA PASCHOAL: Saudou a assistência, os colegas
vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou Pedro Amaro Santos, presente na
assistência. Disse que apresentou indicação solicitando que na praça em frente ao Sindicato
Rural seja construído um banheiro público e salientou a importância do mesmo para os
frequentadores deste local. Falou sobre o pedido de informações que fez e destacou que o
apresentou por ser uma obrigação os vereadores fiscalizarem os gastos do Executivo Municipal.
Afirmou que quando chove o Executivo Municipal diz que não pode arrumar as estradas, mas
que quando não chove as estradas também não são arrumadas. Disse que a estrada da
localidade do Pinheiro, localidade de origem do vice-prefeito, teve manutenção e está muito boa
e que espera que as demais vias do interior do Município tenham o mesmo atendimento. Falou
que está com cópia da documentação que consiste em resposta ao Pedido de Informações nº
047/2018, do vereador Carlos Alberto Prestes, sendo que há coisas muito estranhas nesta
documentação e que quer ver como “eles” vão explicar isto, tendo destacado algumas despesas
estranhas da AMBES (Associação Mantenedora do Corpo de Bombeiros de Encruzilhada do
Sul), como o orçamento de um projeto de reforma num valor superior a três mil reais, compras
de gêneros alimentícios, como laranja importada, sendo que os gastos até podem ser legais,
mas são imorais. Afirmou que o que relatou são fatos e informações concretas, sendo que entre
as despesas estão potes (isopores) para cerveja e que como o Executivo Municipal repassou as
verbas a AMBES, então os gastos da mesma foram aprovados pela administração. CARLOS
ALBERTO PRESTES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Saudou Pedro Amaro Santos, presente na assistência. Disse que levou o

contrato entre a Corsan e o Município ao Ministério Público e que não se arrepende de ter feito
isto devido as constantes reclamações da população quanto ao serviço prestado pela estatal.
Falou que em Encruzilhada do Sul parece não haver força política para fazer com os problemas
com a Corsan sejam resolvidos. Afirmou que está esperando o Ministério Público se manifestar
sobre a questão do contrato da Corsan e que a comunidade encruzilhadense está sendo muito
prejudicada por esta estatal. Disse que ou o governo municipal municia o Secretário de
Transportes de maquinário e condições de arrumar as estradas ou a situação vai continuar como
está até o final deste mandato. Parabenizou a Secretaria de Obras pelo mutirão de manutenção
de ruas realizado nas Vilas Paraíso I e II e destacou que espera que este serviço continue. Falou
que em 2017 o governo municipal mandou para a Câmara um projeto para aumentar o valor do
IPTU, através do aumento da Unidade de Referência Municipal (URM), o qual foi rejeitado, mas
que no final do ano passado o prefeito aumento este imposto por decreto o valor da URM, sendo
que talvez isto represente aumente no IPTU, tendo lido o referido decreto e destacado que o
valor dos impostos e taxas foi aumentado e o valor da URM reajustado. Afirmou que o preço da
gasolina em Encruzilhada do Sul é exorbitante e que isto terá de ser revisto. Disse que quanto a
questão do pedido de informações sobre a AMBES, se horrorizou quanto a algumas coisas que
viu na prestação de contas da entidade, mas que agirá com cautela e transparência e se tiver de
tomar qualquer providência, vai tomar. LUÍS CARLOS DOS SANTOS: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Agradeceu a Deus pela chuva que
veio. Parabenizou Cassiano pela festa campeira do seu piquete. Disse que a cancha de rodeio
do parque do Alto do Renner foi doada a associação dos motociclistas e que isto não está certo
porque este era um local usado por diversos tradicionalistas e gente de rodeio, inclusive sendo
usado por crianças que aprendem a laçar, sendo que a cancha foi feita pelos próprios usuários e
que espera que o prefeito ache outro local para ser usado pelos motociclistas. Falou que houve
mais um acidente no trevo da estrada para Amaral Ferrador e que neste local não há sinalização
e pediu ao DAER para colocar sinalização neste local. Comentou as indicações que apresentou
hoje e salientou os pedidos feitos, em especial quanto à manutenção de algumas ruas da
cidade. Afirmou que é preciso buscar em Brasília recursos para o calçamento das ruas da
cidade e pediu que o prefeito faça isto. Parabenizou o Sr. Denílson por ter realizador por conta
própria a canalização do esgoto de uma rua da Vila Barreira. Disse que só vê empresas
particulares arrumando as estradas do interior e destacou que na localidade do Passo da
Cachoeira um plantador de melancia teve de arrumar a estrada para poder escoar a sua
produção. Falou que nos municípios vizinhos as estradas estão boas, sendo que somente em
Encruzilhada do Sul estão ruins. AÍRTON SOARES RODRIGUES: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Saudou Carlão, presente na
assistência. Disse que tem viajado por municípios vizinhos e que um pequeno possui um
britador, o qual seria de grande importância para Encruzilhada do Sul. Falou que os vereadores
lutam, falam e pedem, mas apenas conseguem poucos resultados, embora para algumas coisas
basta política para que sejam feitas. Afirmou que deveria ser tirado o canteiro da rua do hospital,
perto da Funerária Silveira, para que o trânsito no local fosse melhorado. Pediu que seja visto o
porquê parou o calçamento da Rua 19 de Julho. Disse que o Executivo Municipal deveria
adquirir um britador para uso na manutenção das estradas do interior e que a má conservação
destas tem causado muitos problemas a quem as usa, especialmente aos caminhoneiros, pois
se o caminhão quebra, o caminhoneiro fica parado e ainda tem gasto com o conserto. Falou
que acha que falta de vontade para que os problemas do Município sejam resolvidos e que além
das estradas, as pontes do interior também estão muito ruins, sendo que as pessoas têm
reclamado muito desta situação. Afirmou que vai buscar conseguir um britador para o Município.
ÁLVARO SPERB: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Saudou Pedro Amaro Santos, presente na assistência. Disse que o Executivo
Municipal não está conseguindo atender a demanda quanto as estradas do interior e que ao
menos o básico deveria ser feito, sendo que a Secretaria de Transportes deveria fazer um
planejamento estratégico e atender os pontos mais críticos. Sugeriu que a Secretaria de
Transportes monte equipes individuais e as mande para vários pontos do interior do Município e
faça um atendimento descentralizado. Falou que todas as localidades do Município precisam de
manutenção nas suas estradas e que a Secretaria de Transportes deveria mapear os pontos
mais críticos e fazer logo a manutenção destes. Afirmou que há alguma coisa errada quanto à
manutenção das estradas municipais e que uma solução precisa ser buscada com urgência.

Disse que espera que o mutirão feito nas Vilas Paraíso I e II seja repetido nos outros bairros da
cidade. MÁRCIO MEIRELLES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da
Rádio Encruzilhadense. Disse que se poderia gravar uma manifestação do vereador e ficar
repetindo a mesma nos pronunciamentos semanais porque as demandas são quase sempre as
mesmas. Falou que os vereadores pedem na tribuna ao Executivo Municipal serviços básicos e
que isso chega a ser constrangedor. Afirmou que o governo municipal não vai melhorar porque o
critério é a amizade e não a competência, sendo que há muita gente aqui que administra (no
Executivo Municipal) e não administraria uma carrocinha de pipoca, pois faliria. Disse que o
Município deve ser dividido em quadrantes e aí ser feita uma administração individual e também
uma prestação de contas individual dos serviços prestados. Falou que o governo municipal não
tem informações sobre nada porque eles não sabem nada e que há desconhecimento por parte
da administração das demandas e necessidades de serviço da cidade. Afirmou que quanto a
AMBES, os empenhos de repasse de verbas a esta foram assinados pelo prefeito e pelo viceprefeito, na qualidade de Secretário da Fazenda, e que às vezes alguns não querem ver certas
coisas. Disse que o problema do governo municipal talvez seja que eles sejam incompetentes
mesmo e não saibam fazer. Falou que a ponte do Passo do Butiá está interditada desde 02 de
maio de 2017 e que a ponte do Passo dos Nobres está muito ruim e parece que esperam que
haja uma tragédia em Encruzilhada do Sul. Falou que o governo municipal é tão incompetente
que não consegue divulgar o que faz, pois as estradas na direção de Santana da Boa Vista
tiveram manutenção e isso não é divulgado. APARTE VEREADOR BENITO: Disse que a ponte
da localidade do Chanã tem rachaduras e laudo de engenheiro apontando problemas na
estrutura e que até agora o Executivo Municipal não tomou providências. ADRIANO DE
FREITAS HORNA: Saudou a assistência, em especial o professor Leco (Alex Riegel), os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que ajudou na campanha
para ajudar o jovem Diego e sua família, pois este sofria de convulsões de origem desconhecida
e precisava fazer um exame muito caro, não disponível no SUS, e agradeceu a todos que
colaboraram na campanha. Falou que vem auxiliando na campanha em prol do bebê Bernardo,
que nasceu prematuro e necessita de transfusões de sangue, tendo já conseguido vários
doadores para o mesmo e agradeceu aos que tem colaborado. Agradeceu a Secretaria de
Obras por ter feito limpeza nos trevos de acesso da cidade. Pediu que seja feita a limpeza do
“campo grande” (estádio municipal) e que espera que no futuro as próximas administrações
invistam neste local e o equipem melhor. Afirmou que em breve será disponibilizada a emenda
parlamentar que conseguiu para a compra de equipamentos no Hospital Santa Bárbara. Disse
que quanto a AMBES, se há gravidade muito grande na documentação repassada à Câmara de
Vereadores quanto aos gastos da entidade, então que se abra uma CPI para investigar, sendo
que se há alguém fazendo farra com o dinheiro público, então isto deve ser investigado porque é
muito grave. FRANCISCO CARLOS RODRIGUES: Saudou a assistência, os colegas
vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que a crise na saúde pública é muito
grande e tem havido com frequência atrasos nos repasses das verbas estaduais. Pediu que
sejam feitos os devidos reparos na Rua Malvina de Freitas e nas ruas do Loteamento do Edegar.
Pediu que sejam feitos os devidos reparos no calçamento da Rua 04 de Dezembro. Falou que
espera que em breve sejam retomadas as obras nos postos de saúde e os mesmos possam ser
terminados e entregues à comunidade encruzilhadense. Afirmou que a estrada da localidade do
Pinheiro teve manutenção recentemente, mas que logo vai estar ruim de novo. Pediu que sejam
feitos os devidos reparos nas estradas das localidades da Maria Santa e da Serrinha dos
Fonsecas. Disse que sem mais pelo menos duas máquinas vai ser impossível melhorar o estado
das estradas municipais, sendo que a população vem reclamando muito do mau estado destas
vias. TEMPO DE LÍDER – CARLOS ALBERTO PRESTES (PP): Em nome do seu partido
parabenizou os produtores de uvas locais pela excelente vindima deste ano. LUÍS CARLOS
DOS SANTOS: Lamentou a morte do Sr. “Bigode”. 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 fevereiro 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........................................

