ATA DA 1 0 7 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao vigésimo quinto 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
de diversos, diante da ausência das mesmas, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor
Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias dos senhores vereadores:
INDICAÇÕES – LUÍS CARLOS DOS SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através
da Secretaria de Obras, que seja feito o esgoto entre as duas paradas de ônibus da Vila Coimbra,
descendo na Avenida Olegário Moreira, no Alto Alegre. CARLOS ALBERTO PRESTES: 1) Indica
ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feita a troca das
lâmpadas queimadas nos postes da Vila São Cristóvão. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras, que seja feita a retirada de galhos/folhas na Rua Zeno Pereira
Luz, esquina com a Rua Nei Pires de Macedo. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E
RECONHECIMENTO – MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES: Moção de
Congratulações e Reconhecimento nº 001/2019, em prol de diversos servidores públicos federais
que prestavam serviço no Município de Encruzilhada do Sul através da Funasa (Fundação
Nacional de Saúde) e que agora se aposentaram. MOÇÃO DE REPÚDIO – LUÍS CARLOS
MOREIRA DOS SANTOS: Moção de Repúdio nº 001/2019, repudiando a proposta de
privatização de estatais pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul e a proposta de retirada da
Constituição Estadual da necessidade de plebiscito para a privatização das mesmas. PROJETOS
DE LEI – LUÍS CARLOS MOREIRA DOS SANTOS: Projeto de Lei nº 005/2019, que “denomina a
via “Travessa 1 Olegário Moreira ”, no bairro Alto Alegre, nesta cidade, como Travessa Oraci
Rodrigues”. CARLOS ALBERTO PRESTES: Projeto de Lei nº 006/2019, que “institui, no
município de Encruzilhada do Sul, filas preferenciais e vagas de estacionamento preferencial para
portadores de fibromialgia”. 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, Francisco Carlos Rodrigues, Márcio Meirelles e
Paulo Renato do Carmo aberto mão da utilização deste espaço. Em seguimento, passou-se à
Ordem do Dia. ORDEM DO DIA – Dispensada por não haverem matérias constantes na pauta de
votação. GRANDE EXPEDIENTE – Pronunciaram-se os seguintes vereadores: ÁLVARO
SPERB: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense.
Disse que na última sexta-feira foi realizada apresentação da banda gospel Opus Dei na praça
central e agradeceu as pessoas que comparecerem a este evento, bem como a colaboração dos
diversos apoiadores, tendo destacado que neste evento não foi aplicado dinheiro público, embora
o Executivo Municipal tenha apoiado com logística. Parabenizou a Igreja Evangélica Assembleia
de Deus Ministério de Madureira pelo seu aniversário de 19 anos em Encruzilhada do Sul. Pediu
que sejam feitos os devidos reparos na ponte da localidade do Passo dos Rosas. Pediu que
sejam feitos os devidos reparos na estrada de acesso à propriedade do Sr. Zezo, na localidade da
Maria Santa. Disse que a maioria das pessoas apoia o seu projeto de lei proibindo os fogos de
artifício que causem ruído e que o Jornal do Sudeste fez uma enquete onde 85% da população
aprova esta medida. Falou que uma senhora lhe procurou reclamando da bagunça que tem
ocorrido em uma casa vizinha e que o poder público precisa manter a ordem, com apoio da
Câmara de Vereadores. Afirmou que vota contra o poder público destinar dinheiro ao Carnaval
porque é a favor somente de que apliquem o dinheiro público em coisas essenciais. MÁRCIO
RASSIER: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense.
Pediu que sejam feitos os devidos reparos na ponte da localidade do Passo da Estefânia e
destacou que os reparos são urgentes. Pediu que sejam dadas mais senhas para os pacientes do
posto de saúde Mariano da Rocha/Paraíso. Disse que viu funcionários da Secretaria de
Agropecuária as oito horas da manhã comprando material para o estante de Encruzilhada do Sul

na Expoagro Afubra e que isto mostra o empenho da equipe que está trabalhando nesta
secretaria. Falou que no estande de Encruzilhada do Sul na Expoagro Afubra serão expostos
produtos locais e parabenizou a Emater pelo apoio dado ao Município neste evento. Afirmou que
acha que vai ser possível a reabertura do abatedouro local e que torce para que isto ocorra, pois
os produtores locais serão beneficiados pela possibilidade de abater animais aqui. Disse que uma
das promessas de campanha do presidente Bolsonaro está sendo cumprida agora, pois foram
cortados cerca de vinte mil cargos em comissão do governo federal. Falou que ficou feliz quando
prenderam o ex-presidente Lula e que agora está feliz de novo com a prisão do ex-presidente
Temer e que acha que todos os corruptos devem ser presos e que é totalmente contra a
corrupção. BENITO FONSECA PASCHOAL: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que as pessoas que acham que o valor do seu IPTU
está errado devem não pagar e procurar a Prefeitura para pedir esclarecimentos e correção de
possíveis erros e destacou que há erros sim na cobrança do IPTU e que um cidadão que lhe
procurou está recebendo cobrança sobre o dobro da área real da sua casa, sendo que há muita
coisa errada quanto a cobrança deste imposto. Falou que vai reiterar o pedido de informações
que apresentou a algumas semanas questionando o Executivo Municipal sobre os valores gastos
pelas secretarias de Obras, Transportes e Agropecuária, com serviços de borracharia, oficina
mecânica particular, peças adquiridas e combustível para o maquinário, pois o Executivo
Municipal respondeu de forma incompleta a este pedido de informações. Afirmou que caso o
pedido de informações que citou não seja novamente respondido na íntegra tomará medidas mais
drásticas e destacou que não pede nada além do que está dentro das suas prerrogativas como
vereador. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na estrada que vai do Passo da Guarda até
a localidade do Arroio das Pedras. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na ponte da
localidade do Iruí e destacou que há laudo de um engenheiro municipal atestando os problemas
na mesma e os riscos aos motoristas que a usam. Disse que estão passando o país a limpo e que
espera que isto também ocorra nos estados e municípios, com um real combate à corrupção.
Falou que é preciso que em Encruzilhada do Sul seja criado um fundo de desenvolvimento para
melhorar a economia local e a geração de renda e que se nada for feito de diferente, serão
sempre obtidos os mesmos resultados. Falou que a taxa de iluminação pública foi instituída
durante o seu primeiro mandato como vereador e que foi o único parlamentar a votar contra o
projeto de lei que a institui, tendo feito isto por entender que a mesma não traria nenhum benefício
direto à população. Afirmou que a Câmara de Vereadores não aprovou nenhum aumento de IPTU
e que o valor subiu devido a decreto editado pelo prefeito. Falou sobre a emenda que pretende
propor ao Projeto de Lei nº 001/2019. AÍRTON SOARES RODRIGUES: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Disse que o Hospital Santa Bárbara
está com dificuldades para pagar os salários dos funcionários e dos médicos e sugeriu que a
Câmara de Vereadores forme uma comissão para se reunir com o Secretário Estadual de Saúde
e pedir ajuda financeira a este hospital. Falou que o Secretário de Planejamento não respondeu o
seu requerimento solicitando a realização de um projeto visando à implantação de distribuição de
água potável para os moradores da localidade do Rincão dos Leites e que como não respondem,
irá à Secretaria Estadual de Planejamento tentar conseguir alguma ajuda para este projeto e
destacou que se não consegue fazer mais do que já faz é por falta de apoio do governo municipal,
sendo que não sabe até quando ficará no PP. Afirmou que irá à Secretaria Estadual de Agricultura
ver se consegue apoio para o abatedouro que “Cabelinho” vai abrir no Município. Disse que vai
continuar o trabalho que faz em prol da comunidade encruzilhadense. CARLOS ALBERTO
PRESTES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Manifestou pêsames pelo falecimento do Sr. João Paulo Zierzinski e da Sra.
Loiva Munari. Parabenizou a ASTAXI por ter providenciado a retirada do banco situado nas
proximidades do ponto de táxi da estação rodoviária. Pediu que o Executivo Municipal providencie
melhorias na iluminação pública da Vila São Cristóvão. Disse que a lei municipal que prevê a
possibilidade de marcar consultas nos postos de saúde por telefone precisa ser cumprida e que
estão havendo reclamações quanto ao não cumprimento da mesma, tendo destacado que a
referida lei visa beneficiar gestantes, idosos e deficientes e que o atual Secretário de Saúde,
quando era vereador, votou a favor do projeto que deu origem a lei. Pediu que a falta de médicos
nos postos de saúde da cidade seja resolvida. Falou que o STF decidiu que aumento real de IPTU
só pode ser implantado por projeto de lei e que como o aumento do IPTU de 2019 foi num valor
acima da inflação, houve aumento real, o qual não poderia ter sido feito como foi, por decreto do

prefeito. Afirmou que as pessoas que acham que o valor do seu IPTU está errado devem ir à
Prefeitura e procurar corrigir o valor e que qualquer reajuste neste imposto tem de ser feito com
moderação. ADRIANO DE FREITAS HORNA: Saudou a assistência, em especial o ex-vereador
Marco Antônio Grandini (Boca da Sucam), sua esposa, Irene Horna, e Everaldo da Silva, bem
como aos colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Pediu que as pessoas
sigam colaborando com as campanhas de doação de sangue para pacientes que apoia e
destacou que agora fará a terceira campanha neste sentido e que todas as anteriores foram um
sucesso. Parabenizou Cladinei Silva e Elisabeth Silveira pela organização do evento realizado
sábado, no plenário da Câmara de Vereadores, com palestras sobre o autismo. Disse que
somente quem entende realmente o autismo é quem á pai de um autista e que a maioria das
pessoas que não tem autistas na família não tem conhecimento sobre o autismo. Falou que a
sociedade em geral não tem conhecimento das leis de apoio aos autistas e que isto não pode ser
mais admitido e precisa ser mudado. Afirmou que há falta de monitoras para atender alunos
autistas em Encruzilhada do Sul e que é difícil conseguir um laudo de diagnóstico para autistas ou
ter acesso a uma neuropsiquiatria para estes. Disse que as secretarias de Educação e Saúde
precisam ter mais atenção com os autistas e promover políticas de tratamento e inclusão destes.
Falou que cobra mais atenção aos autistas não como vereador e sim como pai de um autista e
que há pessoas que estão nestas secretarias e que não cumprem a lei quanto a quem tem esta
deficiência. Afirmou que está na hora de se cobrar mais direitos para os autistas e também para
outros segmentos. Agradeceu a Cladinei Batista, presidente da APCDES (Associação das
Pessoas com Deficiência de Encruzilhada do Sul) pelo apoio que tem dado aos autistas.
Convidou a comunidade encruzilhadense para o evento sobre o autismo que será realizado pela
APCDES no plenário da Câmara de Vereadores, no dia 03 de abril. LUÍS CARLOS DOS
SANTOS: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense.
Saudou os ex-vereadores presentes na assistência. Disse que o valor do IPTU aumentou muito e
que a fala do vice-prefeito na sessão da Câmara de Vereadores não esclareceu muita coisa sobre
o assunto. Falou que em Encruzilhada do Sul não há emprego e falta dinheiro e que por isso não
é adequado o aumento do IPTU, sendo que há residências onde o valor passou de cerca de 200
reais para cerca de 800 reais. Afirmou que para o IPTU estar no valor em que está a cidade
deveria ser mais limpa, o atendimento de saúde ter mais qualidade e haver mais empregos para a
comunidade encruzilhadense. Disse que o pessoal do PP defendia menos imposto na campanha,
mas que agora os impostos só sobem. Falou que Encruzilhada do Sul está “perdendo” para
Pantano Grande na questão do desenvolvimento e que isto é uma vergonha, sendo que a cidade
“perde” para todas as vizinhas. Afirmou que está faltando médicos nos postos de saúde e que o
Dr. Diego Christoff antes só atendia os pacientes da unidade de saúde do interior, mas que agora
está atendendo em vários postos de saúde, o que prejudica o atendimento dos pacientes. Pediu
que o secretário Jorge André “dê uma olhadinha” no corredor do Tarumã, na localidade do
Corredor do Meio, e providencie o recolhimento do lixo. Disse que a corrupção começa nos
municípios e que o ex-presidente Temer foi solto, mas o combate à corrupção deve seguir. Falou
que é fundamental que Encruzilhada do Sul tenha um abatedouro e que torce para que o
abatedouro local reabra, tendo questionado os motivos deste ter fechado. Afirmou que é o terceiro
ano do governo municipal e que ainda não entrou maquinário do Executivo Municipal na Vila São
Cristóvão, para fazer a manutenção das ruas e destacou que é urgente que se faça algo que
neste bairro há uma fonte de água excelente. TEMPO DE LÍDER – CARLOS ALBERTO
PRESTES (PP): Manifestou pêsames pelo falecimento do Sr. João Paulo e da Sra. Loiva Munari.
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 01 de abril 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........................................

