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Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, ás dezenove horas, reuniram-se em
Sessão Ordinária, na Câmara Municipal de Vereadores, sita a Rua da Estação mil e trinta e três, sala
cento e dois, os seguintes Vereadores: o Presidente Ademar Gauger, o Vice Presidente Dalcir Luis
Ebeling, o Primeiro Secretário Bernardino Scottá, o Segundo Secretário Luiz Felippe Werner e os
vereadores: Pedro Gilson Jahn, Laudir Abel, João Carlos Jahn e Ademar Bourcheid, suplente de
Vereador que assume a vaga deixada pelo Vereador Claudir Antônio Ludwig que solicitou
afastamento do cargo pelo período de trinta dias a contar desta data, para tratar de assuntos
particulares. O Vereador Luiz Carlos não esteve presente na sessão, por motivo de doença e
apresentou atestado médico. O Presidente deu início a Sessão cumprimentando os presentes. O
Vereador Ademar tomou posse do cargo prestando o juramento. Em seguida o secretário
Bernardino leu um trecho da bíblia. Foi lida a ata da Sessão Ordinária do dia cinco de junho, após o
acréscimo de retificação feita por parte dos vereadores Dalcir e Pedro Gilson, a ata foi aprovada por
unanimidade. Passando a análise dos projetos o Presidente colocou em pauta projeto de Lei 2260
que denomina logradouro público como Estrada Val Paraíso, o projeto foi objeto de pedido de
vistas por parte do vereador Pedro Gilson. O Vereador mantém seu pedido pois a resposta a sua
solicitação veio apenas agora antes da sessão e também aguarda a assinatura dos moradores da
estrada. Em seguida foi lido projeto de Lei 2263 que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União e dá outras
providências. A Comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Laudir
comenta que na administração anterior foi autorizado um financiamento de 11 milhões e veio
apenas um milhão. Politicamente não é negócio, mas leva em conta que quem paga na verdade é a
população e não a administração. Pedro Gilson diz torcer para que o Município consiga um valor
mais alto no financiamento. Comenta que no projeto da Administração anterior foram colocados
diversos pontos da cidade a serem contemplados com asfalto inclusive em Linha Francesa Alta.
Mas como o montante liberado foi bem inferior ao esperado, foi feito o asfaltamento defronte a
escola Nicolau Bourscheid. Ressalta que o asfalto beneficia a todos empresas, agricultores e
população em geral. Os Vereadores comentam sobre quem libera o valor do financiamento. Pedro
Gilson lembra que o financiamento anterior foi pré aprovado integral mas depois foram realizando
cortes. Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido em seguida ante projeto de Lei de
Autoria do vereador Laudir que propunha a inclusão do inciso X, no artigo 4°, na Lei Ordinária n°
550/1998. O autor da proposta justifica sua sugestão dizendo que a licença já exigida. Bernardino
questiona se o município tem estrutura pra isso. Laudir diz que já funciona assim, o município tem
um servidor contratado para conceder as referidas licenças. Na verdade desde 2009 é feito sem
constar na Lei de incentivos. Bernardino diz que não vê problemas, só tem dúvidas pois se está
criando mais um obstáculo aos empresários. Laudir diz que não vê como obstáculo, apenas está se
adequando a Lei Municipal à Estadual. Diz ainda que até então eram feitas quando havia denúncias.
Pedro Gilson diz que aí entra a parte da conscientização, pois se vai fazer algo, que seja já dentro da
Lei. Todos deveriam agir desta forma. Assim o ante projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lida
também Indicação 152 de autoria do vereador Pedro Gilson que propunha a substituição da fossa
ecológica da Escola Carlos Gomes por fossa, filtro e sumidouro convencionais. O proponente
justifica falando do pouco espaço que as crianças tem para recreação e também a proliferação de
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insetos no verão no local. Dalcir diz que sua única preocupação é com o tamanho de fossa que
precisaria ser instalada no local, uma vez que a escola atende cerca de 250 alunos. A Indicação será
encaminhada ao Executivo. Os Vereadores aprovaram por unanimidade o MGS e o RDQM relativo
ao primeiro quadrimestre de 2018. Dalcir diz que para informação quem determina o valor do
empréstimo ao Município é o Ministério das Cidades. Laudir questiona se há algum posicionamento
por parte do Governo quanto as emendas impositivas. Ninguém recebeu nenhuma informação. Os
vereadores comentam que mexeram no asfalto de Linha Pimenta, é preciso esperar a próxima chuva
para analisar se o problema foi resolvido. Pedro Gilson comenta que seus pedidos de lâmpadas
foram atendidos. Dalcir solicita colocação de lâmpada próximo a faixa de segurança, no início da
Fioravante Gobatto, diz que falta uma iluminação pública no local. Ademar Bourscheid solicita
melhoria na faixa de segurança na Rua da Estação defronte ao Santino, pois muitos não respeitam
devido a pouca visibilidade dos pedestres parados. Luiz Felippe comenta que solicitou iluminação
na Travessa Nelson Salvi, solicita uma posição do Executivo. Comenta que o financiamento
aprovado é o sonho de qualquer administrador, claro que se todos pudessem opinar algumas
alterações seriam feitas, mas o mais importante é que saia e beneficie a todos. Pedro Gilson diz que
o Prefeito está focando no escoamento de produção, pois algumas empresas já demonstram a
necessidade de melhoramento nas estradas, assim como alguns agricultores. Bernardino diz que a
intenção da administração é beneficiar sim a todos, esse projeto em especial dá continuidade aos
asfaltos iniciados ou seja prima pela continuidade, beneficiando a coletividade. Laudir destaca a
obra asfáltica do Morro de Arroio Canoas, sendo que também beneficia à todos de modo geral.
Bernardino diz que no geral a cidade tá mais bonita, mais cuidada. Destaca as roçadas que estão
sendo realizadas. Laudir diz que todos os moradores tem o mesmo direito de ter os meio fios
defronte a suas casas, pintados. Algumas ruas já foram contempladas, mas tem muita rua ainda para
ser realizada a melhoria. João Carlos ressalta que a secretaria de obras vem se empenhando na
resolução dos problemas de iluminação pública, que continue nesse caminho pois ainda há muitas
melhorias a serem feitas. Dalcir comenta que as vezes a população reclama que precisa da melhoria,
mas não solicita a mesma na Prefeitura. Sendo o que constava na pauta, o Presidente agradeceu a
presença de todos, declarando encerrada a Sessão Ordinária do dia dezenove de junho de dois mil e
dezoito. Assim sendo, lavro esta ata que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores
presentes na aprovação da mesma. Em tempo, Pedro Gilson destaca que a obra de asfalto feita
defronte a Escola Nicolau Bourscheid foi realizada com verba de emenda parlamentar do Deputado
Renato Molling e não pelo financiamento conforme mencionado.
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