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ATA NÚMERO SETECENTOS E CINQUENTA E OITO
Ac,~s dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, reuniram-se em

Sessão Ordinária, na Câmal~~i Municipal de Vereadores, sita a Rua da Estação mil e trinta e três, sala
certo e dois, os seguintes ~~ ereadores: o Presidente Ademar Gauger, o Vice Presidente Dalcir Luis
Ebeling, o Primeiro Secret<<rio Bernardino Scottá, o Segundo Secretário Luiz Felippe Werner e os
vc:~Ladores: Pedro Gilson J ahn, Laudir Abel, João Carlos Jahn, Claudir Antônio Ludwig e Luiz
Calos de Souza. O Presidente deu início a Sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu
ui~ i trecho da bíblia. Foi lid.i a ata da Sessão Ordinária do dia dois de outubro, a qual foi aprovada
por unanimidade. Passando a análise dos projetos o Presidente colocou em pauta projeto de Lei
2? 87 que abre crédito esp~.~cial por arrecadação a maior no exercício de 2018 no valor de R$
11 .000,00. A Comissão em!iu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo
I11~:ioreS considerações por- parte dos Vereadores o projeto foi aprovado por unanimidade. Em
setiuida foi lido Projeto de Lei 2288 que autoriza a suplementação por redução orçamentária, no
e~~rcício do ano de 2018 no valor de R$ 720.000,00. O Parecer da Comissão é favorável e o projeto
é colocado em discussão. Claudir comenta que a reserva de contingência pode ser utilizada
pi~c>poreionalmente. Assim ci projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido também Projeto de Lei
229 que autoriza o Poder executivo a alienar bens móveis e imóveis do Município. A Comissão
eilàitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Foi lida resposta do Executivo quanto
as Comissões avaliadoras dos itens e a forma que será realizado o Leilão, solicitações feitas pelos
Vereadores em sessão de estudos. Os Vereadores comentam os itens a serem leiloados, inclusive a
árc:a de terras de Linha Rod~~igues da Rosa. João Carlos diz que percebeu que muitos itens estão sem
eti;luetas, destaca a import~uicia da Administração saber exatamente o que é seu patrimônio. Por não
concordar com esta situaç~.o diz que irá se abster. Pedro Gilson comenta que alguns itens não é
ohrigatória a colocação de etiqueta. O assessor jurídico comentou que já existe uma norma que
ol~:~iga os Municípios a fazerem um inventário relacionando todo o patrimônio Público. Destaca que
é i;:uito bom que o Municí~~io esteja leiloando até mesmo os itens sem etiqueta, pois os mesmos
pc~;leriam ter sumido facilm;;nte pela falta de etiqueta. João Carlos diz não ser contra ao leilão, mas
mantem sua posição de abs~enção. Claudir comenta a importância de leiloar os bens obsoletos que
coi~1 o passar do tempo, l~crdem mais ainda o seu valor. Pedro Gilson solicita que quando for
dc~~_ idida a data da realizaç<<~ do leilão que seja amplamente divulgada nos meios de comunicação.
Sc ~~icita ainda que o Munic í pio não meça esforços para a realização do inventário e que realmente
se i ~~ feito o levantamento :_le todo o patrimônio. Assim o proj eto foi aprovado por sete votos,~~
cc~;~tabilizando a abstenção ~Io vereador João Carlos. Em seguida foi lido Projeto de Lei 2290 que ~;;
autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a empresa Madeireira Wilmsen Ltda, nos termos
dal l.,ei Municipal 550/199 e suas alterações. O Parecer da comissão é favorável e o projeto é
co ~~:~cado em discussão. Acj~.;mar parabeniza os empresários e comenta que gostaria que o repasse
fò~:>e maior do que o concedido. Claudir comenta que o legislativo sempre foi muito favorável ao
dc; .envolvimento das empresas, nesta em especial é possível ver constante desenvolvimento, isso é
n,:~.~;to importante. Importa~~te também que os empresários são daqui e compram grande parte da
n;..!éria prima daqui mesmo do município, fato que faz a roda girar. Parabeniza os empresários. O
I'. .~:~.idente passou a palavr<< aos empresários que contaram a história de como a empresa iniciou
s~.~,~:; atividades ainda no aipo de 2009, quando os irmãos trabalhavam com caminhão. A empresa
q~~:: iniciou bem pequena, com a fabricação de paletes apenas nos dias de chuva, hoje conta com
un,a grande produção di~i:-ia com faturamento mensal de cerca de quinhentos mil reais. O
e~ ~~~~resário relatou ainda o~ incentivos recebidos e as ampliações que vêm realizando nos últimos
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tempos, atingindo um inve>timento de aproximados quatro milhões. Luiz Carlos comenta que a
scI-iedade dos empresários .junto ao gosto pelo que fazem é o segredo do sucesso. Agradece os
co~istantes investimentos e parabeniza pelo sucesso. Comenta ainda a importância da participação
dos empresários na sessão. Laudir também parabeniza os empresários, destacando que indiferente
d~ yuem está no governo é concedido incentivo, justamente pela seriedade da empresa. Destaca os
investimentos realizados e c iz que foi uma decisão acertada o ramo escolhido. Pedro Gilson diz que
o ~~Icesso vem com o árdL~~ trabalho e com ulna organização invejável. Ressalta que às vezes é
concedido auxílio para pa~~ amento de aluguel ou ainda para compra de equipamentos, essa pelo
contl"ário recebeu auxílio p~:ra aquisição de área de terras, um bom exemplo de onde investir, uma
ver que a empresa criou I"~tízes na comunidade e no município. Parabeniza os empresários pelo
sucesso. Bernardino comenta que somados os incentivos já concedidos, o Município concedeu uma
media de dez mil reais a' Ïuais. Ressalta a importância de valorizar as empresas e também a
humildade dos empresários em reconhecer que o Município ajuda dentro de suas possibilidades.
I,l~iz Carlos comenta que c~ Governo tenta sempre fazer o melhor para atender a todos dentro das
possibilidades, independentemente de quem está no Poder. Dalcir destaca que um dos principais
pontos da empresa em questão é a aquisição de matéria prima dentro do município, ajudando
também na economia local. Solicita que o Executivo anexe ao termo de compromisso a projeção da
colitl"atação dos funcionários apresentado no protocolo de intenções. João Carlos também
paI"abeniza e se coloca a disposição dos empresários. Assim o projeto foi aprovado por
unanimidade. Foram lidas as Indicações 162 —Doação da área de terra e do prédio da antiga escola
de Linha Camilo para a C'~~Inunidade, de aLltoria do vereador João Carlos Jahn. Indicação 163 —
lAtendimento semanal de Pediatra, de autoria do vereador Claudir. O autor da Indicação comenta a
necessidade apresentada p;~la população e que o atendimento semanal atenderia a demanda. A
Indicação 164 propunha Alteração da emenda iinpositiva de construção de churrasqueira na sede do
Esporte Clube Aliança paI"a Aquisição de Materiais, no valor de R$ 21.000,00 dos vereadores Pedro
G i i s~.~n e João Carlos. As 1 radicações serão encaminhadas ao Executivo. Foram lidas respostas do
L~ecutivo quanto a solicitação do vereador Laudir quanto a empresa Videre, resposta a solicitação
do ~lereador Felippe quanto a colocação de placas de propaganda nos canteiros municipais, resposta
a solicitação do Vereador• Dalcir quanto as normativas das fossas, resposta da Secretaria da Saúde
para solicitação dos vereadores Laudir e Pedro Gilson quanto a extensão do horário de atendimento
da [1BS de Linha Frances~r Alta, resposta ao vereador Claudir quanto a melhoria das estradas
vicinais recurso da consulta popular e cópia dos extratos do Conselho Municipal do Meioc
A►nbiente, solicitação do vereador Laudir. Pedro Gilson sugere que numa próxima leitura seja.
comentado cada ofício ao Iìnal da leitura do mesmo. Nas considerações finais Laudir diz que
qual~do solicita um ofício, é urna solicitação da população. Diz que foi procurado por moradores de
Linha Francesa quanto a extensão do atendimento da UBS de lá. Sua atitude será tirar cópia da
resposta e encaminhar aos moradores. Solicita a Secretaria de Obras um estudo de colocação de
recl:itores de velocidade jLrllto as entradas do campo do Força e Luz e que seja refeito o redutor da
lZua I:milio Dimmer. Solicita planilhas da Retro Randon do PAC e também do Caminhão
V:~Il:swagen placa IXN 8b~ 1. Por frI11 Laudir questiona se já existe projeto para aplicação de sua
ein~nda impositiva de fech~~mento do subsolo da UBS de Linha Francesa. Pedro Gilson acompanha
es>.~ solicitação. Pedro Gils~~n diz que seria possível alterar a emenda. Laudir comenta que é preciso
ter~;po hábil em sessão. CIaLldir comenta a resposta quanto ao recurso da Consulta Popular para as
es! radas vicinais, destaca a importância da participação de todos no processo. Solicita ao DNIT
melllol":a no trevo que dá acesso a BR 470 pela Buarque de Macedo próximo a Ciclovia, comenta a
pL~: ~ulosidade do local pois não há acostamento e nem trevo de acesso. Solicita também •~ue seja
~
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ct<<da uma atenção especial ~l questão do borrachudo, é preciso uma medida imediata para a questão.
Sugere que seja avaliada << questão do trânsito da Maria Edith Selbach e da Dr° Hoffer pois em
ambas na hora do pique fie a difícil transitar pois as duas permitem estacionamento nos dois lados
das vias. Diz estar feliz coi:± a votação do Candidato Jair Bolsonaro em Barão, uma mudança se faz
necessária. Luiz Carlos c~>menta que muito se ouve que as Prefeituras em geral estão com
di(ïculdades financeiras, o !'refeito Cláudio Ferrari consegue manter um equilíbrio que não deixa o
f ì±±~cionalismo com meda cie não receber o salário. Quanto ao cenário Nacional, comenta que dá
muita saudade do Brisola, pois é tanta mentira que faz com que a gente perceba que a Educação pe
primordial. Não sabe se é pior quem cria as mentiras ou quem as compartilha. Brisola lutava pela
k~,ciL±cação e o Brasil carece de um programa para a questão. Agradece melhorias na Buarque
proximo ao Condomínio Gerânio, diz que normalmente solicita melhorias diretamente na
Secretaria. Deseja uma bc~.i eleição à todos. Laudir solicita limpeza da calçada na extensão da
Professora Maria Edith Selbach. Pedro Gilson concorda que todas as Prefeituras estão apertadas de
dinheiro, a nossa não é diferente, mas parabeniza o Prefeito que mesmo não tendo muito dinheiro
n<<o deixa de investir nas ~~~mpresas que geram empregos e retorno ao município. Luiz Felippe
con~~icta o colega Luiz Carlos a entrar no PDT, já que suas manifestações defenderam Brisola. Luiz
C~ìrlas brinca e diz que já recebeu convites de outros partidos e ainda está analisando a questão.
1ernardino comenta o quanto é bom receber respostas do Executivo, mesmo que sejam negativas.
1Zess~3lta que os pedidos podem até não serem todos atendidos, mas mesmo assim não ficam sem
resposta. Quanto as eleições diz que esse ciclo somente poderá ser analisado daqui a alguns anos, o
g.~<1llde problema é que muros acreditam que uma única pessoa pode mudar tudo. Comenta que é a
fiscalização que faz a serie iade do sistema. Laudir comenta que é dever dos vereadores fiscalizar.
13ern~?I'd1n0 diz que é itnpoi•~ante não praticar uma política raivosa. Registra que o primeiro vereador
declarado Bolsonaro cio Legislativo foi o vereador do PTB. Laudir diz que a eleição ainda não
ter±~li±lou, mas se pode notar uma grande renovação nas câmaras e no senado. Os vereadores
cal~ientam o cenário política e seus efeitos. João Carlos comenta sobre os altos impostos cobrados
no l:io Grande do Sul. Luir Carlos comenta que todos os candidatos apresentaram propostas boas, o
problema é conseguir executá-las. .1oão Carlos solicita como está a execução da sua emenda
in~±positiva referente a paracía de ônibus. Sendo o que constava na pauta, o Presidente agradeceu a
presença de todos, declarando encerrada a Sessão Ordinária do dia dezesseis de outubro de dois mil
e dezoito. Assim sendo, lavro esta ata que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores
prc~entes na aprovação da mesma.
r

~

Ademar Gaugeì
Presidente

Felippe Werner
2° Secretário

';iz

.1oão Carlos Jahn
Vereador

Dalcir Luis Ebeli
Vice Presidente

Bernardino Scottá
1° Secretário

Pedro Gilson Jahn
Vereador

Claudir ArT`tê~. ud
Vereador

Laudir Abel
Vereador

g

Rua da Estação, 1033 Sala 102 -Fone: (51) 3696 1047
95730-000 -BARÃO - RS

Lui

arlo: :e Souza
V : reador

