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Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2019, às 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 Dalcir Luis Ebeling, o Vice Presidente Ademar Gauger, o
Primeiro Secretário Bernardino Scottá, o Segundo Secretário Luiz Felippe Werner e os vereadores:
Pedro Gilson Jahn, Laudir Abel, João Carlos Jahn, Claudir Antônio Ludwig e Luiz Carlos de Souza.
O Presidente deu início a Sessão cumprimentando os presentes. O secretário Bernardino leu um
trecho da bíblia. O Presidente informa que devido a mudança no Regimento que determina que nas
quatro primeiras terças-feiras de cada mês serão realizadas sessões ordinárias, o Secretário fará a
leitura apenas da ementa do Projeto, sendo que em seguida será encaminhado à Comissão de
Pareceres que fará sua análise. Então foram apresentados os seguintes projetos: PL 2304/2019 —
autoriza suplementações por superávit financeiro do exercício do ano de 2018, no valor de R$
1.231.541,45. PL 2305/2019 —Abre créditos especiais por superávit financeiro do exercício de
2018, no valor de R$ 22.570,28. PL 2306/2019 —Altera carga horária do cargo em comissão e
função gratificada de Coordenador da Terceira Idade. PL 2307/2019 — Autoriza o poder Executivo a
conceder incentivo a Indústria Móveis Baumbach Ltda nos termos da Lei Municipal 550/1998 e
suas alterações. PL 2308/2019 — Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal em caráter
temporário por excepcional interesse público no cargo de Monitor Escolar. PL 2309/2019 —
Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal em caráter temporário por excepcional interesse
público no cargo de Professor de História. PL 2310/2019 — Autoriza o Poder Executivo a contratar
pessoal em caráter temporário por excepcional interesse público no cargo de Professor de
Matemática. O Presidente informa que são estes os projetos que estão na Casa, a Comissão vai
analisar cada um conforme a urgência e os mesmos entrarão em pauta nas próximas sessões. Os
Vereadores comentam o trâmite dos Projetos de agora em diante, sendo que a entrada dos projetos
permanece obrigatoriamente até na sexta que antecede a sessão. Na terça o projeto é apresentado ao
plenário e encaminhado para a Comissão de Pareceres que o analisa e encaminha novamente ao
plenário para então ser discutido e votado. Os vereadores comentam sobre as mudanças quanto ao
pedido de vistas e outras questões que haviam sido comentadas no final do ano passado. O
Presidente diz que até que seja feita uma alteração concreta através de Resolução, as regras até o
momento continuam valendo. Assim foi colocada em pauta a Proposta de Emenda à Lei Orgânica
que revoga o artigo 33 da referida Lei. A Proposta já havia sido aprovada em primeira oportunidade
na sessão ordinária do dia 18 de dezembro de 2018, sendo novamente aprovada por unanimidade.
Em seguida foi colocado em pauta Projeto sugestão de autoria do Vereador Pedro Gilson Jahn que
Inclui atribuição de dirigir veículos automotores e diversas categorias funcionais. Laudir sugere a
inclusão da permissão de dirigir ao cargo de operador de máquina, conforme já havia sido discutido
na Câmara. O Presidente informa que assim como os demais projetos, o projeto sugestão será lido
em uma sessão e votado na seguinte, permanecendo assim na Casa. Foi lida Indicação 169/2019 de
autoria do vereador Luiz Felippe que sugere a colocação de climatizadores nas escolas do
Município. 0 Presidente diz que outrora as Indicações passavam por sessão de estudos, como não
haverá mais essa sessão questiona aos vereadores da necessidade de as Indicações passarem por
duas sessões ordinárias, uma vez que as mesmas não são votadas, apenas encaminhadas ao
Executivo. Em comum acordo os Vereadores decidem pelo encaminhamento direto ao Executivo.
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Foi lida ainda Indicação 170/2019 também de autoria do Vereador Luiz Felippe que sugere que o
Executivo disponibilize camisetas com proteção UV aos servidores. O proponente diz que seria
interessante pois além de uniformizar protegeria do sol. Pedro Gilson diz que seria interessante
antes uniformizar os servidores. Luiz Felippe diz que o colega pode Indicar essa uniformização e
que ainda cabe normatização por parte do Prefeito. Passou-se então a leitura das respostas do
Executivo quanto as solicitações dos vereadores. A primeira delas trazia cópia da nota fiscal
referente ao almoço feito aso Idosos do Município no final do ano de 2018. Laudir questiona o
colega Gauger quanto ao número de presente no evento. Ademar que faz parte do Grupo de Idosos
disse que cerca de 200 idosos estiveram presentes no almoço. Os Vereadores analisam a quantidade
de produtos adquiridos e o valor pago pelos mesmos, para o referido evento. Luiz Carlos diz que
poderia haver uma projeção de um maior comparecimento de pessoas. Assim Pedro Gilson solicita
informação de qual foi o números de Idosos participantes do evento que efetivamente almoçaram no
local e caso tenha sobrado mantimentos, qual destino foi dado a eles. Foi lido em seguida o ofício
que encaminhava o Calendário de Eventos 2019 ao Legislativo. Foi lido também ofício da entidade
São José quanto a solicitação do Vereador Pedro Gilson referente a cópia da tabela SEFIP. A
entidade entende que não tem obrigação de apresentar a referida tabela ao Legislativo uma vez que
na tabela solicitada há informações que cabe a entidade guardar sigilo. Pedro Gilson comenta que
novamente a entidade em questão não presta contas ao legislativo, diante disso solicita um parecer
da assessoria jurídica quanto ao seu pedido e a resposta da entidade. Claudir comenta que o
Hospital é a entidade que mais recebe recursos do Município atualmente, sabe-se que o hospital é
de todos, mas nada mais justo que abrir os números para a comunidade e que deve ser prestado
contas sim principalmente do valor repassado mensalmente para a entidade. Luiz Carlos diz que
pelas colocações dos colegas, parece que o hospital não está prestando contas. Laudir solicita que
seja encaminhada ao Legislativo Municipal, mensalmente, cópia da prestação de contas apresentada
pela Associação Beneficente Hospital São José. Bernardino diz que concorda, mas diz que então
deveria ser pedida a referida prestação de contas para todas as entidades. Laudir diz que já fez essa
sugestão no início desta Legislatura. Pedro Gilson comenta que a creche Vô Albino vem sempre ao
Legislativo voluntariamente, enquanto que o Hospital diz que não pode apresentar dados, esta
situação se estende há anos; questiona se há algo que eles possam ter medo de apresentar. Ressalta
ainda que a creche também não teria obrigação, mesmo assim apresenta todos os dados. Luiz Carlos
comenta que são duas coisas diferentes poder apresentar ou ser obrigado a apresentar. Luiz Felippe
atenta para a resposta do Hospital que diz que o pedido afronta a Legislação. Luiz Carlos sugere
convidar a direção do Hospital para vir até a câmara. Bernardino comenta que os colegas falam da
entidade de forma rancorosa e que se têm alguma denúncia pra fazer devem levar até o Ministério
Público. Diz ainda que é importante levar em consideração o bom atendimento do Hospital, mas a
forma que está sendo colocado dá a impressão que existe alguma falcatrua. Questiona se o problema
é só a falta de prestação de contas ou se há outros problemas inerentes. Pedro Gilson diz não
entender o porque a entidade não quer prestar contas, ninguém está dizendo que existe algum
problema, mas a posição da entidade faz parecer que sim. Laudir deixa claro que não tem rancor da
entidade, solicitou cópia da prestação de contas para suprir as dúvidas. Pedro Gilson também diz
que não há rancor, está solicitando apenas a prestação de contas, não vê nada de errado nisso.
Bernardino ressalta que a entidade está prestando contas ao Executivo, caso contrário não estariam
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questiona
se existe em algum lugar escrito que as entidades
Luiz
Carlos
recebendo o repasse.
precisam vir pessoalmente na Câmara, se existe essa intenção dos vereadores é somente pedir. Os
vereadores comentam a questão. O Presidente diz que será encaminhado ofício ao Executivo
solicitando as prestações de contas do Hospital do ano de 2018. Assim os vereadores poderão
analisar os dados apresentados. Luiz Carlos sugere novamente que se convide a direção do Hospital.
Pedro Gilson diz que fica no aguardo do Parecer da assessoria. Foi lido em seguida ofício também
do Hospital São José que trazia os números dos atendimentos prestados pela entidade no ano de
2018, de acordo com o Convênio com o Município. Sendo essa a pauta prevista, o Presidente
informou que a partir do dia 12 de fevereiro a Câmara contará com a Assessoria Jurídica da Doutora
Adriana Furlanetto. A carga horária do cargo é de 15 horas mensais que serão distribuídas em doze
horas presenciais e mais três na elaboração dos pareceres. Participará das sessões, mas sem
responder aos questionamentos dos vereadores, uma vez que a sessão é dos vereadores. A assessora
ficará na Câmara todas as terças por um período de três horas e a disposição dos vereadores para
dirimir dúvidas e assim realizar um trabalho cada vez melhor para a população por parte dos
vereadores. Referente a Comissão de Pareceres, o Presidente informa que haverá algumas
mudanças. Serão incluídos mais dois participantes e será seguido o Regimento quanto a Comissão.
Os vereadores comentam quem poderia fazer parte integrante da Comissão. Luiz Felippe sugere que
o horário da sessão seja transferido para as 19h30min, para facilitar o trabalho da Comissão. Laudir
sugere que as sessões sejam realizadas nas segundas feiras, pois agora que todas as sessões são
ordinárias facilitaria para os vereadores que tem outras atividades, inclusive as viagens à Brasília.
Claudir concorda com a sugestão. Os vereadores comentam a nova estruturação da Comissão e a
questão do horário das reuniões. Após uma breve discussão fica decidido que até serem feitas as
alterações regimentais, permanecem os três integrantes da Comissão. O Presidente solicita que a
partir desta data, o Executivo encaminhe para a Câmara cópia de cada Lei Sancionada. Diz que será
encaminhado ofício ao Prefeito explicando a tramitação dos projetos com a mudança das sessões.
Nas considerações finais o Presidente diz que pretende na medida do possível seguir o que diz o
Regimento Interno, estabelece ordem para as manifestações sendo que cada um terá sua vez de ser o
primeiro, sendo uma manifestação por vereador. Bernardino então deseja boas vindas a todos e que
2019 seja um ano bom para todos. Luiz Felippe também deseja a todos um bom ano e comenta que
a partir do dia 12 assume uma secretária de Educação. Um avanço para este governo, pois não
concordava com a forma que a Educação vinha sendo tratada. Então a partir do dia 12 a Professora
Caia Poersch assume a secretaria, deseja sucesso na caminhada. Pedro Gilson também deseja um
bom ano a todos, solicita que seja dada uma atenção especial à numeração das casas já existentes no
Município e que ainda não possuem numeração. O Vereador solicita que as referidas casas sejam
numeradas a fim de facilitar a vida dos moradores de Barão. Solicita melhorias na estrada que segue
a residência de Geraldo Artus, pois há uma subida muito íngreme e necessita de melhoria
principalmente no topo do moro. Outro local que precisa melhoria é próximo a Alécio Bourscheid,
pois há muitos buracos e a estrada está em situação precária de trafegabilidade. Solicita a Secretaria
da Agricultura que sejam retomados os protocolos de auxílio hora Máquina, uma vez que a Lei está
em vigor. Que sejam concedidos estes auxílios até a Lei ser revogada. Para a Secretaria do meio
Ambiente solicita que seja dada uma atenção ao controle da coleta de lixo. Os moradores de Barão
Velho, na entrada dos ~I~aas seguindo até a Ponte Seca reclamam que fazem três meses que não é
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feita coleta de lixo no local. Que a Secretaria responsável exija da empresa, que se cumpra a tabela
prevista no contrato. Bernardino questiona qual diferença entre a Indicação e a sugestão ou
solicitação. O Presidente diz que na próxima semana será definido isso. Laudir deseja boas vindas a
todos e solicita que sejam verificadas as tampas dos bueiros, principalmente no decorrer da Ciclovia
Alex Vrielink, pois as mesmas possuem ferros pra fora, o que se torna perigoso para os pedestres
que se utilizam da ciclovia diariamente. Luiz Carlos deseja a todos um bom trabalho em 2019,
parabeniza o Legislativo pela harmonia do ano anterior. Comenta que já viu várias postagens
utilizando depoimentos do Brisola e do Enéias, falando mal do PT. Não viu nenhum depoimento
deles quanto as críticas que teciam sobre a venda da Vale do Rio Doce. Ambos teceram inúmeras
críticas quanto a negociação feita pelo Fernando Henrique Cardoso na época. Comenta ainda que
ainda na ditadura Lula preso foi liberado para ir ao enterro de sua mãe. Agora na democracia Lula
preso não pôde ir se despedir de seu irmão. Diz que essa situação preocupa a ele e a todos os
cidadãos, essa forma que esta sendo tratada a democracia. Claudir solicita informação sobre a
limpeza das caixas de águas das Escolas Municipais, se foram feitas ou se há previsão de fazer.
Dalcir diz que em Arroio Canoas foi realizada manutenção nas férias. Laudir diz que normalmente é
aproveitado o período de recesso escolar para essas manutenções e que no portal da transparência
há contratação desse serviço. Claudir solicita a Secretaria de obras que seja dada uma atenção às
calçadas de passeio, pois muitas precisam de reparos, principalmente no centro da cidade.
Bernardino questiona se os passeios públicos pertencem ao município ou são particulares. Claudir
diz que tem dos dois. Claudir solicita ainda roçada na Rua Guido Donelli, pois há muito mato
invadindo a calçada. O Vereador solicita novamente que seja dada uma atenção para a pintura das
faixas de segurança e por fim solicita melhoria no acesso dos familiares do falecido Hélio Schafer,
pois o mesmo está em péssimas condições de trafegabilidade. Dá as boas vindas a todos e que todos
possam lutar a favor do município. João Carlos solicita ao Executivo, informação sobre os
protocolos referente à instalação de cisternas. Questiona se estão sendo feitos, pois a Lei está em
vigor e muitos moradores principalmente de Linha Francesa tem interesse na instalação destas
cisternas. Ademar dá as boas vindas a todos e diz esperar que 2019 seja um ano bom e de grande
parceria entre todos. O Presidente também deseja bom trabalho a todos. Sendo o que constava na
pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a Sessão Ordinária do dia
cinco de fevereiro de 2019. Assim sendo, lavro esta ata que após lida e aprovada será assinada pelos
vereadores presentes na aprovação da mesma.
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