ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BARÃO - RS
ATA NÚMERO SETECENTOS E SESSENTA E CINCO
Aos doze 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. Foi lida a ata da Sessão Ordinária do dia OS de fevereiro que após uma correção
feita por parte do Vereador Luiz Carlos, a mesma foi aprovada por unanimidade. O Secretário leu as
ementas dos projetos que deram entrada na Casa e serão encaminhados para a Comissão de
Pareceres. Projeto de Lei 2311/2019 — Autoriza o Poder Executivo a patrocinar em forma de apoio
cultural o Programa Amanhecendo em Barão, produzido pela rádio Ação FM, nos termos que
estabelece. Projeto de Lei 2312/2019 — Altera a redação do art. 4° da Lei Municipal de 20 de abril
de 20 de abril de 2017. Projeto de Lei 2313/2019 — Autoriza o Poder Executivo a contratar
professor do Ensino Fundamental anos iniciais, em caráter temporário por excepcional interesse
público. Projeto de Lei 2314/2019 — Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal em caráter
temporário por excepcional interesse público na função de Professor de Educação Infantil. Passando
a análise dos Projetos foi lido projeto de Lei 2304 que autoriza suplementações por superávit
financeiro do exercício de 2018 no valor de 1.231.541,45. A Comissão emitiu parecer favorável e o
projeto é colocado em discussão. Pedro Gilson parabeniza pelo superávit. Laudir diz que mais de
13milhões são do fundo. Assim o Projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido
projeto de Lei 2305 que abre créditos especiais por superávit financeiro do exercício de 2018 no
valor de R$ 22.570,28. O Parecer Da Comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão.
Não havendo maiores considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Foi lido em seguida projeto de Lei 2308 que autoriza o Poder Executivo Municipal a
contratar pessoal em caráter temporário por excepcional interesse público no cargo de Monitor
Escolar. A Comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. O Presidente
informa que segundo informações da Secretaria da Educação, existe grande possibilidade de
nomeação do concurso, por isso consta até quatro vagas. Felippe concorda com a nomeação. Assim
o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido também projeto de Lei 2309 que autoriza o Poder
Executivo a contratar pessoal em caráter temporário por excepcional interesse público no cargo de
Professor de História. O parecer da Comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão. Não
havendo maiores considerações por parte dos vereadores o projeto foi aprovado por unanimidade.
Bernardino comenta que o projeto aprovado vem para substituir a Diretora da Bom Fim Monica
Valandro, acha salutar que as diretoras das escolas tenham ligação com as comunidades. Em
seguida foi lido projeto de Lei 2310 que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal em caráter
temporário por excepcional interesse público no cargo de professor de matemática. Claudir solicita
autorização para questionar a representante da secretaria presente. O Presidente informa que a partir
da próxima sessão será normatizada essa questão também e que todas as questões sejam feitas de
uma só vez. Para somente uma manifestação da representante. Claudir questiona sobre essa
contratação e sobre o aproveitamento das novas salas. A representante da secretaria falou sobre a
necessidade da contratação e disse que sim as salas estão sendo bem aproveitadas. Assim o projeto
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foi aprovado por unanimidade. Foi lido ainda projeto sugestão de autoria do vereador Pedro Gilson
Jahn que inclui atribuição de dirigir veículos automotores a diversas categorias funcionais. Sem
delongas o projeto sugestão foi aprovado por unanimidade. Foi lida Indicação de autoria dos
vereadores Laudir e Pedro Gilson para que sejam adquiridos tablet's e incluída sua utilização nas
Escolas da Rede Municipal de Ensino. Pedro Gilson diz que inicialmente seriam feitos alguns testes
para a implantação. Indicação de autoria do vereador Pedro Gilson para contratação de uma equipe
de engenharia especificamente para cuidar de projetos que estão parados há bastante tempo,
correndo o risco de perder o recurso federal. As Indicações serão encaminhadas ao Executivo. O
Presidente informa também que está na Casa o Monitoramento de Gestão em Saúde para votação na
próxima sessão. Foram lidas respostas do Executivo quanto às solicitações dos vereadores. Resposta
a solicitação de Pedro Gilson quanto a aquisição de área de terras do Hospital São José. Resposta a
solicitação também do vereador Pedro Gilson quanto a colocação de professor na Creche Vô
Albino. Resposta a solicitação dos vereadores quanto as datas de entrega da prestação de contas da
Creche Vô Albino. Pedro Gilson comenta que haviam feito a solicitação referente a obrigatoriedade
de colocar professor na Creche Vô Albino, pois esta obrigatoriedade existe para as Escolas
Municipais. Resposta referente a solicitação de Pedro Gilson quanto a contabilização das despesas
com a reforma do veículo acidentado em dezembro. Resposta a Indicação de João Carlos quanto a
aquisição de máquinas que imprimem contas de água no momento da leitura. Resposta a solicitação
referente ao tempo médio de expedição de um alvará. João Carlos diz que isso é Brasil, onde o
cidadão tem que esperar até seis meses para emissão de um alvará. Bernardino diz que prefere que
demore e que seja feito da forma correta, pois assim se evita acontecimentos com em Brumadinho.
O ideal seria agilizar e fazer dentro da Lei. João Carlos diz que a demora é inclusive nos alvarás de
localização. Pedro Gilson diz que depende também da documentação apresentada pelo solicitante, o
sistema é todo automatizado e a solicitação passa por diversos setores, tem um setor que demora um
pouco mais para analisar. Luiz Carlos diz que existem governos que têm muita pressa e muitas
vezes se esquecem de passos importantes, principalmente com relação ao meio ambiente. Foi lido
também relatório de serviços prestados pelo Hospital São Pedro em dezembro de 2018. O
Presidente sugere que para a próxima sessão será normatizada a questão das solicitações. Serão
utilizadas Indicações ou Pedidos de Informação. Nas considerações finais, Felippe aproveita a
presença do futuro secretário da Administração para comentar que falta uma pessoa que faça o meio
de campo entre a burocracia e a execução das obras. Que seja destinada uma pessoa que possa
programar as obras e acompanhar a execução das mesmas. Comenta ainda os acontecimentos
trágicos que vem acontecendo no Brasil, diz que grande parte das tragédias que acontecem são por
negligência. Comenta que se fosse colocada um pessoa para acompanhar as obras, essa mesma
poderia averiguar as melhorias que os prédios públicos precisam, principalmente nas escolas, na
parte elétrica; pois segundo informações dos bombeiros grande parte dos incêndios iniciam na parte
elétrica. Pedro Gilson comenta uma situação que aconteceu essa semana, quando um munícipe o
procurou e lhe informou que a administração não está abrindo protocolos de horas máquinas
justificando que estão esperando os vereadores aprovarem a Lei. Diz que a Lei está em vigor e que
se o Executivo tiver alguma alteração que mande para a Câmara e não use a Câmara como desculpa
para não fazer os protocolos. Solicita melhoria na estrada que dá acesso as primeiras residências do
Bairro Ponte Seca na Comunidade de Barão Velho. Diz que na subida do morro foi colocado s. i,~iro
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e quando chove acaba entrando terra nas residências. Solicita que a Secretaria resolva a questão, diz
que talvez uma patrola resolva o problema. Solicita também atenção especial nos pontos turísticos
do Município, principalmente na Casa de Pedras de Linha Francesa Alta, pois está infiltrando água
que vem da Rua Pública. Reitera pedido de colocação do logotipo com o número de telefone de
todas as empresas do Município no site oficial e que sejam notificados os munícipes que fizeram
plantio de espécies florestais exóticas na zona urbana que causam riscos as propriedades, conforme
a proibição que determina o artigo 78 da Lei Municipal 947. O vereador Laudir sugere que seja
divulgado no site da Prefeitura, a exemplo das outras entidades, a prestação de contas do Hospital
São José, caso essa sugestão seja atendida, o Vereador dispensa a solicitação de encaminhamento
mensal de cópia da prestação de contas da entidade ao Legislativo, aproveita a oportunidade para
parabenizar as entidades pelas prestações de contas apresentadas e divulgadas no site. Comenta que
há empresas emitindo recibo carimbado na prestação de contas, diz que seria bem interessante que
fosse prestado contas sempre com nota fiscal. Solicita atenção especial nas estradas de Rodrigues da
Rosa e Linha General Neto nos próximos dias, pois as comunidades têm programações previstas
para os próximos finais de semana, as quais envolvem um grande número de pessoas e solicita
também fechamento dos buracos no cruzamento da Rua da Estação com a Dr° Hoffer. Luiz Carlos
comenta que a Professora Caia assume a Secretaria da Educação, deseja um bom trabalho, assim
também deseja ao Professor Sérgio que assume a Administração. Comenta também sobre as
tragédias que vem acontecendo, diz que muitas coisas poderiam ser evitadas. Comenta o novo
formato da câmara, diz gostar muito da importância que está sendo dada a Comissão de Pareceres,
mas não sabe se pode continuar fazendo parte devido ao tempo. Claudir reitera pedidos de
sinalização no cruzamento da Dr° Hoffer com a Padre Bernardo Scmitz, pois ainda é muito difícil
definir a preferencial. Reitera pedido de melhoria na Rua Cândido Machado, próximo à Ortobrás.
Que seja realizado antes do inverno. Solicita que a Administração defina a questão da Campanha de
Final de Ano, junto a ACI ou não. A fim de dar início a Campanha antes da Páscoa. Bernardino diz
que o repasse para a entidade não tem mais amparo legal, pois não é possível mais fazer nos
mesmos moldes que vinha sendo feito, sugere ao vereador que indique ao Executivo um modelo de
parceria. Claudir diz que sugere que seja feito dentro do possível a Campanha, pois quanto antes
iniciar, mais benefícios traz. E por fim solicita melhorias com roçadas na Buarque de Macedo e
pintura das faixas que ainda não foram feitas. João Carlos comenta que solicitou ainda no ano
passado a instalação do portão eletrônico na Escola Nicolau Bourscheid, até o momento não foi
feito. Solicita que seja encaminhado pedido ao Executivo para que seja feita essa instalação, pois a
comunidade escolar espera por isso e é um serviço que deve ser feito por quem entende a fim de
não causar danos posteriores. Parabeniza a nova assessoria jurídica pelos pareceres apresentados,
diz estar feliz com o novo sistema e deseja que sempre exista a evolução. Ademar endossa o pedido
do vereador Laudir quanto as estradas. Bernardino comenta sobre o início do citadino e diz estar
preocupado com a situação da APA, pois possivelmente a entidade será extinta uma vez que não há
pessoas interessadas em assumir. Bernardino propõe ainda uma comissão especial para averiguar o
que realmente está havendo com a obra da creche de Linha Francesa. Que até na semana que vem
seja feita esta comissão a fim de identificar os reais problemas com todos os envolvidos, pois não é
mais admissível esta situação. Pedro Gilson diz que já havia comentado com a secretaria da Câm a
a fim de fazer a :o do tipo, comenta também que ainda no ano passado sugeriu que~~fo em
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chamados os envolvidos para encontrar soluções. Bernardino diz que é preciso uma solução e cabe
ao Legislativo tomar uma posição. A maioria dos vereadores se dispuseram a participar da referida
comissão, o Presidente diz que assim que for criada, a Comissão deverá se reunir fora de horário de
sessão, a fim de aprofundar o assunto. Laudir lembra os colegas que ele mais o Vereador Pedro
Gilson estarão em viagem à Brasília na próxima semana, diz que estão levando as demandas de toda
administração. Por questão de ordem então, o Presidente informa que a partir da próxima sessão
serão divididas as indicações dos pedidos de informação, segundo o que determina o regimento.
Bernardino questiona sobre as Indicações, destacando a viabilidade das mesmas. Pedro Gilson diz
que é apenas uma sugestão, mas se há dinheiro pode ser realizada. Dalcir diz que é preciso ter um
pouco de coerência, mas a Indicação é livre. Laudir lembra que o Prefeito agradeceu a indicação do
colega nenê quanto a máquina que imprime as contas de água no momento da leitura. Pedro Gilson
diz que trouxe para a Prefeitura duas empresas para apresentar esse produto ao Prefeito, na época
não apresentou interesse, agora agradece a Indicação e diz que vai adquirir. O Presidente diz ainda
que os projetos serão analisados de acordo com a urgência do assunto, sendo que por vezes pode
acontecer de os pareceres não estarem em ordem numérica. Diz ainda que é preciso ter argumentos
que justifiquem os fatos levantados na sessão, pois como às vezes o assunto fica sem contraponto,
passa por verdadeiro quando na verdade não é. Bernardino comenta sobre o assunto levantado pelo
colega Pedro Gilson de que a Administração estaria usando a Câmara de Vereadores como desculpa
para não fazer protocolos de hora máquina, diz que o Legislativo deve se manifestar quanto ao
assunto, a fim de esclarecer os fatos. Laudir diz que na questão de horas máquinas não está se
envolvendo mas sabe que não está sendo feito. Pedro Gilson diz que sua intenção é mostrar que
realmente pessoas da administração estão usando a Câmara para não realizar os protocolos e que se
verifique o que está acontecendo sem culpar os vereadores. O Presidente diz também que foi
cobrado por pessoas de uma determinada Secretaria sobre o trâmite dos projetos. Ficou chateado,
pois quem vai analisar o projeto primeiramente será a Comissão, se houver algum erro ou mudança
a ser feita são eles que vão identificar. Laudir diz que concorda pois não cabe ao Presidente colocar
o projeto embaixo do braço e fazer o serviço do Executivo. O Presidente diz ainda que quer saber
tudo o que acontece na Câmara e é importante separar os Poderes. Luiz Carlos diz que são novas
regras e que todos precisam se adaptar. O Presidente comenta ainda que os prazos serão seguidos,
que não dá garantia de que os projetos sejam votados na sessão seguinte a entrada. Sendo o que
constava na pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a Sessão
Ordinária do dia doze de fevereiro de 2019. Assim sendo, lavro esta ata que após lida e aprovada
será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.

alcir Luis Ebeling
Presidente

Ademar Gauger
Vice Presidente

-~

Bernardino Scottá
1 ° Secretário
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