ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BARÃO - RS
-------------------- ATA NÚMERO SETECENTOS E SETENTA -------------------Aos dois dias do mês de abril 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 e Claudir Antônio Ludwig. O Presidente deu
início a Sessão cumprimentando os presentes e registra a ausência do Vereador Luiz Carlos por
motivo de doença. O secretário Bernardino leu um trecho da bíblia. Antes da leitura da ata, o
Presidente informou aos vereadores que a partir da próxima sessão, a ata será disponibilizada
virtualmente para análise dos vereadores, sendo que será votada na semana seguinte, ou seja não
será mais lida a ata na sessão. Assim foi lida a ata da Sessão Ordinária do dia 26 de março de 2019
a qual foi aprovada por unanimidade. Foi lido o caput do Projeto que será encaminhado a Comissão
de Pareceres. PL 2321 - Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à SANVIDA Tratamento
de Efluentes Ltda., nos termos da Lei Municipal 550/1998 e suas alterações. Foi lido em seguida
ofício do Executivo que trazia a programação das comemorações alusivas ao aniversário do
Município. Dalcir registra que dia 11 de maio tem também a Trilha da Colônia. Antes da Leitura
das Indicações, diz que em breve será alterada a questão de prazo para apresentação das Indicações,
uma vez que sem prazo de entrega as vezes fica muito em cima da sessão. Foram apresentadas as
seguintes Indicações: Indicação 188 - Vereador Pedro Gilson - Colocação de hidrômetros na saída
dos poços. Indicação 189 - Vereador Pedro Gilson - Sugestão de aplicação da operação de crédito
com asfalto no popular Y que é o entroncamento que direciona para Francesa Alta ou Baixa.
Indicação 190 - Vereador Pedro Gilson - Melhoria nos bueiros da Rua defronte a Solar. Indicação
191 - Vereador Pedro Gilson - Auxílio para aquisição de caixa d'água ou bomba elétrica para
captação de água superficial. Indicação 192 - Vereador João Carlos Jahn - Melhorias na estrada de
Linha Francesa Alta em direção a Bom Princípio. Pedro Gilson comenta sobre a colocação dos
hidrômetros, diz que seria bem interessante uma vez que poderiam ser identificados vazamentos e
também ser feito um controle sobre o consumo. Quanto ao asfalto no Y, diz que o Prefeito já havia
comentado da intenção de asfaltar este trecho ainda no início do mandato. Quanto aos bueiros da
Rua da Solar, diz que quando chove muito os bueiros não tem vazão suficiente e a água acaba
entrando nos terrenos da família Carniel. Sobre a captação de água superficial, comenta que já
existe uma Lei de auxílio para cisternas, sua intenção é beneficiar aqueles moradores que têm
vertentes, assim economizar o consumo da rede municipal. O Presidente informa que a tramitaçã
dos projetos da forma que vinha sendo feita, não será mais possível, uma vez que a comissão
precisa analisar os mesmos, então após o projeto entrar na Casa pode ser que demore um pouc
mais para ser apreciado em plenário. Comenta com os colegas que foi realizada visita à Câmara d
Carlos Barbosa a fim de conhecer o sistema de apoio ao Processo Legislativo utilizado por eles. Diz
que será analisada a possibilidade de implantação deste sistema em nosso Legislativo. Sobre a
manifestação dos vereadores diz que o Regimento será alterado, mas assim que chegar o
cronômetro, serão feitos alguns testes para então definir o tempo para as manifestações. Referente
as manifestações aos projetos, sugere que os vereadores se inscrevam para se manifestar com a
possibilidade de apenas uma manifestação. Bernardino diz estar chateado, pois diz que estamos
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Regimento. Bernardino diz que a discussão é muito salutar, pois muitas vezes é possível retroceder
e coparticipar, o bonito da construção da Câmara é a discussão das ideias. O Presidente comenta
que para os contrapontos terá as considerações finais ou a Tribuna que estará disponível para ser
utilizada. Diz ainda que as Casas Legislativas são regradas e que não é mais possível que em uma
sessão com dois projetos em pauta, se fique discutindo até as dez horas da noite. Bernardino diz que
se pegar o Senado ou Câmara dos Deputados por exemplo prefere ir pra casa. O Presidente diz
ainda que muitas vezes são trocadas farpas entre os Vereadores e a sessão se estende demais.
Complementa dizendo que são testes que serão feitos e que os líderes das bancadas participarão da
discussão dos ajustes que precisam ser feitos no Regimento, diz que a forma que está não pode
continuar, pois temos 30 anos de Município, o Regimento é defasado. Por vezes são feitos acordos
de cavalheiros que servem para algum tempo e depois não servem mais, ou seja, é preciso
regimentar todo processo. Destaca ainda a importância do vereador estar ciente do que está votando,
uma vez que receberá o projeto antes e saberá sua posição, saberá se irá se inscrever pra falar ou
não. Pedro Gilson diz que durante a discussão é possível que alguém mude de ideia quanto ao
projeto. Diz que estarão fugindo totalmente do diálogo. O Presidente diz que ainda será discutido e
decidido, mas ressalta que é importante uma ordem na hora de falar. Nas considerações finais, João
Carlos comenta que houve melhorias na estrada de Linha Francesa Baixa em direção à Tupandi,
agradece a melhoria e comenta sua indicação para a estrada em direção à Bom Princípio, pois a
mesma também necessita de melhorias. Ademar convida a todos para a janta em prol do hospital
que será realizada em General Neto, comenta que as estradas estão boas. Bernardino saúda os
presentes, deseja saúde ao colega Luizão. Reforça o convite para a janta em prol do hospital e
destaca os novos projetos do Hospital quanto a Casa de Repouso, sendo que interessados em
usufruir do serviço que será prestado já podem procurar a entidade para tomar conhecimento do
funcionamento. Outra novidade diz respeito ao Dr" Samir que está construindo um espaço a ser
utilizado para exames de endoscopia e colonoscopia. São atividades que vem de encontro ao
município. Destaca a operação que está sendo realizada em São Pedro da Serra pelo Polícia Militar
a fim de coibir a prática de crimes. Luiz Felippe cumprimenta os presentes, comenta a visita ao
Legislativo de Carlos Barbosa e diz que quando se busca melhoria é preciso respeitar as
particularidades do nosso Município, é preciso melhorias sim, mas é preciso certa cautela na
aplicação das mudanças, a fim de ninguém se sentir prejudicado. Acredita também que a discussão
que é feita em cima de cada projeto é um pouco demasiada, sem muita evolução. Diz ser importan
estabelecer regras e ressalta o sistema do processo Legislativo utilizado em Barbosa, tudo se
encaminha para a transmissão das sessões, essa é uma ferramenta importante de divulgação. Diz
que a casa está num caminho bom de progresso. Ressalta a questão da vacinação e diz que nos
próximos dias estará apresentando um projeto para que um dos quesitos para o ingresso das crianças
na rede municipal de ensino seja a apresentação do quadro de vacinas em dia. Ainda está fazendo
alguns ajustes, mas em breve apresentará o projeto. Pedro Gilson diz que quanto as alterações a
serem realizadas no legislativo, diz que um projeto quanto mais discutido, quanto mais batalhado,
melhor ele fica. Apesar de muitas vezes não se fazerem ouvir. Quanto as alterações do Regimento
interno, diz que já sugeriu que a eleição da Mesa Diretora para o ano subsequente seja aberta. Fez
isso no ano passado e já sugeriu neste ano também. Diz que foi informado que seria feito quando
fosse alterado todo Regimento. Solicita ao presidente que independente se houver outras alterações

;S7
Ib-J
c·

RUt.:::çãO,1033sala10~1)36961047
95730-000 - BARAO - RS

.~./
/--/

2
r

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BARÂO - RS
ou não, gostaria que essa fosse feita até setembro. O Presidente combina com o vereador então que
se até o mês de setembro não houver melhorias no Regimento, esta alteração será feita
independente. Quanto aos auxílios às empresas, Pedro Gilson diz que entrou na Casa um projeto
para auxílio a empresa que é prestadora de serviços. Comenta que já sugeriu a alteração da Lei
maior que determina auxílio somente a indústria, quando for para discussão, novamente haverá
problemas para analisar o projeto. Laudir agradece a presença de todos, comenta um retorno
recebido do DNIT, de quando estiveram no Departamento. Diz que há princípio não há previsão de
colocação de redutores de velocidade, pois essa região não estava na última licitação. Quanto aos
refúgios, foram informados que estão sendo estudados por uma empresa contratada em 2014. Diz
ainda que se o município perceber a real necessidade e urgência nestes trevos, que faça o projeto e
arque com as despesas, desde que o projeto seja aprovado pelo DNIT. Sobre as questões de
mudanças na Casa, diz que desde o início de seu mandato solicitou a divulgação dos atos da
Câmara. Diz que já temos 30 anos e somos maiores de idade, está na hora de sair da casa dos pais e
morar sozinha. Claudir Cumprimenta os presentes. Solicita informação quanto ao cronograma de
aplicação do BTI, diz que já solicitou isso e até o momento não obteve resposta. Solicita ainda
informação quanto ao contrato, aprovado pela Câmara, da utilização de uma moto para a leitura da
água. Na época foi comentado que deveriam ser enviadas ao Legislativo as planilhas desta moto.
Questiona a quantas anda esse contrato. Quanto as faixas de segurança solicita informação de
quando serão pintadas, pois algumas pessoas até se prontificaram a doar a tinta se necessário.
Comenta que as faixas da BR 470 precisam ser pintadas urgentemente. É preciso responsabilizar o
DNIT ou então dar um jeito na questão. Solicita informação do que está sendo feito e o que
pretendem fazer. Quanto as mudanças propostas pelo presidente diz que sempre deverá prevalecer a
democracia. Lembra que em 2013 quando era Presidente foi criado o site da Câmara. Concorda que
não devem ser tão duras as regras e sim os projetos devem ser amplamente discutidos. O Presidente
diz que pretende estipular prazo para o Executivo responder os ofícios e pedidos dos Vereadores,
sendo que se for preciso alterar a Lei Orgânica assim será feito, pois todos merecem receber as
respostas. Ressalta serão feitos testes para alterar no Regimento as regras, sua meta é voltar do
recesso de julho já com as mudanças implantadas. Bernardino questiona quando serão discutidas as
questões do Regimento, pois se fala em discutir, mas as regras estão sendo impostas, diz ser
favorável as mudanças desde que venham para o bem da comunidade. Pedro Gilson diz que até o
momento não teve o espaço para discussão. Bernardino diz que estamos indo na contra mão do
Governo Federal que se manifestou dizendo que líder partidário não tem influência nenhuma. O
Presidente informa que segundo o Regimento, é preciso formar uma comissão especial para alterar
o mesmo, por isso a necessidade de um líder de cada partido. Sendo o que constava na pauta, o
Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a Sessão Ordinária do dois de abril
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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