ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

-------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BARÃO· RS
ATA NÚMERO SETECENTOS E SETENTA E UM ----------------

Aos nove 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, 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 o ata n° 770, referente à Sessão Ordinária do dia 02 de
abril foi disponibilizada aos vereadores por e-mail para que os mesmos analisem e na próxima
sessão será votada. Ressalta que é apenas um teste e que ainda poderão ser feitos ajustes.
Bernardino questiona se a ata não será mais lida na sessão. Pedro Gilson diz que havia entendido
que seria lida na sessão subsequente após a análise dos vereadores. O Presidente diz que será feito
um teste e a questão ainda poderá ser alterada. Foram lidos os caputs dos Projetos de Lei que serão
encaminhados para a Comissão. PL 2322 - Abre crédito especial por redução orçamentária, no
exercício de 2019, no valor de R$ 40.000,00. PL 2323 - Inclui e exclui dispositivos da Lei
Municipal n? 550 de 17 de abril de 1998, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder
incentivos para atrair investimentos no Município. PL 2324 -Altera a redação do § 1° do artigo 1°
da Lei Municipal 1971 de 05 de fevereiro de 2015 que cria gratificação pelo exercício de atividade
de natureza especial de condução de veículos de transporte escolar municipal. PL 2325 - Autoriza o
Poder Executivo a conceder incentivo a SANVIDA Tratamento de Efluentes Ltda. nos termos da
Lei Municipal 550/1998 e suas alterações. Foi lido ofício do Executivo de retirada dos Projetos de
Lei 2306 - Altera a carga horária do cargo de comissão e função gratificada de coordenador da
terceira idade e 2321 - Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a SANVIDA Tratamento
de Efluentes Ltda. nos termos da Lei Municipal 550/1998 e suas alterações. Foi lido também ofício
do Hospital que trazia relação das receitas da entidade, conforme solicitação do Vereador Pedro
Gilson. Pedro Gilson diz que lhe chamou a atenção o valor recebido pelo convênio do Tacchimed,
pois são pessoas que deixaram de sair do Município para serem atendidas, demonstra que a
comunidade tem confiança nos médicos do Hospital. Em seguida foi lido PL 2320 que Autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BRDE - Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul e dá outras providências. O parecer da Comissão solicitou que
fosse anexado ao Projeto o Impacto Financeiro referente ao empréstimo. O Executivo encaminhou o
mesmo e assim o projeto está apto a ser apreciado. Claudir diz que sabe que é uma forma de
conseguir executar determinada obra, mas lhe preocupa, pois já existe um aprovado pela câmara de
mais de 4milhões. Diz que ouviu aqui na câmara na época do financiamento para o Morro de Arroio
Canoas que não se devia fazer empréstimo tão alto. Diz ainda que ficaria mais claro se constasse na
justificativa, onde será aplicado esse valor. Comenta ainda que onde há uma projeção de maior
desenvolvimento é onde deveria ser contemplado com asfalto e questiona sobre a liberação do outro
financiamento e se será feito mais esse, além daquele. Pedro Gilson pede vistas ao projeto devido ao
fato de não constar a informação de quais estradas serão pavimentadas com este valor a ser
aprovado. Solicita esta informação ao Executivo, se existe algum pré projeto de aplicação deste
valor, ou pelo menos a informação de quais estradas serão pavimentadas. Bernardino diz que
concorda com o pedid~as
diz ue, não necessariamente precisa desta informação para votação do
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projeto. Laudir diz que é interessante a informação anexada, uma vez que a própria população
procura saber onde será aplicado. Diz ser sempre favorável as melhorias e a esse tipo de
financiamento onde os juros são baixos. Pedro Gilson destaca que não é contra o projeto ou contra o
investimento, seu pedido de vistas é unicamente por não constar onde será aplicado. Bernardino diz
que esta informação poderia vir posteriori, uma vez que não se sabe de fato o quanto será liberado.
Pedro Gilson diz que se houvesse realmente o interesse por parte do Executivo em agilizar o
processo, estas informações já poderiam constar no projeto. Bernardino Diz que o Governo anterior
fez uma projeção de 1ümilhões de empréstimo e foi liberado apenas 1milhão. Laudir lembra que na
época foram feitos todos os projetos de aplicação antes da liberação. Luiz Carlos diz que para
definir a aplicação gera um grande trabalho topográfico, a ideia é ter o projeto aprovado e então sair
a campo para definir certo. Bernardino diz que extraoficial a tendência é dar continuidade ao asfalto
em direção a Linha Francesa. João Carlos também diz que seria interessante constar onde será
aplicado, comenta sobre a taxa Selic, dizendo que os juros são baratos mais acrescidos da taxa não
ficam tão baratos assim, claro que é importante para investimentos, diz não ser contrário, mas atenta
para este fato. Da1cir diz que além deste existem mais dois e o Prefeito optou por esse por ser de
juros mais baixos. Assim o projeto permanece na Casa. Foram lidas as Indicações. Indicação 193 Vereadores Pedro Gilson e Laudir - Criação da terceira pista de rolamento defronte a Escola Carlos
Gomes. Indicação 194 - Vereador Laudir - Roçada e serviço de patrola com ensaibramento na
estrada de Linha General Neto Baixo e na estrada de Linha Rodrigues da Rosa. Indicação 195 Vereador Laudir - Aumentar o muro da esquina das Ruas Ângelo Riva e Padre Berrnardo Schmitd.
Indicação 196 - Vereador Laudir - Campanha de Divulgação do Pacote Social da Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre. Indicação 197 - Vereador Ademar Gauger - Recolhimento de Lixo
no Morro Seibel. Indicação 198 - Vereador Laudir, endossada por todos os Vereadores Denominação de Logradouro Público. Laudir explica que retirou a proposta de Projeto de Lei de
denominação de logradouro público, devido a um pequeno contratempo com relação a aprovação do
loteamento, havia uma exigência da engenharia que fosse aprovada a denominação antes da
aprovação do loteamento, agora chegou-se a conclusão que não é possível denominar as ruas antes
desta aprovação. Por isso o pedido endossado por todos os vereadores. Comenta ainda que esta Rua
se faz necessária devido a Lei aprovada na Câmara de que o loteamento precisa ter 15% da área
destinada as ruas. Nas considerações finais Ademar comenta de ruas que precisam de melhorias,
principalmente algumas secundárias. Comentou ainda que o caminhão da Prefeitura passou horas
procurando o lugar certo para descarregar saibro em General Neto, pois o motorista não tinha a
informação do nome certo do Munícipe. Disse ainda que o Morro Seibel está precisando de roçada.
Bernardino cumprimenta o Hospital São José pelo jantar beneficente e a comunidade General Neto
por abraças a entidade. Solicita encaminhamento de ofício ao Hospital parabenizando por cada vez
mais se aproximar das comunidades. Comunica que estará fora do estado no próximo final de
semana. Sobre a comissão especial, informa aos colegas que durante a tarde foram ouvidos os
depoimentos do José Francisco Riva e do Darlei da prefeitura que trouxeram algumas informações
sobre o processo de construção da creche, diz ainda que na próxima semana serão ouvidas as
pessoas da Secretaria de Educação. Agradece a ajuda da Assessora Jurídica durante os
depoimentos. Por fim diz esperar uma manifestação do vereador Pedro Gilson que sempre diz que o
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pois é uma indicação do colega. Pedro Gilson então agradece a sensibilidade do Prefeito e do
Secretário quanto as alterações propostas. Diz que com as alterações vai ficar bom e lembra que já
havia encaminhado indicação de alteração desta Lei. Comenta que já encaminhou pedido de
informações quanto ao foco da dengue, diz que ficou sabendo que foram retiradas todas as
armadilhas. Solicita informação se realmente foram retiradas e o porquê, solicita ainda informação
do porque não foi divulgado este possível foco na mídia, a fim de alertar a população quanto ao
fato. Da maneira que esta sendo feita parece que se está escondendo o fato e deveria ser bem ao
contrário. Quanto ao projeto de cobrança da água, diz que ele deverá vir com algumas emendas por
parte da Comissão. Chama-lhe atenção o fato de que quando é feito um equilíbrio de receita e
despesa, as duas partes são mexidas, neste caso está se aumentando o valor e simplesmente jogando
para a população pagar. Comenta que fez indicação para colocação de hidrantes na saída dos poços
a fim de controlar a saída deágua, incentivo para controle do consumo, enfim há diversas maneiras
para diminuir as despesas. Laudir comenta sobre suas Indicações, diz que as melhorias nas estradas
são realmente necessárias. Quanto ao pacote Social, fala da importância da Secretaria da Saúde se
utilizar de seus meios para divulgação desta possibilidade que vem para ajudar as pessoas que não
tem plano de saúde e que não podem esperar na fila do SUS. Diz que a Secretaria conhece a lista de
espera das cirurgias e pode ajudar os munícipes na questão, uma vez que precisa de um
encaminhamento do médico do município. Sobre a melhoria na Rua da Escola Carlos Gomes, diz
que sabe que gera custos, mas é preciso pensar em algo, tirar a cerca e seguir o alinhamento da
cerca do prédio novo seria uma opção para mais uma pista de estacionamento para os ônibus,
desafogando o trânsito na s horas de pico. Luiz Carlos comenta o sucesso da janta do hospital, da
resposta positiva dada pela população quando mais uma vez abraçou a causa do hospital. Sobre o
foco da dengue, diz que talvez seja uma estratégia da Secretaria até ter certeza do fato, mas a
preocupação realmente é importante. Diz que se ouve muito pouco falar sobre o Governo do
Estado, isso porque o Governo Federal vem tomando conta da mídiaprincipalmente quanto a
reforma da previdência. Lembra que a Câmara já se manifestou uma vez e está na hora de fazê-Ia
novamente. O Presidente prometeu na campanha que levaria o consulado Brasileiro para Israel, por
uma série de questões, principalmente política, diz que voltou atrás e colocou em Israel um
escritório de negociação, uma promessa de campanha que teve que recuar, esse é o problema do
nosso Presidente. Claudir agradece a presença de todos, também agradece a assessora jurídica pela
ajuda na comissão especial, Solicita informação a Secretaria da Saúde quanto a Campanha de
Vacinação da Gripe, se já existe data prevista e como vai funcionar, além de solicitar que a
campanha seja amplamente divulgada. Solicita também informação de quanto é gasto em média
com os serviços de engenharia. Sabe-se que por vezes é contratado equipe para um trabalho
específico, mas sente uma carência muito grande no setor. Gostaria da informação do quanto foi
gasto nos últimos dois anos, a fim de analisar e sugerir melhorias ao Governo. João Carlos
parabeniza a Secretaria de Obras pelas melhorias feitas no calçamento na comunidade de São Luis,
em Linha Francesa Alta. Que continuem recuperando os calçamentos. Solicita informação ao
Executivo quanto a colocação de lixeiras no interior do Município. Percebe-se que na sede houve
uma melhora na questão, mas no interior nada foi feito. Diz que não é uma questão que envolve
muito custo, dá como exemplo as proximidades da Escola Nicolau Bourscheid, onde os moradores
identificam a necessidade de colocação de uma lixeira maior. Questiona o que o Município pensa
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em fazer a respeito. Laudir explica aos colegas como funciona a questão do Pacote Social da Santa
Casa. Bernardino comenta que no programa Estrada de Ferro, estiveram presentes o secretário da
Saúde e a responsável pela Vigilância que explicou o que aconteceu, foram quatro focos
encontrados, todas as famílias serão visitadas e ainda será feita uma ampla divulgação. Laudir diz
que seria importante a contratação de um agente de endemias, previsto no Programa de Estratégia
da Saúde da Família. Bernardino comenta também sobre as informações dadas sobre a campanha de
vacinação, dizendo que é possível que falte a vacina, uma vez que o Estado não disponibiliza
grandes quantidades, como em outros anos. Pedro Gilson diz que houve a divulgação da dengue na
sede, onde pega o sinal da rádio. Para o interior nada foi até o momento. Luiz Felippe diz que
acompanhou quando o foco foi descoberto em Barbosa. Acredita que aqui no Município está se
tratando a questão, que a seu ver é grave, muito superficialmente, pois o ciclo do município é muito
rápido, diz que é motivo de alarde sim, pois a partir daí as pessoas vão começar a cuidar mais.
Laudir concorda que deve ser divulgado, pois o choque acelera a prevenção. Luiz Carlos diz que
não é esconder, apenas não alarmar acima das proporções necessárias. Comenta que foi Decretado
em Nova Iorque calamidade pública por epidemia de sarampo. Chamou-lhe a atenção a situação. O
Presidente diz que não partiu da Câmara a retirada do projeto 2321 que concedia incentivo a
empresa, se algum vereador conversou com o Prefeito a respeito é outra situação. Da câmara não
partiu nenhum pedido de retirada. Já o projeto 2306, a câmara havia sugerido alterações e o
Executivo achou por bem retirar o projeto. Pedro Gilson diz que conversou com o Prefeito sobre a
alteração da Lei 550, pois quando entrou o projeto de auxílio a empresa, estaria valendo a Lei sem
alteração, sendo que o próprio Prefeito comentou que teria que retirar o Projeto de incentivo e
primeiro alterar a Lei. O Presidente diz que é preciso seguir o trâmite e que antes de aprovar o
incentivo, é preciso alterar a Lei. Comenta também que falhou por duas vezes nas Sessões quando
após o pedido de vistas permitiu que continuasse a discussão. Diz que isso não vai se repetir e
quando for pedido vistas será encerrada a discussão. O Presidente diz ainda que o projeto fica na
Casa por quinze dias e o vereador tem esse prazo para analisá-lo. Bernardino comenta sobre o
pedido de vistas, comentando que é preciso estabelecer regra pra não ficar sem justificativa do
pedido. Felippe diz que esta questão precisa ser estabelecida no Regimento, quando forem feitas as
alterações. Pedro Gilson diz achar interessante que o primeiro pedido seja automático. O segundo
pedido é plausível de votação. O Presidente diz ainda que a duração do pedido deve ser de uma
semana. Sendo o que constava na pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarando
encerrada a Sessão Ordinária do nove de abril de 2019. Assim sendo, lavro esta ata que após lida e
aprovada será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma. Em tempo, o Vereador
João Carlos votou pela rejeição da ata.
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