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ATA NÚMERO

SETECE

Aos vinte e um dias do mês de maio de

TOS E SETENTA

E SEIS

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

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 07 de maio, a qual foi aprovada por
unanimidade. Foi lido o caput do projeto de Lei que deu entrada na Câmara. PL 2331 - Inclui Meta
no PPA 2018-2021 e na LDO 2019. Foram lidos também os ofícios do Executivo. Resposta a
solicitação do vereador Laudir quanto ao número de funcionários
de carreira do Município.
Resposta a solicitação do vereador Claudir quanto as ações do Município ao combate ao borrachudo
e Resposta a solicitação dos vereadores Pedro Gilson e Bernardino quanto ao intervalo da Carlos
Gomes, bem como carga horária dos professores. O Presidente colocou em pauta o Monitoramento
de Gestão em Saúde, referente ao 1 Quadrimestre
de 2019, o mesmo fora encaminhado
aos
0

vereadores por e-rnail e não havendo considerações,
foi aprovado por unanimidade.
Passando a
análise dos projetos o presidente solicitou ao vereador Laudir se libera o projeto 2327 para pauta,
uma vez que era objeto de pedido de vistas de sua parte. Laudir diz que muito já se discutiu sobre
denominação de ruas, ressalta que a rua que já existe não tem muito o que fazer, fica ainda a
questão sobre o que será feito com as ruas novas a partir daqui, diz ainda que fica o pedido ao
Executivo para verificar a questão da outra sugestão do Legislativo da Rua Nelson Martim Biancho.
Retira seu pedido de vistas, mas ressalta que são ruas que existem a bastante tempo, quanto as ruas
novas diz que é preciso estabelecer critérios. Pedro Gilson diz que quem tem a obrigação de não
deixar abrir uma rua é o Executivo. O Legislativo apenas denomina as que já existem, entende que é
preciso normatizar a questão de denominação,
mas se ela já existe, se imagina que o Município
concorde com a mesma. Algumas dessas ruas inclusive têm toda estrutura, menos a denominação.
Pede ainda que todas as Indicações e sugestões sejam tratadas da mesma forma para todos. Assim o
projeto foi aprovado por unanimidade. Foram lidas as Indicações. Indicação 212 - Felippe - Que
seja criada
Indicação
Símbolos.
deficiência

gratificação especial de condução de veículos de pacientes da Secretaria da Saúde.
213 - Felippe - Melhorias na iluminação pública nas Praças da Liberdade e Dos
Indicação 214 - Laudir - Que se faça cumprir a Lei que assegura as pessoas com
o percentual de 10% das vagas de estágio. Indicação 215 - Claudir - Criação de frente

multisetorial
para atrair empresas
para o Município.
Claudir diz que o desemprego
afeta
principalmente
a classe feminina em Barão. Ressalta a importância de buscar investimentos
de
novas empresas

no Município.

Sabe de empresas

que teriam interesse

em vir para Barão, falta

apenas um incentivo por parte do município. O Presidente questiona os colegas sobre a forma de
analisar as Indicações, se há ou não a necessidade de discuti-Ias.
Pedro Gilson diz que acha
interessante, sugere que o próprio autor leia a Indicação, diz ainda que acha válida a discussão pois
ele mesmo alterou uma indicação sua por sugestão dos colegas. João Carlos concorda. O Presidente
lembra que é preciso justificar de fato ao Executivo que é quem irá executar ou não. Felippe diz que
deveria regrar o tempo para defesa da Indicação. Luiz Carlos diz que democraticamente
quando é
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concordar com a Indicação.

Por exemplo,

seria mais frutífero que a frente visitasse
das mesmas, buscando
com a Indicação,
de cada vereador.

quanto a Indicação do colega Claudir diz que acredita que
as empresas

a criação de empregos.

deve apresentar
Pedro Gilson

já instaladas

e analisassem

as necessidades

Felippe acredita que se algum vereador

outra Indicação

na outra sessão, pois a Indicação

usa como exemplo

a Indicação

não concorda

é bem particular

na qual os colegas

ajudaram

a

melhorar. O Presidente diz que devido ao novo sistema, as Indicações não poderão mais ser
alteradas durante a sessão. Laudir diz que é preciso amadurecer
a ideia. Acha necessário a
justificativa por parte do proponente e as contra posições podem ficar para as considerações finais.
Bernardino fala da importância da câmara não ser um grupo unilateral, destaca a importância de na
medida do possível direcionar as coisas para a coletividade. Percebe que as Indicações se tornaram
o melhor microfone para campanha política. Questiona se essa é a função do vereador. Diz ainda
que a Indicação deve ser construtiva e que quanto mais as coisas forem discutidas melhor. Muitas
vezes falta discussão
coletividade

e análise,

e na construção.

só indicar

por indicar

Pedro Gilson questiona

não vê futuro,

pois é preciso

se o que não for de consenso

pensar

na

seria destrutivo

ao município. Laudir diz que não é possível criar comissão para solicitar troca de lâmpadas.
Bernardino diz que é preciso ter um direcionamento
coletivo, pois vale a pena uma discussão.
Laudir diz que se fosse o melhor microfone não precisaria fazer santinho. Pedro Gilson diz que cabe
a cada um ser esperto e utilizar as Indicações na campanha. Luiz Carlos diz que não discutir vai
contra todos os princípios democráticos,
diz ainda que todos os políticos têm um pouco de
hipocrisia, pois muitas vezes sugerem mesmo sabendo que não irá acontecer, mas cria volume numa
possível candidatura. Ressalta que a campanha antecipada é destrutiva e problemática. Pedro Gilson
diz que todas as solicitações são para a população. Luiz Carlos diz que não questionou isso, mas
destaca que por exemplo o maior problema do Governo Bolsonaro é a vingança, acredita que
quando for apresentado algo deveria ser analisado pelos vereadores, a fim de construir juntos as
melhorias. O Presidente diz estar satisfeito com a discussão, pois servirá de base para as alterações
do Regimento.
Felippe ressalta que a Indicação é bem particular, acredita que não caberia
discussão. Bernardino diz que sua colocação não pode ser generalizada, pois sim existem casos bem
específicos. Laudir diz que a população procura seu representante para reivindicar melhorias. Após
uma breve discussão, fica acordado que quando o proponente justificar
a Indicação abre a
discussão, caso contrário, a mesma será encaminhada direto. Bernardino ressalta mais uma vez a
importância da discussão, lembra a discussão feita sobre a iluminação pública, Laudir fala de sua
Indicação dizendo que a Lei Municipal já existe, apenas precisa ser colocada em prática, 10% das
vagas dos estágios da Prefeitura seriam destinadas a portadores de deficiência, destaca o trabalho
realizado pela APAE no Município. Luiz Carlos diz que nas empresas privadas também é lei a
contratação de pessoas com alguma deficiência. O Presidente informa que há uma ata a ser lida da
sessão do dia 14 de maio. A mesma foi lida pelo segundo secretário.
ata foi aprovada

por unanimidade.

Nas considerações

Não havendo

finais, Luiz Carlos agradece

considerações,
a presença

a
d

todos. Conta uma pequena história sobre estar em cima do muro, fazendo analogia à Deus e a
Diabo, sendo que segundo o Diabo os que estão em cima do muro já são dele. Comenta sobre a
relação da câmara e diz que na sua opinião, respeitando as outras gestões, acredita que essa é a mais
qualificada até o momento, pois todos são líderes e todos teriam condições de se tornarem Prefeitos.
Destaca que o lado da Câmara é o Município, diz ter visto vereadores da oposição alertando o
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Prefeito

sobre determinados

assuntos.

diz ainda que o perfil do Executivo

também

mudou

nos

últimos anos. A principal atividade do legislativo é fiscalizar o Executivo, infelizmente grande parte
da população não sabe disso, os vereadores acabam fazendo muito além disso. Parabeniza os
colegas pelo trabalho e faz uma brincadeira com relação ao lapso da Câmara que não cantou os
parabéns pela passagem de seu aniversário, dizendo que está permitido cantar os parabéns. Claudir
comenta que já havia solicitado a melhoria das pontes do interior. Solicita ao Executivo se existe
previsão

destas melhorias,

à todos que transitam

uma vez que atenderia

pelo interior

e evitaria

futuros acidentes. Agradece a presença de todos, ressalta que independente da posição partidária de
cada um, o importante é trabalhar pelo Município. Quanto a sua indicação diz que a área que é o
mais difícil, a administração tem. Fala da importância de buscar investimentos
no Município, pois
todo mundo ganha com os resultados. Diz ainda que estão de passagem e que é importante cada um
fazer a sua parte para fazer valer o lema do município de que é um bom lugar para se viver. João
Carlos comenta sobre as ações da comissão especial, diz que após a reunião o engenheiro Laerce
comentou a situação da cidade de Tupandi que hoje representa a terceira maior arrecadação do vale
do caí. Sobre a geração de empregos. ressalta que um setor em ascensão é o dos produtos orgânicos,
o Município

poderia

calçamento,

colocação

investir

na questão.

das pedras defronte

Solicita

informação

se há previsão

de término

do

ao Posto de Saúde e futura Creche de Linha Francesa

Alta. Diz que a base foi feita ainda no mês de janeiro. Ademar agradece a presença de todos, diz
que já fez vários pedidos de melhoria na estrada de Rodrigues da Rosa, defronte ao Munícipe
Volmir, a mesma precisa de roçada e melhorias. Bernardino questiona como funciona o sistema de
limpeza das lixeiras, pois há algumas que estão imundas. Questiona se existe um planejamento no
sistema de limpeza. Salienta que realmente a democracia é algo genial, pede desculpas ao colega
Luiz Carlos pelo lapso dos parabéns. Diz ainda que é preciso destacar o que existe de bom em
Barão, dá, por exemplo,

a empresa

Veste Bela que vestiu as candidatas

à Rainha do Município

de

São Pedro da Serra. Informa aos colegas que tem informação da pintura das faixas e que também
será realizada reforma no coreto da praça. Questiona se o Presidente Bolsonaro tem razão ou não
quando diz que o problema do Brasil são os políticos. Felippe também agradece a presença de
todos, comenta sobre sua indicação de melhoria na iluminação das praças, encaminha ao prefeito
junto a Indicação orçamentos feitos referente a questão. Quanto as Indicações diz que pode parecer
politicagem, mesmo assim parece ser diferente enviar um documento solicitando, pois os pedidos
feitos verbalmente por vezes caem no esquecimento,
além disso, servem como comprovação
a
quem solicitou ao vereador. O documento escrito dá certa seriedade e comprometimento
na questão.
Pedro Gilson solicita informação se a frente do posto de Saúde de Linha Francesa Alta, que está
sendo construída, está atendendo a distância mínima da rua exigida em Lei, pois se cobra dos
munícipes que se respeite esta distância e fica difícil cobrar se o próprio Município não respeita os
recuos. Quanto a creche de Linha Francesa diz que sabe que foi suspenso o contrato com a empres
que estava trabalhando na obra. Solicita informação se no momento há alguma empresa responsáve
pela obra, como está o contrato da mesma, se a terceira empresa já foi notificada,

se sim qual foi se

parecer e se a empresa anterior está ciente que não terminará a obra. Quanto ao COMSEPRO, diz
que muitos se utilizam da campanha para prometer melhorias na segurança. Ao que parece até o
momento não foi feita nenhuma melhoria, solicita a Administração
atual que dê uma atenção
especial para a entidade que está com alguns problemas. Laudir diz que procura acompanhar todos
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os pagamentos

feitos pelo Município

fosse colocado

no telão o produto

Município

numa farmácia

diariamente.

Ensure Chocolate

local. Questiona

Um fato lhe chamou

a atenção.

em Pó. O referido produto

se esse produto

foi adquirido

Solicitou

que

foi adquirido

pelo

para um paciente

em

especial, se existe ordem judicial para sua aquisição ou se todos os moradores do Município têm
direito de receber pela Farmácia Básica. Ressalta ainda que já foi comentado aqui que não deveriam
ser mais nove Prefeitos, acha que mais importante, deveria haver nove vereadores, pois faz sua
parte e pesquisa essas questões. Não se trata de um governo ou de outro, se o município tem
condições de comprar esse produto deve ser anunciado para todos que tem interesse, uma vez que
todos devem ser tratados de forma igual. Comenta Ainda que tem diversas compras que não
constam o processo judicial anexado. Com relação a gratificação que foi aprovada pelo Legislativo,
diz que com o valor poderiam

ser adquiridas

30 lâmpadas

de vapor de sódio de 70watz

ou 20

lâmpadas de vapor de sódio de 50watz mensais. Fazendo o cálculo anual, segundo a última licitação
atenderia 50% das lâmpadas gastas num ano com toda iluminação pública do Município. O
Presidente também pede desculpas ao colega Luiz Carlos pelo esquecimento
dos parabéns.
Comenta sobre a questão do borrachudo, diz que cobrou a situação do Secretário que lhe informou
que não tinha conhecimento das emendas impositivas pra esse fim. Laudir lembra que as emendas
foram destinadas para a Secretaria da Saúde. O Presidente diz que então é preciso dar um tempinho
para que as ações sejam executadas. Convida a todos para Audiência Pública de Prestação de
Contas referente ao 10 quadrimestre de 2019, no dia 28 de maio as l Shoras. Sendo o que constava
na pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a Sessão Ordinária do
dia 21 de maio 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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10 Secretário

~ - êlippe Werner
20 Secretário

Laudir Abel
Vereador
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Vereador
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