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-----------------Aos nove dias do mês de julho 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: Laudir
Abel, João Carlos Jahn, Claudir Antônio Ludwig, Pedro Gilson Jahn 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 02 de julho, a qual após uma correção feita pelo
vereador Claudir, foi aprovada por unanimidade. Foi lido o caput do projeto que deu entrada na
câmara. PL 2340 - Altera a Lei 2148 de 20 de abril de 2017. Foram lidos os ofícios do Executivo.
Resposta a solicitação do vereador Claudir quanto a falta de medicação no Posto de Saúde e cópia dos
pedidos de medicamentos feitos neste ano ao Consórcio e Convite para participação da formação dos
professores. Passando a análise dos projetos foi lido PL 2333 que autoriza o Poder Executivo a
contratar pessoal em caráter temporário por excepcional interesse público no cargo de Agente de
Combate à Endemia, com mensagem retificativa. O parecer da Comissão é favorável e o projeto é
colocado em discussão. Os vereadores analisam o projeto comentando que os Agentes terão o direito
de dirigir veículo da municipal idade e a quantidade de pelo menos 20 casas que precisam ser visitadas
por dia por cada agente contratado. Com relação ao curso Laudir diz que cabe do interesse daquele
que se inscrever para o Processo Seletivo. Felippe acredita que até mesmo o Município pode
proporcionar o curso aos primeiros colocados após a escolha. Bernardino diz que havia entendido que
viria recurso do Governo do Estado. Felippe acredita que o valor no projeto é apenas um complemento
do montante. Pedro Gilson diz que a questão é interessante, pois a informação que tinha é que seria da
mesma forma que os Agentes Comunitários de Saúde. Após uma breve discussão o projeto foi
aprovado por unanimidade. Pedro Gilson solicita então a informação do Executivo de onde provém o
recurso do projeto aprovado. Em seguida foi lido PL do Legislativo 115 de autoria do Vereador João
Carlos que dispõe sobre o transporte de pacientes de quimioterapia e radioterapia. O parecer da
Comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão. Bernardino diz achar interessante a
preocupação do vereador, mas faz algumas considerações, por exemplo, como ficam os doentes com
outras doenças crônicas e se o transporte será individualizado ou coletivo. Pois se for coletivo, o
problema vai continuar. Acha bem interessante mas gostaria de ampliar a discussão. O autor do
projeto diz que é possível sim juntar dois pacientes num mesmo veículo se esses forem atendidos no
mesmo lugar e em horários semelhantes. Diz que foi procurado por uma moradora de Linha Francesa
que falou da debilidade de seu pai, infelizmente esse senhor acabou por falecer. Sabe que esse
transporte já esta sendo realizado, mas acredita ser importante normatizar. Sabe também que o projeto
não é perfeito e que é possível realizar alterações, mas destaca a importância de colocar no papel e
transformar em Lei o serviço prestado. Claudir diz que presenciou a necessidade do transporte quando
seu pai passou por situação de grande debilidade, mas sabe-se também que o Município é grande e
precisaria regrar bem a questão, sugere que seria interessante solicitar um laudo médico quanto ao
grau de debilidade do paciente a fim de definir quem realmente precisaria do transporte exclusivo.
João Carlos diz que segundo a Secretaria são dez os pacientes que estão em tratamento do Câncer,
ressalta que não seria um número muito expressivo. Luiz Carlos comenta que a preocupação é válida,
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A logística

da aplicação

seja votado e que seja convidado

do projeto precisa ser mais discutida.
o secretário

Sugere que o projeto não

da saúde ou um médico que possam juntos

analisar

a

questão. Bernardino diz que é apenas uma sugestão. O Presidente esclarece que este já é um projeto de
Lei, sendo que ao prefeito cabe sancionar ou vetar. Se vetar, o veto volta para análise dos Vereadores.
Luiz Carlos diz ser favorável desde que haja uma discussão mais ampla, então pede vistas ao projeto e
sugere que seja convidado alguém da Secretaria da Saúde. Pedro Gilson diz que segundo o próprio
secretário o serviço já está sendo executado, apenas está se normatizando. Luiz Carlos diz que a partir
do momento que se torna Lei engessa o serviço. Laudir comenta que os pacientes de hemodiálise são
pegos em casa e levados até sua residência após o procedimento,
diz ser totalmente favorável, mas
também lhe preocupa a funcionalidade
da Lei, concorda com a sugestão de incluir laudo médico.
Bernardino sugere que seja feito por sugestão, pois transformar em Lei fica um pouco pesado na
questão da funcionalidade.
Dalcir diz que a partir do momento que se transforma em Lei, fica
padronizado e todos têm o mesmo direito, claro que pode-se melhorar com a questão do laudo médico,
mas é favorável a normatização. Os vereadores discutem brevemente a questão. Pedro Gilson diz que
é preciso analisar bem, pois pode acontecer de não ter o laudo e o paciente ficar extremamente
debilitado após o procedimento. Luiz Carlos ressalta que as vezes o Município quer fazer mas não tem
como. Assim o projeto permanece na Casa. Foram lidas as Indicações. Indicação 242 - Pedro Gilson Pintura no calçamento de preferencial no entroncamento das Ruas Albino Antonio Andrioli e A velino
Balduino Bourscheid em Linha Francesa. O autor diz que já houveram diversos incidentes e acidentes
no local, já havia sido colocada placa de sinalização, mas a mesma foi retirada para colocação de
calçamento. Indicação 243 - Dalcir - Colocação de iluminação pública na Rua Fioravante Gobatto
próximo ao entroncamento com a BR 470, na faixa de segurança, defronte a propriedade de Dorvaldo
Ongaratto. Dalcir comenta que o local é bastante utilizado pelos munícipes que fazem caminhadas e o
local é bastante escuro. Indicação 244 - Claudir - Replantio das Hortênsias as margens da BR 470 até
as divisas do Município. Claudir diz que não seria muito difícil o replantio das mesmas e destaca a
grande quantidade de pessoas que transitam por aqui. João Carlos questiona sobre a autorização do
DNIT. Claudir diz que na outra vez o DNIT havia autorizado. Dalcir diz que seria interessante fazer
um trecho por vez e assim realizar um serviço caprichado. Laudir diz que o cultivo da hortênsia é
trabalhoso, pois é preciso fazer uma poda. Claudir comenta que a poda pode ser feita com a roçadeira.
Nas considerações finais Laudir ressalta a comemoração dos 15 anos dos Bombeiros Voluntários de
Carlos Barbosa, diz ser interessante enviar um ofício de parabéns em nome dos vereadores. Comenta
ainda da possibilidade de descontar um determinado valor na conta de luz dos baronenses em prol dos
bombeiros. Sugere que seja realizada uma reunião e que a câmara apoie essa ideia, com a divulgação
na página da câmara. Claudir também destaca o trabalho dos Bombeiros de Carlos Barbosa e diz que
cada vez mais o Município deve ser parceiro pelo excelente serviço prestado à todos. Sugere até que
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seja realizado algum evento em prol da entidade. Destaca ainda o bingo da ACIICDL. Parabeniza a
entidade pelo empenho e dedicação ao comércio local. Comenta também sobre um incidente ocorrido
com um rapaz que passou mal e caiu no asfalto, com isso ressalta a importância da pintura das faixas
de segurança, é preciso dar um jeito, pois há muito movimento de pedestres que transitam diariament
pela via. As faixas precisam ser repintadas, a municipalidade precisa se preocupar com a questão. Diz
ainda que já esteve em Brasília lutando por redutores de velocidade, alguma coisa precisa ser feita.
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com pontos de referência para facilitar o trabalho da entidade. Convida a todos para a festa do colono
e motorista de Linha Francesa. Ademar convida a todos para a festa do dia do colono de general Neto,
mas diz que ainda está esperando

a colocação

de placas. Comenta

ainda que foram feitas algumas

melhorias na estrada mas ainda há alguns pontos a serem melhorados. Laudir diz que viu as máquinas
da Prefeitura trabalhando na via. Ademar falou ainda da importância das máquinas abrirem as valetas
das ruas depois de patrolar,

pois quando chove, a água acaba levando

tudo embora.

Dalcir esclarece

que não foi avisado pelo Secretário da vinda dos medicamentos,
ele que foi atrás de informações no
Posto de Saúde e ficou sabendo pela funcionária
da farmácia. Bernardino
fala do trabalho da
Comissão Especial, que solicitou prorrogação de prazo. Diz que até o mês de agosto será apresentado
o relatório final. Questiona o colega Claudir com quem ele foi ao encontro do Turismo em
Montenegro. Claudir diz que foi junto com o Prefeito que aproveitou para resolver outros assuntos.
Luiz Felippe também enaltece a presença dos vereadores e secretário na comemoração dos bombeiros,
demonstra que o município reconhece o trabalho que realizam. Comenta com os colegas que houve
algumas tentativas de agendar reunião com a superintendência
do DNIT - Unidade de Vacaria, mas
não foi obtido sucesso,

pois pediram

para enviar as demandas

e as dúvidas

por e-mail,

caso não

possam resolver, aí sim agendarão uma reunião. Assim que obtiver um retorno repassará aos colegas.
Quanto as faixas de segurança diz que já ouviu falar de uma mobilização
popular para pintura
particular das faixas, sugere que o Executivo tome uma atitude a fim de não passar vergonha perante a
população. O Presidente enaltece o evento dos Bombeiros Voluntários, diz que foi um evento simples
mas de grande importância. Comenta que será feito o ofício para parabeniza-los, Bernardino comenta
da participação dos bombeiros na rádio Ação, no programa Estrada de Ferro. Sendo o que constava na
pauta, o Presidente

agradeceu

a presença de todos, declarando

encerrada

de julho de 2019. Assim sendo, lavro esta ata que após lida e aprovada
presentes na aprovação da mesma.

a Sessão Ordinária
será assinada
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