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ATA NÚMERO SE~~~~~b~E OITENTA E OITO
Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 L,udwig, 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 20 de agosto, a qual foi
aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputs dos Projetos que deram entrada na Câmara. PL
2349 —Abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$ 250.000,00. PL 2350 —
Suplementa e reduz verba orçamentária no exercício de 2019 no valor de R$ 150.000,00. PL 2351 -Abre crédito especial por redução orçamentária no exercício de 2019 no valor de R$ 29.000,00. PL
2352 — Autoriza o Pode Executivo a contratar operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal
e dá outras providências. Projeto de Emenda à Lei Orgânica 06 —Inclui Artigo 115-A referente as
Emendas Individuais. Projeto de Lei do legislativo 116 —Acrescenta dispositivo na Lei 2268/2018
que dispõe sobre a subvenção a Creche Vô Albino. Projeto de Decreto 93 —Que acolhe o parecer do
TCE e aprova as contas do prefeito Municipal Cláudio Ferrari do exercício de 2017. Foi lida
resposta do Executivo quanto a solicitação do vereador Bernardino quanto aos repasses para o CTG.
Em seguida I'oi lida solicitação de informação do Controle Interno referente à uma denúncia feita no
1~CE com relação ao PL do Legislativo 115 aprovado na última sessão. Foi lida também a resposta
feita pela Assessot•ia Jurídica da Casa a qual será encaminhada ao Controle Interno. O Presidente
informa que foi lido para conhecimento de todos e será encaminhado ao Controle Interno. Pedro
Gilson solicita cópia da denúncia recebida pelo Controle Interno. Em Seguida, após a liberação feita
pelo vereador Laudir, foi colocado em pauta o PL 2335 —PMAQ. Claudir diz que o recurso que
vem de~~e ser aplicado da forma possível, ressalta que vai cobrar bastante que não falte medicação
na f ài•mácia, pois este valor poderia ser utilizado para aquisição de medicamentos. Não se opõe ao
projeto, mas ressalta que vai ampliar sua fiscalização. Pedro Gilson diz que ao contrário do que
alguns falaram que sua posição era contrária, demonstra sua posição favorável parabenizando os
quesitos que serão avaliados para pagamento da gratificação. Entende que o intuito do Projeto é
comprometer a equipe num atendimento cada vez mais qualificado e eficiente. Deixa claro que o
recurso é federal e que pode ser gasto na saúde, ou seja, pode ser aplicado em diversas coisas. Citou
a portaria 204 que exemplifica onde o valor pode ser gasto, ressalta que o legue de opções é grande.
Mas cabe ao Município gerenciar o valor e destinar ao fim desejado. Solicita cópia das atas
realizadas onde foi decidido onde o valor do PMAQ seria investido. Comenta sobre a importância
do Agente de Saúde atender sua área de forma sequencial, ou seja, no mês seguinte começar de
onde parou. Segundo o Executivo este controle está sendo feito, solicita então as planilhas deste
controle. Parabeniza as pessoas que conseguiram transformar esta gratificação em Lei. Sugere a
Administração que crie algo parecido para todos os servidores públicos, já que os recursos que são
oriundos do Governo Federal são gerenciados pelo Município. 1,audir comenta sobre o montante a
ser gasto com as gratificações. Comenta que o Município hoje tem 148 funcionários estatutários, 29 i.
CC's e 10 Celetistas. Com essa gratificação serão beneficiados 34 servidores. Diz que se preocupa ~~,, ~
pois todos os servidores deveriam ser tratados corrio servidores. Os outros servidores veem o • ~ li
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colegas da Saúde com uniformes e questionam o porque desta diferença. Com esta colocação quer
fazer todo mundo pensar e de alguma forma equalizar essa conta. Luiz Carlos diz que gente de boca
grande existe em todo lugar, sempre vai ter aquele que vai falar sem saber ao certo o que está
acontecendo. Questiona quanto tempo existe esse fundo e não é pago pelo Município. Pedro Gilson
diz que a Portaria é de 2007, mas não sabe se o fundo é desde lá. Luiz Carlos destaca ainda que o
mau funcionário vai sempre ser mau, ganhando mil ou um milhão. Diz que a responsabilidade de
cada servidor é inerente e que a briga de classe é extremamente normal. O que se vê é uma classe
que lutou e conseguiu esta gratificação. Parabeniza à todos pela conquista. Bernardino diz que não
gostou do projeto por se tratar de um projeto capitalista. É a tal da meritocracia, divisão de lucros.
Diz que a Secretaria da Saúde está apenas dividindo com todos os lucros recebidos, destaca o
conceito muito bom recebido através do Ministério. Comenta ainda que nunca viu uma categoria ser
tão xingada, tão exigida e tão elogiada como os Agente de Saúde. Pedro Gilson diz que vê todos da
Saúde passando por isso. Bernardino diz que são méritos dos servidores da Secretaria. Na
implantação do PSF tinha muitas dúvidas, hoje vê Barão como exemplo para todo Brasil, inclusive
por termos um médico formador de outros médicos para atuarem na área. Concorda com a expansão
da gratificação, a fim de ter mais eficiência e excelência nos serviços prestados. Luiz Carlos lembra
que já trouxe um caso de pessoas que diziam que não eram atendidas pelo Agente e quando
investigou a fundo percebeu que na verdade o munícipe tinha problemas pessoais com o mesmo.
F,ntão é preciso tomar um cuidado pois a Saúde já é ao natural um saco de pancadas. João Carlos
diz que a gratificação chega perto sim da meritocracia. Ressalta que o valor é singelo, mas as
pessoas foram avaliadas. Menciona uma frase do Ministro da Economia Paulo Guedes que disse
que o funcionário público não é uma autoridade e sim um servidor a serviço daqueles que pagam os
impostos. Ressalta a continuidade do serviço e dos servidores. Demonstra sua posição favorável e
espera que o Município alcance um conceito ainda melhor. Pedro Gilson lembra que o dinheiro é de
gerenciamento do Município e não mais de um fundo federal. Bernardino destaca que os méritos
são desta equipe. Pedro Gilson diz que sim, de toda a equipe. Assim o projeto é aprovado por
unanimidade. Em seguida foi lido PL 2346 —Exclui, inclui e altera valores nas metas na Lei 2258
de 09/ 1 1/2018 — LDO 2019 e abre créditos especiais por redução orçamentária no valor de R$
50.000,00. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Claudir diz
que tetra algumas adequações a serem feitas quanto a sua emenda, então pede vistas a fim de
equacionar o problema. Assim o projeto permanece na Casa. O Presidente comenta que o Vereador
retirou valor da emenda da saúde e passou para o meio ambiente, fugindo assim dos 50% que
devem ser destinados para a saúde. Em seguida foi lido Projeto de Emenda a Lei Orgânica OS que
altera o artigo 32 da Lei Orgânica que altera o prazo de resposta dos pedidos de informações do
Poder Executivo. O Projeto entra em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. O
Presidente esclarece que o projeto de alteração das emendas impositivas foi necessário pois no
Executivo surgiu a necessidade de alterar a palavra subvenção para contribuição. O Presidente
colocou em pauta o Relatório Final da Comissão Especial, referente a Construção da Creche de
Linha francesa. Laudír comenta sobre o que consta no depoimento do ex Prefeito que informou que
o atual Prefeito optou por não fazer transição, baseado neste fato protocolou na câmara projeto que
institui a obrigatoriedade de transição de governo, pois os Prefeitos são temporários, mas os
serviços não e é de suma importância passar todas as questões de um governo para outro. Claudi
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solicita o resLiltado do processo Administra~ivó' iéì~ pe'1'o~xecL~tivo referente a construção. Ressalta
que o Município perdeu muito com a falta de transição, destaca também a importância de ter
funcionários concursados em cada setor. Bernardino diz que fica feliz com a apresentação do
projeto do colega Laudir, comenta que a questão de ter um funcionário de carreira em cada setor,
foi um ponto bastante comentado pela Comissão. Pedro Gilson comenta que o contrato com a
empreiteira terminou em U3 de abril, a partir daí não traba111ou mais. Diz que não houve nenhum
indício de que a construtora tenha agido de má fé, sendo que a mesma apresentou pedido de
prorrogação de contrato que não foi aceito pelo Executivo. Sugere que seja reavaliada a questão
pelo Executivo, uma vez que constam na Lei de Licitações as cláusulas exorbitantes que permitem
reavaliar o contrato, atendendo o princípio da economicidade. Claudir diz que não foi calculado 0
quanto em porcentagem cada Administração realizou da obra. Bernardino diz que essa informação é
irrelevante. Luiz Felippe parabeniza a Comissão pelo trabalho. Diz esperar que seja resolvida a
questão o mais breve possível. Destaca o projeto do colega sobre a transição, ressaltando a
importância que a mesma tem para a continuidade dos serviços. Quanto a sequencia nas secretarias,
comenta que esse é um sonho mais difícil de ser alcançado, pois a tendência é terceirizar tudo, e
essa sequencia vai acabar por não existir mais. Pedro Gilson ressalta que se houvesse uma
sequencia na engenharia com certeza não haveria tantos problemas. Diz ainda que na licitação da
equipe técnica é importante não avaliar somente o menor preço e sim a qualificação da equipe. O
Presidente diz que essas questões serão encaminhadas ao Executivo. Bernardino diz que gostaria
que o Relatório fosse aprovado pelos colegas. Assim o Relatório da Comissão foi aprovado por
unanimidade. Nas considerações finais, Bernardino questiona como funciona a questão dos
uniformes das Secretarias, se é o município quem paga e quais secretarias que dispõe do mesmo.
Deseja sucesso aos colegas que vão acompanhar a instalação da Frente Parlamentar na Assembleia
em prol dos hospitais de pequeno porte, uma iniciativa do Deputado Aloísio Classmann. Enaltece os
Vereadores Ademar, Laudir, Pedro Gilson, Dalcir e João Carlos por representarem a Câmara nesta
empreitada. Luiz Felippe comenta sobre bonificações e cargos, diz que espera L1111 dia ter um
Prefeito que faça uma reforma Administrativa. Pois muitas questões mudaram ao longo dos anos, e
o funcionalismo organizado traz por consequência Lim melhor atendimento e serviços de melhor
qualidade para todos. Pedro Gilson solicita cópia do Processo Administrativo da Creche para
analisar. Solicita ainda informação do porque o pedido de adiamento do contrato da creche foi
negado à construtora pelo Executivo. Questiona também se não existia mais o interesse de
continuidade da obra e também porque permaneceu a Secretária de Educação da Administração
anterior como fiscal do contrato por muito tempo depois que a nova administração assumiu. Quanto
ao calçamento de Linha Francesa diz que o mesmo foi iniciado, em seguida foi solicitado que se
averiguasse a qualidade da obra, relata que foi retirado o que havia sido feito, retirada a base podre,
colocada unta base resistente, espera que agora realmente o problema esteja resolvido. Laudir
comenta sobre o projeto do PMAQ e diz que ninguém é contra, quando dá pra ajudar com certeza
todos sâo unânimes em ajudar. Endossa o pedido do colega Bernardino quanto aos uniformes e
amplia a discussão, sugerindo que seja feito um aditivo nos contratos das empresas terceirizadas a
tïm de colocar em seus uniformes à serviço do Município de Barão. Destaca a importância da
identificação destas empresas que estão sendo pagas com dinheiro dos contribuintes. Agradece a
melhorias que estão sendo feitas pela S.;cretaria de Ubras. Parabeniza a Secretaria da Saúde, diz qu
3
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o valor não é muito significativo, mas num pais com mí"lhoes de desempregados, 150 reais ajudam e
muito no orçamento mensal. Quanto a Educação, diz que o Governo do Estado está realizando
reuniões com o Governo do Ceará que hoje é exemplo para o país. O objetivo é repassar percentual
de retorno de ICMS de acordo com o índice de aproveitamento em Educação de cada Município.
Luiz Carlos diz que o Ceará segue a linha do Brisola, esse é um dos motivos de obter esse sucesso.
Parabeniza a Comissão Especial pelo trabalho e destaca a importância do projeto que institui a
Transição. Comenta ainda que quando falou de boca grande, ressalta que existe em todo lugar.
Ressalta que quem já foi chão de fábrica conhece melhor o termo da meritocracia. Sobre a
Secretaria da Saúde, diz que vê aos servidores certa liberdade em se movimentar e dar ideias.
Comunica que vai se ausentar do Município. Tece críticas ao Governo Federal falando do
desemprego e também da conduta do Presidente quanto as críticas direcionadas ao seu Governo.
Ressalta que não tem como o Presidente ser respeitado se não mudar sua atitude de se incomodar
com toda e qualquer crítica direcionada a ele. Se não houver mudança estamos fadados a ter os
próximos três anos terríveis para o País. Agradece a forma gentil que os colegas trataram sua
ausência da Câmara. Agradece a presença de todos e os convida a participar sempre. Claudir diz
que o colega esqueceu-se de mencionar que o Ex Presidente Lula está preso. Além disso, escutou na
Gaúcha que a confiança de investimento é a melhor dos últimos 30 anos. Luiz Carlos diz que a
aceitação do Presidente caiu consideravelmente. Claudir diz que esteve em Porto Alegre falando
com o Deputado Sérgio Turra referente a questão do Hospital e o mesmo colocou o Gabinete a
disposição. Falou sobre a Consulta Popular a qual acontece nos dias 04, OS e 06 de setembro,
destacou as demandas disponíveis para escolha do eleitor. Diz ainda que viu um caminhão sendo
utilizado para troca de lâmpadas, sugere que seja realizada melhoria principalmente no Bairro
Operário pois a demanda é grande. Com relação ao I'SF, diz que no seu Bairro os munícipes estão
cobrando. Solicita cópia das planilhas que contenham as visitas feitas no Bairro Operário. Sua
i~itenção é saber guando foram as últimas visitas. Ressalta que o Município precisa ser pensado e
projetado por todos. Destaca ainda o Projeto realizado em parceria com o Sicredi "A União Faz a
Vida", parabeniza pela iniciativa e ressalta a importância da conscientização das crianças. João
Carlos também destaca a importância deste Projeto e o evento realizado para apresentação dos
projetos desenvolvidos pelos alunos. Ressalta a importância da educação no início da vida escolar
dos alunos. Solicita encaminhamento de ofício para todas as escolas participantes e também para o
Sicredi parabenizando pela iniciativa. Ademar comenta os problemas na Saúde em geral e em
cidades maiores, parabeniza a Saúde do Município pela organização. Agradece o Secretário de
Obras pelas melhorias feitas na estrada. Bernardino comenta a falta de médicos em cidades
próximas. I,audír comenta sobre a denúncia ao Z'CE, dizendo esperar que o Munícipe autor da
denúncia nunca precise de atendimento oncológico, achou a atitude de uma mesquinharia sem
tamanho. O Presidente informa que no dia 10 será lançado o novo site da Câmara. Sendo o que
constava na pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a Sessão
Ordinária do dia 27 de agosto 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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