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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BARÃO - RS
ATA NÚMERO OITOCENTOS E VINTE E DOIS
Aos sete dias do mês de julho de 2020, 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 Pedro Gilson Jahn, oVice-presidente Ademar Gauger, o Primeiro
Secretário João Carlos Jahn, o segundo Secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores: Luiz
Felippe Werner, Bernardino Scottá, Dalcir Luis Ebeling, Laudir Abel e Marino Pedro Zagonel. O
Presidente deu início a Sessão cumprimentando os presentes. O Secretário leu um trecho da bíblia.
Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 23 de junho a qual, após um adendo feito pelo vereador
Marino, foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputs dos PLs que deram entrada na Câmara.
PL 2421 que autoriza a suspensão dos pagamentos da contribuição previdenciária patronal e do
parcelamento da dívida existente com o RPPS e dá outras providências. PL 2422 que suplementa e
reduz verba orçamentária no valor de R$ 86.055,54. PL 2423 que abre crédito especial por redução
orçamentária no valor de R$ 17.740,00 e PL do Legislativo 124 que dispõe sobre a concessão de uso
de imóvel rural constante na matrícula 17.905 livro 2 do Registro Geral, folha Ol do Registro Geral
de Imóveis de Carlos Barbosa para o Esporte Clube Cultural Recreativo Copacabana. Foram lidos
os ofícios do Executivo. Resposta a solicitação do vereador Claudir quanto as consultas do Posto de
Saúde. Resposta a solicitação do vereador Pedro Gilson quanto a academia de ginástica em Linha
Francesa Alta. Resposta a solicitação do vereador Pedro Gilson quanto ao grau de desnível do terreno
a ser adquirido. Resposta a solicitação do vereador Laudir quanto a colocação de placas de orientação
de orientação sobre o Covid-19. Resposta as solicitações do vereador Ademar quanto as suas
solicitações de melhorias nas estradas. Resposta a Indicação 28 dos vereadores Marino e Dalcir
quanto a água de Cafundó. Encaminhamento de planilhas solicitadas pelo vereador Laudir. Resposta
a solicitação do vereador Claudir quanto a pintura e sinalização das pontes do interior e resposta a
solicitação do vereador Claudir quanto ao fechamento dos portões da praça de recreação da Praça da
Liberdade. Foi lido também ofício que solicita o espaço da Câmara para realização de Audiência
Pública referente a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos. A data prevista é 04 de agosto. Em seguida foi realizada a leitura do restante da
Resolução 36 que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. O
Presidente colocou a Resolução em discussão. Laudir sugere que os prazos sejam de sete dias, onde
consta três, a fim de ficar de uma sessão para outra. Assim como onde consta dez dias que passe a ser
de quinze, para ajustar aos dias da sessão. Já deixa registrado sua emenda para que as sessões sejam
realizadas nas segundas-feiras e não mais na terça. Marino comenta sobre o pedido de vistas. Os
vereadores analisam o que diz na proposta do novo Regimento. Dalcir diz que é preciso analisar bem
os prazos pois por algum motivo foi determinado desta forma. O Presidente informa que qualquer
alteração deverá ser feita através de emenda. Os vereadores analisam a questão do pedido de vistas,
Felippe questiona o que os colegas acham sobre a votação do pedido de vistas. Claudir não acha
viável uma vez que vereadores poderiam nunca ter seus pedidos aprovados por serem minoria na
câmara. Felippe diz que se o pedido de vistas for coerente não tem o porquê votar contra. Marino
comenta o fato de que agora se estabelece que é preciso o requerimento de no mínimo três vereadores
para que seja feita a convocação do Prefeito ou algum secretário para prestar esclarecimentos. Dalcir
comenta que não consta no Regimento a possibilidade de Secretários Municipais se manifestarem n
câmara a não ser em caso de convocação dos vereadores. Provavelmente apresentará emenda quant
o assunto. João Carlos diz que com o novo Regimento a Comissão ganha força. Assim o projeto
permanece na Casa. Foram lidas as Indicações. Indicação 30 —Pedro Gilson —Solicita placa de
sinalização p,~ra o Vale Suíço além da melhoria da referida estrada. Indicação 31 —Luiz Felippe
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Werner —Sugere sentido único na Rua Dr° Hoffer do entroncamento com a Rua da Estação até a
esquina da Rua Tancredo de Almeida Neves. Indicação 32 — Dalcir —Estacionamento somente de um
lado da via na Fioravante Gobatto do entroncamento com a BR 470 até oquebra-molas e fechamento
dos buracos abertos pela Corsan. Indicação 33 —Laudir —Melhorias na estrada que liga Linha General
Neto Alto e Linha General Neto Baixo e na estrada que liga Linha General Neto com Linha Camilo.
Nas considerações finais, Pedro Gilson comenta sobre a situação do hospital, falando sobre as
reformas que estão sendo realizadas, parabeniza os envolvidos. Diz que já encaminhou solicitação
para reforma ou retirada da garagem provisória instalada nos fundos do Hospital. A casa que era
moradia das irmãs, não se sabe ao certo se está na área que pertence ao município ou ao Hospital.
Solicita informação ao Executivo em nome de quem está esta construção e que se faça uma limpeza
no barranco atrás da creche e Posto de Saúde. Pedro Gilson fala ainda de sua indicação dizendo que
não é de hoje que vem solicitando a colocação de placas de sinalização em todo o município, mas no
momento essa é realmente necessária. Diz ainda que já fez inúmeros pedidos para que as estradas
sejam feitas de forma mais durável, comenta sobre a estrada que segue pelo Vale Suíço, ressalta a
necessidade de pensar ein melhorias que durem mais tempo, a referida estrada está em péssimas
condições e caso não pare de chover em poucos dias não haverá mais estrada. Claudir cumprimenta
a todos. Quanto a alteração do sentido da Rua Raimundo Hartmann diz que é importante sinalizar
bem e sugere que seja colocada uma placa visível na decida da Buarque de Macedo. Comenta que
seu avô foi capataz de estradas por mais de 45 anos e com ele aprendeu que um dia de chuva, muita
chuva, é propício para identificar onde estão os problemas, é sabido que enterrar canos não dá voto,
mas resolvem problemas. Sugere que a Secretaria passe pelas ruas do interior a fim de identificar
quais os locais que precisam de bueiros, comenta sobre a estrada do Cafundó dizendo que a mesma
precisa de melhorias, com colocação de dois bueiros pelo menos e ensaibramentos dos dois lados da
divisa. Quanto a sinalização diz que já solicitou por diversas vezes e que ainda nada foi feito, comenta
que no Bairro Operário há alguns pontos que precisam de melhorias na iluminação. Felippe concorda
com a questão de colocação de mais sinalização na Raimundo Hartmann, inclusive poderia ser
colocada alguma sinalização no chão. Sobre sua indicação diz que pretende resolver um problema
histórico que acontece na esquina do Santino. Quanto ao projeto de Bombeiros Mirins, comenta que
esteve conversando com o pessoal dos Bombeiros e que o mesmo foi cancelado para este ano devido
a questão da Pandemia, mas há sim a intenção de deixar acordada a realização do projeto no ano que
vem, mesmo que haja a troca de Administração. Laudir agradece a presença de todos, registra a
emenda no Regimento Interno para a realização das sessões nas segundas-feiras. Comenta que os
bombeiros voluntários tiveram um avanço nos últimos dias com o projeto de Lei que entrou em
tramitação na Assembleia que pretende regulamentar a questão. Menciona a portaria do Governo
Federal confirmando o valor de mais de quatrocentos mil reais para o município de Barão a serem
utilizados no combate ao Covid, ressaltando que recursos são sempre bem-vindos. Diz que lhe
preocupa as estradas, muitos já comentaram, ele apresentou indicação, ressalta a importância das
melhorias e da necessidade de passar recursos financeiros e humanos para a Secretaria de Obras a fim
de realizar estas melhorias. Se nada for feito, todos vão sofrer agora no inverno. Comenta que
comentou com a Administração uma notícia que viu referente a perfuração de poços artesianos, entrou
em contato com o Gabinete do presidente da Assembleia e lhe foi informado que veio um repasse de
dez milhões para o Estado, sendo que segundo o Secretário de Obras do Estado, com este valor ele
conseguiria atender todos os pedidos de perfuração de poços do Estado. Informou a Administraçã
que tão logo já se prontificou em veri f.icar a questão. Solicita cópia das notas fiscais referente a
empenho r~,° 525 de 2020. Nota fiscal n° 12.063, n° 12.287, n° 12.336, n° 12.524, n° 12.756 e 12.954.
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Felippe comenta que o Hospital São José também recebeu R$ 100.000,00 da Bancada Gaúcha para
combate a Pandemia. Laudir comenta que soube pela Administração que os R$ 100.000,00 do
Senador Heinze para este fim, já foi depositado nos cofres do município. Marino comenta sobre a
nova data das eleições e diz que não ficou bem claro o que muda com isso. Gostaria que essas
informações fossem dadas pela assessoria jurídica. Laudir diz que recebeu uma tabela com os novos
prazos e apresenta aos demais as novas datas. Felippe diz que a informação que tem é que com a
mudança da data, todos os prazos acompanham a data. Marino comenta que no último dia 04 de julho
foi comemorado o dia internacional da cooperação. Ressalta o trabalho que vem sendo realizado pela
Cooperativa de Linha General Neto que é conhecida em todo Estado e serve de exemplo para outras
Cooperativas no que tange a organização e qualidade dos produtos. Solicita um ofício parabenizando
a Cooperativa pela insistência e pelo trabalho que vem realizando ao longo de todos esses anos,
inclusive agregando valor ao produto. Dalcir comenta sobre sua indicação, dizendo que já havia feito
a mesma, como não foi atendido, apresenta novamente ressaltando as dificuldades enfrentadas pelos
motoristas que transitam pela via, quando há carros estacionados dos dois lados, além dos buracos
que precisam ser concertados. Concorda com a questão das estradas comentada pelos colegas e
questiona o Presidente da Casa se os pedidos de obras podem ser feitos por oficio ou se é preciso
apresentar indicação. Ademar comenta que já falou diversas vezes com o Secretário de Obras sobre
a abertura dos valos defronte a sua residência, além disso solicita melhoria no bueiro próximo a
residência de Valdir Bondan. Insiste na colocação de placa de identificação do Morro 29. Sendo 0
que constava na pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão
ordinária do dia 07 de julho de 2020. Assim sendo, lavro está ata que após lida e aprovada será
assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma. Laudir diz que o montante referente a
emendado Senador Heinze está depositado na conta do Hospital e não nos cofres públicos e esclarece
de onde vem o repasse a ser utilizado na perfuração dos poços artesianos pela Secretaria do Estado.
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