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ATA NtrRERO olTOCENTOS E CINQUENTA E UM
Aos oito dias do mss de fevereiro de 2021, as dezenove horas, reuniram-se emSessao Ordinina, na
Camara Municipal de Vereadores, sita a Rua da Esta9ao, mil e trinta e tres, sala cento e dois, os
seguintes Vereadores: o Presidente Pedro Gilson Jahn, o Vice-presidente Ademar Gauger, o primeiro
Secretato Bemardino Scutta, a segunda Secretaria Diovana Teresinha Colleori Zaro e os vereadores:
Luciano RIcardo Sandrin, Claudir Antohio Ludwig, Mino C6sar Ajala, Jucelaine Poersch e Ademar
Bourscheid. 0 Presidente deu ihicio a Sessao cumprimentando a todos. 0 Secretario leu urn trecho da
biblia. A ata da Sessao Ordinaria do dia 1° de fevereiro foi enviada aos vereadores anteriormente a
sessao, n5o havendo nenhuna considerapao por parte dos vereadores, a ata foi aprovada por
unanimidade. Foram lidos os caputs dos projetos que deram entrada na Camara. PL 2464 - Disp6e
sobre a concessao de beneficios para pagamento de debitos fiscals em atraso e estabelece normas para
sua cobranca extrajudicial. PL 2465 - Disp6e sobre o prazo de compensapao do Banco de Horas
instituido pelo Decreto Municipal n° 1465 de 18 de maio de 2020. 0 presidente colocou em votapao o
MGS e o RDQM referente ao quarto quadrimestre de 2020, os relat6rios da Secretana da Sahde foram

aprovados por unanimidade. Passando a analise dos projetos foi lido PL 2456 que Disciplina a
concessao de patrocihio, na forma de apoio cultural, a radiodifusao comunifaria no territ6rio do
MunicipiodeBarao.AComissaoemitiuparecerfavofaveleoprojcto6colocadoemdiscussao.Claudir
diz que sempre foi favoravel em apoiar os meios de comunicapao do municipio, uma vez que a
municipalidade se utiliza dos mesmos para divulgapao de seus atos. Sugere que ao meio dia sejam
reprisadas as noticias do programa que acontece de manha, pois muitas pessoas trabalham cedo e nao
conseguem acompanhar o programa. Bemardino diz que se abstem da votapao por apresentar urn

programa na radio beneficiada com o projeto. Luciano sugere para a fadio a busca de maior
abrangencia, pois muitos do interior gostarian de escutar, mas o sinal da radio nao alcanca. 0
Presidente explica que por ser comunithria, s6 6 liberado para a radio nil metros de raio da sede da
radio, para ter urn alcance maior a radio deveria se tomar comercial. Mario concorda com o colega
Claudir quarto a reprise das noticias, destacando a importincia da informapao para as pessoas.
Bemardino concorda com as sugest6es e diz que segundo informa9ao, a atunl Administrapao ten
enviado indrneras informapdes diarias e as mesmas estao sendo divulgadas no decorrer da
programacfro. Pedro Gilson deixa a sugest5o para que no proximo exercicio seja acrescentado no Termo
de Convenio essa reprise das noticias ao meio dia. Assim o projeto foi aprovado por sete votos
contabilizando a abstencao do vereador Bemardino. 0 Presidente leu oficio encaminhado pelo prefei
Municipal o qunl solicitava alterapfro da pauta com a inclusao de alguns projetos que sao de extrem
importincia para o born andamento do Municipio. Anteriomente a Sessao houve urn acordo de lideres

preciso que seja feito desta foma a fin de nomatizar a cobran9a mats tarde. Comenta alnda que a
contribuicao de melhoria e importante pois os municipes pagan sobre as obras feitas e assim e possivel
beneficiar mais pessoas. Parabeniza a Administrapao pela iniciativa e ressalta que ap6es como estas
farao com que mais pessoas sejam beneficiadas e mais ripido o asfalto chegue ate as extremidades do
municipio. Questionado pelo vereador Mario, o Presidente informa que §e por v ton algun municipe
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nao concordar com a obra, a mesma sera feita de igual forma e a cobranca sera colocada em divida
ativa.0PresidentefalouaindaquesegundoaLegisla9aohaaobrigatoriedadedeaprovarLeiespecifica
individual para cada obra a ser realizada pelo projeto de financiamento. Destacou a importancia do
asfalto e tambem da contribuigao de cada beneficiado, o pr6ximo passo 6 uma reuniao com os
moradores, sendo que junto com a admiristrapao sera definido urn percentunl a ser pago pelos
moradores. Bemardino comenta que Barao paga urn preco muito grande por historicamente pecar pela
falta de legislapao, pois se as Leis de cobranea de contribuigao de melhorias nao forem feitas antes da
execucao da obra, di direito ao morador entrar na justiga pois nao foi notificado que seria feita a
melhoria. Sao tramites legais que vein para evitar muitos problemas, pois existem muitas obras feitas
que 6 muito dificil o Municipio cobrar dos municipes. Muitas administracdes ate o momento deixaram
isto muito aquem. Pedro Gilson lembra que o percentual a ser pago, sera definido em conjunto entre a
administracao e os moradores. Atenta para o fato dos nomes das ruas, sao estes nomes que estao no

projeto inicial do financiamento. Enaltece o trabalho da Secretaria do meio Ambiente que ja renovou
todas as licencas ambientais pemitindo assim o ihicio das obras com a mais brevidade possivel.
Luciano acredita ser de suma importincia a ciencia dos moradores do quarto terao que pagar na
contribuicao. Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido PL 2460 que autoriza
o Poder Executivo a cobrar Contnbuicao de Melhorias, decorrente de obras ptiblicas de pavimentapao
na Rua Francesa Alta. A Comissao emitiu parecer favoravel e o projeto e colocado em discussao. Como
o projeto se refere ao mesmo teor do anterior de imediato foi aprovado por unanimidade. Foi lido
tambem PL 246 I que autoriza o Poder Executivo a cobrar Contribui¢ao de Melhorias, decolTente de
obras pdblicas de pavimentapao na Run Francesa Baixa. Ha urn erro de digitapao no caput do artigo 1°,
sendo que foi feita uma emenda para corre9ao. A Comissao emitiu parecer favorivel e o projeto 6
colocado em discussao. Pedro Gilson comenta que os demais artigos do projeto estao com a escrita
correta, comenta tamb6m que mesmo com essas Leis aprovadas, ainda faltara muito a ser pavimentado
nas comumdades. Lembra que foi aprovado urn outro projeto no valor de dois milh5es, ao final de 2020
foi encaminhado urn oficio ao Executivo a fim de verificar o interesse da municipalidade, como nao
houve manifestagao do Executivo na epoca, entraram novamente em contato, agora com a atual
Administrapao. Sem dtlvida a Administracao tern interesse a fin de beneficiar ainda mais muhicipes e
segundo o Secret5rio esta sendo dado andamento a este financiamento tambem, faz este comentdrio
pois todos esperam pela pavimentap5o do chamado Y que di acesso as comunidades de Linha Francesa
Alta e Linha Francesa Balxa. Para surpresa de todos a pavimentapao deste trecho nao esth contemplada
neste financiamento. Bemardino sugere que Pedro Gilson se utilize do espago des considerag6es finais

para falar sobre a questao, no momento o colega deveria se ater ao projeto que esti em analise. Pedro
Gilson diz que foram votados dois projetos de pavimentapao e estao analisando o terceiro, acha
oportuno o comenfario, pois com certeza o trecho fro esperado devefa ser contemplado com o outro
financiamento. Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido tamb6m PL 2462 que autoriza
o Poder Executivo a cobrar Contribuigao de Melhorias, decorrente de obras ptlblicas de pavimentapao
na Rua Guido Donelli. 0 parecer da Comissao 6 favoravel e o projeto 6 colocado em discussao. Nao
havendo maiores cousiderap6es por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em
seguida foi lido o PL 2463 que altera art.1° da Lei Municipal n° 2217 de 22 de marco de 2018 e o seu
Anexo I. A Comissao emitiu parecer favofavel e o projeto 6 colocado em discussao. Nao havendo

considerac5es por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por sete votos. 0
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se abstem justificando que nao tern subsidios para analisar o projeto. Em seguida foi lido projeto
Decreto 94 que aprova a Prestapao de Contas da Gestao Fiscal do Quarto Qundrimestre de 2020 do
Municipio de Barao. 0 parecer 6 favoravel e o projeto de decreto e colocado em discussao. Claudir diz

que os dados foram apresentados em Audiencia Ptiblica de foma muito clara. 0 Presidente infoma
que os relat6rios apresentados na Audiencia estfro disponiveis para analise de qunlquer cidadio. Assim
o projeto de Decreto foi aprovado por unanimidade. Foram lidas as Indicap6es Indicapao 33 Bemardino -Rever a decisao de trazer alunos de Arroio Canoas para estudarem na sede. Indicapao 34
~ Mario -Colocagao de placas indicativas no Distrito Industrial. Indicap5o 35 ~ Mino -Encanamento

de esgoto. Indicacao 36 - Diovana - Colocapao de lixeira. Indicacao 37 - Pedro Gilson e Diovana Manutencao dos quebra-molas e meio fios de Linha Francesa Alta e Linha Francesa Baixa. Indicapao
38 -Luciano -Colocapao de faixa lateral para pedestres na Run Padre Bemardo Schmitz. Indicapao
39 - Pedro Gilson e Ademar Bourscheid - Troca da rede do Ginasio d Escola Nicolau Bourscheid.
Indicapao 40 - Claudir - Colocapao de iluminapao de LED. Nas considerap6es finals Jucelalne
cumprimenta a todos, agradece o propriefario do terreno da Buarque de Macedo que atendeu sun
sugestao e realizou a limpeza do terreno. Endossa a Indicapao do colega Bemardino referente aos
alunos de Arroio Canoas, acredita ser de extrema importancia que os alunos continuem a estudar na
comunidade. Mario comenta suas lndica96es falando da importancia de bern sinalizar a localizapao do
Distrito Industrial, isso porque as empresas instaladas na area recebem mercadorias diariamente.

Qunnto a canalizapao do esgoto, ressalta a importincia da melhoria que 6 fundamental para melhorar
a qualidade de vida dos moradores que vivem no local citado. Ressaltou ainda de todos continuarem
se cuidando devido a Pandemia. Ademar solicita ao Secrefario de Obras melhorias na estrada geral e
tambem nas secundalias de Linha General Neto. Pedro Gilson cumprimenta a todos. Defende suas
indicap6es falando sobre a necessidade da troca da rede do Ginasio da Escola Nicolau Bourscheid pois
a mesma esta em situapao precaria. Quanto a manutencao no interior, comenta a necessidade de manter
esses espa9os organizndos, diz ainda que fica como sugestao aos moradores que mantenham seu espapo
de passeio livre linpos. Ao municipio sugere ainda que seja feita ro9ada nas estradas e cal9adas,
comenta que inclusive solicitou ao Secretdrio a referida melhoria na estrada que segue ao Vale Suioo.
Pedro Gilson comenta ainda sobre a coleta do lixo, dizendo no final do ano passado o contrato com a
empresa foi renovado. Ha urn roteiro de coleta, em alguns pontos a coleta e feita diariamente, em outros
semanalmente ou quinzenalmente e pontos em que a coleta deveria ser feita uma vez por mss. Todos
sabem que existem muitos problemas com a coleta de lixo, em muitos pontos nao esfa sendo realizada
a coleta. Solicita uma atengao especial do Secrefario para a questao, pois diversos pedidos refer€
ao assunto ja foran encaninhados e nao foi resolvida a questao. Espera que essa Administrapao
faca como as Administrap6es anteriores que nao respondia os pedidos e nem ao memos resolvia
problemas levantados atrav6s dos oficios encaminhados. Que os oficios sejam respondidos e n
engavetados. Bemardino destaca as melhorias no acostamento da ciclovia. Cumprimenta o municipe
Paulo Bogado Pinheiro que junto os integrantes da Assembleia de Deus, conseguiram junto ao
Deputado Marcelo Brum uma Emenda Parlamentar destinada a Secretaria da Sahde e para a
viabilizapao de urn sonho de muitos municipes, a construgao de urn cemiterio phblico municipal.
Enaltece uma fala do Deputado do PSL que disse que o importante e atender as pessoas
independentemente de pertido politico. Cumprimentando o municipe Paulo, cumprimenta a todos os
integrantes da Assembleia de Deus pela iniciativa. Bemardino comenta sobre sun indicapao, dizendo
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quechegouateeleainformapaodequeaescoladeArroioCanoasestariapraticamentefechandocom
a intengao da munieipalidade de trazer alguns alunos de la para estudarem aqui na sede. Com esta
afirmapao se reporta ao ex vereador Dalcir Luis Ebeling que foi quem primeiro lhe passou essas
infomap6es. Comenta que estava sendo projetado que algumas turmas seriam transferidas para
estudarem na sede. Essa infomapao gerou muitas ddvidas e ate insatisfapao na comunidade,
Bemardino procurou o Prefeito que novamente usou de born senso, destaca a atitude do Prefeito que
com discemimento analisou a situacao como urn todo. i possivel analisar a Educapao sob a dtica da
economia, mas e possivel tambem entender o quanto a escola representa para uma comunidade, e foi
essa perspectiva que tentou passar ao prefeito em rna conversa rapida na semana anterior. Pelo que
soube a Administrapao esti contomando a situapao e abriu inscric6es de vagas para a Escola. Mesmo
com essa informapao optou por manter sun indica9ao por entender que a Escola Senhor do Born Fim
tern uma ampla estrutura, esteve mais de quarenta anos em sala de aula e sempre orientou seus alunos
aescutarosdoisladosedepoiscriarsuaprdpriadeeisao.Encerradizendoques6acreditaemEducapao
quando ha a participapao da comunidade nas decis6es. Diovana cumprimenta a todos, comenta que sun
indicapao de extensao da rota de coleta de lixo foi atendida e a rota sera feita quinzenalmente. Qunnto
a sua indicapao de colocacao de lixeira em Barao Velho, falou da importancia de bern atender essas

pessoas e manter o local limpo. Comenta tambem que foi procurada por moradores do interior que
solicitaram a manutencao dos meio fios e quebra-molas, alem de rapadas nas laterals das estradas,
ressaltou a importancia destas manuteng5es em todo o municipio. Luciano comenta sua indicapao
dizendo que foi procurado pelos moradores que utilizam a via diariamente e solicitaram uma faixa
lateral de pedestres a fin de oferecer mais seguranca aos transeuntes. Sugere a Administrap5o a
colocapao de rna falxa dupla de parada rapida defronte a Escola Carlos Gomes, isso porque em dias
de chuva os pais precisam estacionar longe da entrada da escola, sem contar que do jeito que esti
sinalizado, os pais que estacionan proximo a escola estao sujeitos a multa. Claudir cumpnmenta a
todos, diz que em momento algum escutou que a escola estaria praticanente fechando, acredita que o
colega se equivocou na colocapao. Diz que por se sentir parte daquela comunidade, como lider do
Govemo, tambem conversou bastante sobre o assunto com a Administragao e tanb6m com moradores
da comunidade. Compartilhou a questao das inscric6es, ressalta a estrutun adequada para qualquer
aluno. Diz ainda que tentou convencer sua filha a estudar em Arroio Canoas, nao obteve sucesso pois
a menina disse que seus amigos estariam todos aqui. A questao 6 a falta de alunos. Enaltece a
Administrapao que voltou atlas da decisfro pois o foco do Executivo e fomecer infraestrutura e diz
concordar que nem tudo precisa dar lucro. Destaca tambem a sensibilidade do Prefeito e do Secretalo
da Educapao que atenderam aos anseios da comunidade, mas em momento algum foi dito que a escola
seria fechada. Parabeniza o Secretdrio de Obras pelo trabalho que vein desenvolvendo com muito
empenho e dedicapao. Sao notorias as melhorias que foram realizadas. Comenta que os Cargos d
Confianga do Executivo estao cumprindo com o carfao ponto, isso porque e justo que curnpram
horato assim como os servidores de carreira. Quanto as contnbui96es de meThorias, diz que
importante 6 corrigir os erros. Iegalizando a questao confome foi feito nesta sessao amplia
possibilidade de oferecer as referidas melhorias para mais pessoas. Sobre sun indicapao, Claudir
comenta que ve muitos municipios com iluminapao de LED, diz ser mais econ6mico e tambem muda
a iluminapao. Sugere o desenvolvinento de urn projeto, levantando os pontos a serem melhorados e
entao tentar uma parceria com as empresas de energia. Volta a falar da Escola de Arroio Canoas,
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dizendo que se envolveu bastante com a questao. Bemardino pediu urn aparte e agradeceu o colega
Claudir pela intervengao, diz que essa e a funcao do vereador, abrapar as causas da comunidade,
sensibilizando isso usa urn prov6rbio sobre o chimarrao querendo dizer que e conversando que se
encontram as soluc5es que sao agradiveis para todos. 0 Presidente diz entao que segundo o Secretario
da Educapao, a Escola de Arroio Canoas permanece da forma que esta. Comenta que conversou por
diversas vezes com o Prefeito sobre a importancia de economizar, mas quando uma decisao causa
impacto em toda uma comumdade sua sugestao e sempre para que antes de informar uma decisao de
impacto, que seja conversado com as pessoas envolvidas. 0 Presidente leu urn oficio do Corpo de
Bombeiros de Carlos Barbosa informando a nova diretoria da entidade. Em seguida o Presidente
apresentou o relatorio circunstanciado referente ao exercicio de 2020, lembra que havia apresentado
urn resuno das atividades de 2020 na primeira sessao deste exercicio. Este relatorio foi encaminhado
ao Tribunal de Contas do Estado e esti a disposicao dos municipes para analise. 0 Presidente comunica
as ferias das servidoras do legislativo. Sendo o que constava na pauta, o Presidente agradeceu a
presenga de todos declarando encerrada a Sessfro Ordinaria do dia 08 de fevereiro de 2021. Assim
sendo, lavro esta ata ap6s lida e aprovada sera assinada pelos vereadores presentes na aprovagao da
mesma.

|o Secrefario

Diovana T. C. Zaro

2o Secretala

Vereadora
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