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ATA NURERO OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO
Aos quinze dias do mss de marco de 2021, as dezenove horas, reuniram-se em Sessao Ordinaria, na
Camara Municipal de Vereadores, sita a Rua da Estapao, mil e trinta e tres, sala cento e dois, os
seguintes Vereadores: o Presidente Pedro Gilson Jahn, o Vice-presidente Ademar Gauger, o primeiro
Secrefario Bemardino Scutta, a segunda Secretana Diovana Teresinha Colleoni Zaro e os vereadores:
Luciano RIcardo Sandrino Claudir Ant6hio Ludwig, Mario Cesar Ajala, Jucelaine Poersch e Ademar
Bourscheid. 0 Presidente deu inicio a Sessao cumprimentando a todos. 0 Secretalio leu urn trecho
da biblia. A ata da Sessao Ordindria do cia 08 de marco foi enviada aos vereadores anteriormente a
sessao, nao havendo nenhuma considerapao por parte dos vereadores, a ata n° 854 fof aprovada por
unanimidade. Passando a analise dos projetos foi lido PL 2465 que dispoe sobre o prazo de
compensacao do Banco de Horas instituido pelo Decreto Municipal n° 1465 de 18 de maio de 2020.
A Comissfro emitiu parecer favofavel e o projeto e colocado em discussao. Analisando o projeto os
vereadores perceberain que no artigo prrmeiro a data de inicio da compensagao e de 2020. Bemardino
comenta que a Norma foi instituida em maio de 2020 e a compensapao consta desde fevereiro de
2020. Claudir sugere que o Presidente entre em contato com o Secrefario para esclarecer a ddvida. 0
Presidente adianta a pauta enquanto tenta contato com o Secretario. Assim foi lido o PL 2470 que
define as vias municipais, na area rural do Municipio e respectivas faixas de dominio, recuos para
coustruc6es, muros, cercas e instalapdes de postes da rede eletrica, a fin de regulamentar o disposto
no Caput do artigo 111 da lei Municipal n° 885 de 31 de dezembro de 2002. A Comissao apresentou
emenda alterando a estrutura do artigo quarto, sem altera9ao de texto. 0 parecer foi favoravel e o

projeto foi colocado em discussao. Claudir cumprimenta a todos, destaca a importancia do projeto
em analise por se tratar de uma normatizapao clara referente as vias do interior, permitindo assim uma
organizapao por parte dos municipes antes de construir. Luciano questiona se a Lei abrange as
extremidades do Municipio, pois Bafao Velho possui uma area rural. Sate tamb6m que proximo a
rodovia a faixa de domihio e de 15 metros do eixo da via, mais o recuo municipal. Pedro Gilson
comenta que o projcto normatiza a drea rural, e sabido que na rodovia que atravessa o municipio e
toda ela perimetro urbano. As vias urbanas seguem outra legislacao. Ressalta ainda que as margens
da rodovia quem rege as normas 6 o DNIT, comenta ainda que existe a intengao de municipalizapao
da rodovia, ate que isso nao acontece, devem ser seguidas as normas do DNIT. Os vereadores
analisam o projeto e os recuos previstos e comentam o que muda com essa normatizacao. Pedro
Gilson comenta que segundo a Lei, se o proprietalo nao solicitar na Prefeitura o alinhamento para
qunlquer construcao e for coustruido fora da linha, podera ter que retirar a constrapao sem qunlquer
indenizapao do Muhicipio. Claudir comenta que a lei prop6e menor recuo. Pedro Gilson diz que ela
vein para facilitar. Questionado pelos colegas, Pedro Gilson diz que para quem ja construir fora dos
parinetros a lei que rege 6 a 885. Claudir ressalta a importancia de projetar a cidade, todos querem
asfalto para o interior e e importante que as construg6es ja sejam feitas dentro das normas. Colocado
em votapao o projeto 2470 foi aprovado por unanimidade. 0 Presidente traz o projeto de Lei 2465
novamente para a pauta, sendo que em contato com o Secretario da Administrapao, constatou que
houve urn erro na digitacao do ano do inicio da compensapao. Foi feita uma emenda em none da
cinara alterando de 2020 para 2021 o ano de inicio. Mario diz que lhe d6i votar essa Lei, uma vez
que nao e culpa das pessoas que precisam compensar essas horas, pede desculpas, mas e preciso votar.
Pedro Gilson diz que se nao houvesse a compensapao seria apontado pelo Tribunal de Contas. Diz

que tudo o que esta sendo feito com relapao a Pandemia nao ten garanda de que amanha ou
nao precisara ser alterado. Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido
e Altera
2416 de 09 de dezembro de 2020. A comissao apTesentou emenda alteando
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estrutura do projeto a fim de melhorar o entendimento na leitura e emitiram parecer favofavel. Assim
o projeto foi colocado em discussao. 0 Presidente diz que a emenda apresentada e apenas a
reestruturapao da Lei e contempla o que ja foi conversado no Legislativo quanto ao adiamento do
vencimento dos lmpostos. Bemardino comenta que algumas pessoas dizem que nao adianta adiar,
sabe-se que nao e rna solu9ao, mas e urn indicativo de sensibilidade que tenta minimizar os danos
que a comunidade vein sofrendo. Agradece a sensibilidade do prefeito pots ele mesmo levou ate o
chefe do Executivo a questao levantada por alguns municipes. Claudir comenta que o comercio foi o
setor mais afetado pela pandemia. Pedro Gilson diz que os servicos tambem. Claudir ressalta a
importancia da flexibilidade do Executivo, pois o adiamento dos vencimentos ja se trata de uma

grande ajuda para aqueles que ten os boletos pra pagar. Todas pessoas sao diretamente afetadas pela
pandemia, mas realmente os servicos e comercio estao sofrendo bastante. Pedro Gilson comenta que
o futuro 6 incerto e todos esperam que o mais breve possivel tudo volte ao normal. Ademar
Bourscheid diz que esfa preocupado com o aumento abusivo dos alimentos e que quando terminar a
pandemia corremos o risco de faltar comida na mesa dos mais pobres. Assim o projeto foi aprovado
por unanimidade. 0 Presidente diz que conforma Decreto Estadual as atividades devem ser
encerradas ate as 20horas, questiona se algutm ten alguma considerapao antes de concluir a sessao.
Mario comenta que esteve visitando os com6rcios as margens da BR 470, pr6ximos a Fruteira Ideal
e todos solicitaram melhorias no acesso para esses comercios. Comentou que se houvesse algum
projeto sobre o assunto com certeza a Camara seria parceira. Luciano comenta que a questao deveria
passar pela Secretaria de Obras. Pedro Gilson diz que projctos de calcamento nao precisam da
aprovapao do Legislativo, mas tambem tern a questao de ser na beira da rodovia, o que precisa ser
bern analisado. Luciano diz que a colocapao de urn saibro poderia ser feita, enaltece a quaLidade das
informap5es que estao sendo repassadas pelo Muhicipio atrav6s de suas redes sociais. Ao com6rcio
pede urn pouco de paciencia pois se trata de normas estaduais e federais que precisam ser seguidas.
Registra seu apre¢o a essas pessoas que estao sofrendo as consequencias da pandemia. Bemardino

pede o apoio dos colegas nun projeto que ja encaminhou para o Secretalo da Educapao e tambem
para o Prefeito a fin de criar mais dots idiomas como linguns oficiais do municipio alem do
Portuguts. Seria o Talian e o Hunsrik. Convida os colegas para assim que encerrar a sessao para
participar de uma discussao sobre esta possibilidade. Claudir comenta que os profissionais da sande
merecem aplausos pelo trabalho incansavel na linha de frente da pandemia. Realmente o momento

pede uni pouco de paciencia de todos. Quanto a proposta do colega Bemardino diz que sempre foi
urn defensor da cultura e se ha a possibilidade de conseguir recurso, com certeza e favoravel a questao.
0 Presidente comenta do ultimo decreto assinado pelo Prefeito que nomatiza o funcionamento dos
restaurantes na beira da estrada. Diz que todos esperam a normalizapao das atividades, mas por
enquanto 6 preciso urn cuidado especial de todos. Sendo o que constava na pauta, o Presidente
agradeceu a presen9a de todos declarando encerrada a de Sessao Ordinalia do dia 15 de mar9o de
2021. Assim sendo, lavro esta ata ap6s lida e aprovada sera assinada pelos vereadores presentes na
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