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ATA NUMERO OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE
Aos cinco dias do mss de julho de 2021, as dezenove horas, reuniram-se em Sessao Ordinaria, na
Camara Municipal de Vereadores, sita a Run da Estacao, 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 Colleoni Zaro e os vel.eadores:
Luciano Ricardo Sandnn, Claudir Antcho Ludwig, Mario C6sar Ajala, Jucelalne Poersch e Ademar
Bourcheid. 0 Presidente deu inicio a Sessao cumprimentando a todos. 0 Secretario leu urn trecho da
biblia. A ata da Sessao Ordinaria do dia 28 de junho foi enviada aos vereadores anteriormente a
sessao, nao havendo considerap6es por parte dos vereadores, a ata n° 868 foi aprovada por
unanimidade. Foram lidas as ementas dos projetos que deram entrada na Camara. PL 2507 - Altera
a redacao do artigo 2° da Lei n° 1117 de 17 de agosto de 2005 e di outras providencias. PL 2508 Abre credito especial por excesso de arrecadapao no valor de R$ 99.991,00. PL do Legislativo 02 Denomina a Rua Zeno Pech. Projeto de Resolucao 05 -Altera o artigo 10 da Resolucao 29/2015 que
trata da criacao do cargo de Assistente Legislativo. Passando a analise dos projetos foi lido Projeto
de Lei 2493 que disp5e sobre o Plano Plunanual para o Qundrienio 2022 - 2025 e da outras

providencias. A Comissao emitiu parecer favoravel. 0 Presidente informa que o referido projeto ja
foiapresentadopeloSecretanodaAdministracaoemAudienciaPtlblicaequeoLegislativotemprazo
ate 15 de julho para encaminhar o projeto de volta ao Executivo. Assim o projeto e colocado em
discussao. Nao havendo maiores considerap6es, o Presidente diz que como ha tempo habil para
analise, sugere que os vereadores analisem bern o projeto, haja visto se tratar dos investimentos para
os ptoximos quatro anos. Diz ainda que se alguem tiver alguma emenda e preciso apresentar ate a
prdxima sexta-feira. Assim o projeto permanece na Casa. Em seguida foi lido projeto de Lei 2502
que aprova logradouro ptiblico "Rua Geraldo Joao Dai Pra". A Comissao emitiu parecer favofavel e
o projeto e colocado em discussao. Claudir destaca a pessoa do Seu Geraldo, sempre foi

comprometido com a comunidade e muito caprichoso nos trabalhos de sun marcenaria. Diz que a
homenagem 6 merecida, pois participou efetivamente do desenvolvimento de todo municipio.
Jucelaine acha muito justa a homenagem e diz que seu pai deve estar muito feliz com a homenagem
feita a seu grande amigo. Mario comenta o trabalho dejuiz de paz realizado por muitos anos Pelo Seu
Geraldo, diz ser justa a homenagem. Pedro Gilson diz que quando iniciou na Prefeitura no
1995, muitos concertos da Secretaria de Obras Cram feitos na marcenaria do Seu Geraldo,
inclusive de forma voluntiria por parte do marceneiro. Comenta que a filha Juliana, foi quein
encaminhou documentapao necessina para dar ihicio ao projeto, comenta ainda a participapao do
topdgrafo Jose que auxiliou na montagem do mapa. A denominapao proposta pelo projeto, tern
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trabalhando em prol dos estudantes estava o Seu Geraldo. Alem disso foi urn grande goleiro do Forga
e Luz e urn grande debatedor de futebol. Gostaria que o histdrico de Seu Geraldo fosse ampliado pois
Seu Geraldo foi urn personagem da histcha de Barfro. Encerm dizendo que era uma figura impar que
escreveu uma linda hist6ria. Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido
projeto de Lei 2504 que altera a redapao do artigo 12, inciso I da Lei n° 2289 de 30 de abril de 2019
e di outras providencias. A Comissao emitiu parecer pela aprovacao da materia e o proj eto e coloc_ado
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em discussao. Bemardino diz que gostaria de entender como o Municipio ira isentar o pagamento de
uma escola estadunl que 6 abastecida pela Corsan, cita a Assunta Fortini como exemplo. Diz que e
preciso vcr se existe amparo legal. Pedro Gilson diz que o projeto se refere a uma receita municipal
e nfro estadual. Cita a C6nego Kaspary como exemplo, e uma escola estadual que esfa sendo
abastecida pela rede municipal de ague. Questionado pelo vereador Bemardino, Pedro Gilson diz que
as escolas que sao abastecidas pelas associap6es pemanecem como estao. Bemardino entao questiona
os colegas se nao estao tratando os iguais de forma desigual. Menciona as escolas que nfro seriam
isentas, sendo que apenas algumas poucas escolas estarialn sendo beneficiadas. Diz que e preciso ter
uma politica que beneficie todas as instituig6es de ensino, pois indiretamente o sistema de agua 6
mantido por todos os municipes. Mdrio diz que seria interessante fazer urn estudo de quais as escolas
seriam beneficiadas e se ha a possibilidade de englobar todas as escolas no beneficio. Pedro Gilson
diz que a Escola C6nego Kaspary nunca pagou a conta de ague, com a alterapao da Lei feita ha algum
tempo atfas, a escola comegou a pagar, a proposta do projeto e que volte a legisla9ao anterior
isentando a escola deste paganento. Claudir comenta a questao, dizendo que o colega da Gestao
anteriorJoaoCarlosJahn,semprebatianestatecla.Dizservalidooprojetoesugerequesejaestudada
uma maneira de contemplar mais escolas. Bemardino diz que nao quer ser contra o projeto, mas
comenta que e sabido que o Sistema de Ague e deficitario, questiona quanas escolas e quantos
predios seriam beneficiados e quantos ficariam a margem desta Lei. Solicita urn relatorio mais
completo com dados especificos, inclusive informando qunl a atunl situapao do sistema de
abastecimento de ague do municipjo. Solicita urn relat6rio pormenorizado de quantos seriam
beneficiados e quantos nao com a aprovapao desta Lei. Faz urn pedido de vistas a fin de obter un
melhor embasamento para a votapao. Jucelaine acompanha o pedido. Assim o projeto permanece Ira
Casa. Em seguida foi lido projeto de Lei 2505 que abre credito especial por arrecadagao a maior no
valor de R$ 99. 568,50. 0 parecer da Comissao 6 favofavel e o projeto 6 colocado em discussao. Mario
destacaajustificativa,dizendoqueveiobemespecificadaecompleta.ClaudirparabenizaaSecretaria
de Educapao por conseguir resgatar este valor para aquisicao destes equipamentos que vein para
melhorar as escolas do municipio. Diz que o recurso vein em boa hora e esta muito feliz. Bemardino
comenta que o recurso e de 2017, meritos da Administrapao que conseguiu liberar, mas diz ser muito
tempo para a liberapao de urn recurso. Pedro Gjlson diz que o recurso estava praticamente perdido,
mas a Secretaria conseguiu resgatar. Lembra que quando esteve em Brasilia buscou a liberapao deste

valor, que born que agora esti disponivel para a comuridade. Assim o projeto foi aprovado I
unanimidade. Foi lido pedido de afastamento da Camara do Vereador Bemardino Scuth a contar
12 de julho pelo periodo de 30 dias para tratar de assuntos particulares, nao ocasionando Onus para a
Camara. 0 pedido de afastamento foi aprovado por unanimidade. Bemardino diz esperar que seu
suplente Paulinho Spengler possa aprender e realizar urn born trabalho no proximo mss. Informa
ainda que se ausentara do Estado. Nas considerag6es finais Claudir cunprimenta a todos, diz que e
sempre importante dar espapo para novas pessoas assumirem o Letlslativo. Apresenta a titulo de
informapao os dados de qunntidade de vacinas aplicadas no municipio. Divulga o prazo para
encomendas de mudas de batata doce, cana-de-apdcar e bananeiras com a Emater do Municipio.
Destaca a melhoria trazida pelo sistema de LED, diz que ja entrou com a indicagao e espera que na
medida do possivel seja ampliada a colocapao de lampadas de Led por todo o municipio. Destaca a
impohancia de uma cidade bern iluminada. Agradece a audiencia de todos e deseja boa viagem ao
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colega Bemardino. Luciano cumprimenta a todos, comenta sobre as indicapdes encaminhadas ao
Executivo desde o inicio do ano, gostaria que houvesse uma resposta referente as mesmas. Pedro
Gilson diz que segundo o Regimento as Indicap6es nao precisam ser respondidas. Luciano diz que
gostaria de urn retomo, pois as solicitap6es nao sao dos vereadores e sim de municipes que buscam
uma solucao para algum problema. Comenta ainda que muitos de seus pedidos, encaminhou
pessoalmente, diz que 6 preciso que o Executivo olhe com mais atengao para essas necessidades que
muitas vezes sao de empreendedores que dao muito retomo ao municipio. Quanto a iluninacao

ptiblica, diz que as melhorias vieram para mudar a cara do municipio. Luciano comenta ainda de rna
emenda do Deputado Calefno valor de R$ 170.000,00 para o Hospital Sao Jos6, destinada ao custeio.
Ressalta que e urn dinheiro que vein muito bern para a entidade. Diz estar feliz por conseguir mais
este recurso para o municipio somando R$ 270.000,00. Agradece ao Deputado pela sensibilidade.
Diovana cumprimenta a todos, parabeniza o colega por conseguir verba pra sadde. Comenta que
visitou no final de semana o restaurante da Familia Trombihi, situado nas margens da BR. Diz que
Barao estava precdrio na quesfao aos finais de semana, destacou o born atendimento e a boa comida.
Faloudaimportfrociadecontinunrasevacinaredesejaatodosuinaboasemama.Bernardinoconcorda
que a iluminapao esfa melhorando, solicita que seja melhorada a iluminapao defronte a Cinara.
Comenta a impohancia de se ter diversos partidos politicos no Municipio e o resultado que isso traz
na busca de recursos. Independente de ter representapao na Camara 6 importante dinamizar e buscar
recursoscomtodosospartidos.SolicitainformapaodoExecutivoreferenteaconstrucaodeumprddio
destinado para os apicultores construido em Sao Pedro da Serra, mas que atenderia a regiao.
QuestionaaSecretariadaAgriculturaqualeoprocedimentoparaqueaspessoasseintegrem.Luciano
comenta que participou de uma reuhiao referente ao assunto e uma nova reumao esfa agendada com
os municipios da regiao para defihir os parametros. Bemardino diz que solicita essa informapao pois
nao consegue ver o mel no ICMS. Todos comentam que Barao e urn grande produtor de mel, mas

efetivamente nao consta nada. Cumpnmenta o empresario Roncali Riva pelo novo empreendimento.
Deseja born trabalho aos colegas na sua ausencia. Pedro Gilson cumprimenta a todos e tamb6m
comenta sobre as melhorias na iluminapao phblica, destacando a colocapao de lampadas de Led mos
postes que ten as cameras de seguranca, permitindo assim uma melhor visibilidade nas imagen
captadas. Quanto as indicap6es Pedro Gilson, diz que ha urn combinado de apresentapao de d
indicap6es por vereador a cada sessao. Comenta e confirma a coloca¢fro do colega Luciano de que
indicap6es sao as necessidades das comunidades. Ha semanas que nao existem demandas, por outro
lado ha semanas que existem diversas demandas, sendo que a apresentacao dessas demandas esbarra
no combinado feito anteriormente. Mario comenta que nao adianta apresentar diversas indicap6es e
nao serem atendidas. Pedro Gilson diz que normalmente as demandas sfro urgentes e nao deverian
ficar para a semana seguinte. Diz que vai trazer mais vezes esse assunto para a Camara. Luciano diz
que muitas vezes as indicagdes nao sao trazidas para a Camara e sin escao sendo encaminhadas
diretamente no Executivo. Mdrio diz que os prdprios muhicipes podem encaminhar seus pedidos
diretamente no Executivo, lembra que estf disponivel o aplicativo Fala Cidadao que ate o momento
esta sendo pouco utilizado. Pedro Gilson diz que nao tern a necessidade de estipular urn ndrnero de
indicap6es, cabe a cada vereador saber fazer esse trabalho de encaminhar diretamente e trazer pra
Camara somente o necessario. Luciano cita o exemplo da indicacao de melhoria da parada de Onibus
nas proximidades de Roberto Zimmer, sendo que o Presidente ja apresentou, ele reapresenjQ!! esse
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anoeaindanadafoifeito.Minodizqueporelecadaumpodeapresentarquntasquiser.PedroGilson
destaca a importancia de o vereador saber filtrar. Berrmdino diz que mesmo que as indicap6es nao
precisemderetomo,arespostaeunaquestaodebomsenso,poisoobjetivoeapresentarsugest6es
para o desenvolvimento de todo municipio. Concorda que muitas quest6es podem ser resolvjdas
diretamentenoExecutivoenadaimpededeovereadorutilizaroespacodasconsiderag6esfinaispara
comunlcarasquest6esqueencaminhouduranteasemana.Ressaltaqueumaenxuradadeindicap6es
naovaiajudar,pelocontfario,vaidificultaremuitootrabalhodoExecutivo.Eprecisoequacionare
definiroquerealmenteeimportanteparaobemcomum.AdemarBourscheidcomentaquetambein
solicitouacolocapaodeumalixeiraeaindanaofoiatendido,destacaqueademandaegrandeeque
6precisoentenderoladodoExecutivoquetemmuitoafazer.Comcalmatudoseajeita.PedroGilson
dizquedivulgamuitooninerodeWhatsAppdasSecretanas,istoporqueacomunlcacaodiretaentre
aSecretariaeomunicipeajudaemmuitoarapidaresolugaodosproblemas.Diovanacomentaque
suassolicitac6es,fazdiretamentecomosSecrefarioseressaltaaimportanciadetodoscomequema
utilizaremoaplicativoFalaCidadao.PedroGilsondizquetanbemtemfeitodestaforma.Sugereque

sejaencaminhadoconviteaoSecrefariodeObrasLaudirAbelafimdeparticipardeumaSessaopara
trazerdadosreferentesaSecretariasobsunresponsabilidade.Osvereadoressugeriramassuntoscomo
condic6es das maquinas, equipe fisica, planilhas de controle, distritiui9ao das cargas de brita entre
outros assuntos pertinentes a Secretaria de Obras. Ademar Gauger cumprimenta a todos, di as boasvindas ao suplente Paulinho e deseja boa viagem ao colega Bemardino. Deseja uma boa semana a
todos. Mdrio culnprimenta a todos, diz que recebeu uns parentes em sun casa na tiltima semana e eles
logo perceberam a boa iluminapao e a organizapao de nossa cidade. Deseja boa viagem ao colega
Bemardino e boas vindas ao suplente. Jucelaine cumprimenta a todos, deseja boa viagem ao colega
Bemardino e diz que o novo colega Paulinho sera muito bern-vindo. Ademar Bourscheid
cumprimenta a todos e deseja boa viagem ao colega Bemardino. Sendo o que constava na pauta, o
Presidente agradeceu a presenca de todos declarando encerrada a de Sessao Ordinalia do dia 05 de
julho de 2021. Assim sendo, lavro esta ata ap6s lida e aprovada sera assinada pelos vereadores

presentes na aprovapao da mesma.

Paulo C6zar Spengler
Vereador

Vereadora
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Vereador
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