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ATA NIJMERO OITOCENTOS E SETENTA
Aos doze dias do mss de julho de 2021, as dezenove horas, reuniram-se emSessfro Ordinaria, na
Cinara Municipal de Ver-eadores, sita a Rua da Estacao, mil e trinta e tres, sala cento e dois, os
seguintesVereadores:oPresidentePedroGilsonJahn,oVicePresidenteAdemarGauger,asegunda
Secrefaria Diovana Teresinha Colleoni Zaro e os vereadores: Luciano Ricardo Sandrin, Claudir
Ant6nio Ludwig, Mino C6sar Ajala, Jucelaine Poersch, Ademar Bourcheid e Paulo Cezar Spengler,
suplente de vereador que assume a vaga deixada pelo Vereador Bernardino Scud que solicitou
afastamento do cargo pelo periodo de trinta dias a contar de 12 de julho, para tratar de assuntos
particulares,naoocasionando6nusparaaCamara.0PresidentedeuinicioaSessaocumprimentando
a todos. Paulo Cezar prestou o juramento e o Presidente o declarou empossado no cargo de Vereador.
A Secrefaria leu un trecho da biblia. A ata da Sessao Ordinaria do dia 05 de julho foi enviada aos
vereadores anteriormente a sessao, nao havendo considerac6es por parte dos vereadores, a ata n° 869
foi aprovada por urianimidade. Foi lida a ementa do projeto que deu entrada na Camara. PL 2509 SuplementaeredurVerbaOrcamentarianovalordeR$447.500,00.Foilidaalndica9ao76~Mato
e Claudir - sugerem que seja realizado uin estudo pela Administracao Municipal da viabilidade de
aquisi9ao de un aparelho de raio x ou entao de urn aparelho de tomografla. Foi lido a seguir oficio
do Executivo que trazia convite para a cerim6nia de entrega do Plano Municipal de Turismo do
Municipio de Barao. Passando a analise dos projetos o Presidente colocou em pauta o projeto de Lei
2493 que disp6e sobre o Plano Plurianunl para o Qundrienio 2022-2025 e da outras providencias. 0

projeto ja fora objeto de Audiencia Pdblica e tamb6m fora analisado na dltima Sessao Ordinalia, o
parecer da Comissao 6 favoravel. Foi apresentada uma emenda pelo Vereador Pedro Gilson de
inclusao do texto "com espapo cultural / gastron6mico com banheiros phblicos", na Acao 07 do
Programa 0210 - Administrapao Govemamental ~ Implantapao da Run Coberta. 0 projeto foi
colocado em discuss5o. Pedro Gilson comenta sua emenda dizendo que a sugestao e que seja
aproveitadooprediodefronteaCamaraparaimplantapaodeespapogastron6micoecultural.Lembra

que na administrapao anterior foram alugadas piramides e acabaram nao sendo utilizadas devido ao
mau tempo, se for instalado urn espapo conforme sugerido, o municipio poderia utiliza-lo em todos
os eventos. 0 municipio s6 teria a ganhar. Claudir diz que sempre foi urn defensor de urn espago
especificoparaoferecereventoseprogramap6esmenores.afmdeexportodasaspotencialidadesde
Barao. Urn espaco multiuso com uma infraestrutura adequada. Diz que sabe se tratar de urn projeto
dogovemoeesperaquepossaserrealizadocomexito.PedroGilsonmencionaquecitouosbanheiros
pdblicos devido a precariedade dos banheiros atuais. Assim o projeto acompanhado da emenda foi
lezjiprovado por unanimidade. Em seguida foi lido projeto de Lei 2499 que autoriza o Poder Executivo

ja a Comissao emitiu parecer favoravel a mat6ria, assim o Presidente passa a palavra a empresdria
que falou do funcionamento da empresa, projecao de faturamento e projetos futuros. Ressaltou que
viram em Barao a oportunidade de crescimento da empresa e tambem de fazer do nosso munlcipi
un exemplo no tratamento de efluentes. 0 Presidente abriu o espapo para questionamentos do
vereadore-s.QuestionadapelovereadorLucianoaempresdriacomentaqueaquifuncionaratodapart
administrativa, laborat6n=o e produ9ao industrial. Mario comenta que ja visitou a empresa e pode
potencial de crescimento e desenvolvimento. Questionada pelo vereador Claudlr
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a empresata falou do corpo tecnico da empresa e tamb6m sobre os clientes que sfro atendidos pela
empresa. A empresaria explicou ainda o processo e a funcionalidade dos processos oferecidos pela
empresa.PedroGilsonquestionousobreotamanhodosreatores.Aempresinaexplicoudequeforma
osreatoressaoinstaladoseapossibilidadedeexpansao,faloutambemsobreosinvestimentosaserem
feitospelosprodutoresnaaquisigaodoprocesso.Claudirquestionasehaaprojegaodetratamentode
esgotos aqui no Municipio, segundo a empresdriaja foi conversado sobre o assunto com o Prefeito e
com certeza existe esta intencao. Pedro Gilson deseja sucesso. Assim o projeto foi aprovado por
unanimidade acompanhado de uma emenda de corre9ao de urn erro de digitapao. Foi lido em seguida
oprojetodeLei2508queabrecreditoespecialporexcessodearrecadapao,novalordeR$99.991,00.
A comissao emitiu parecer favoravel e o projeto 6 colocado em discussao. Luciano destaca a
justificativa, dizendo que esfa infomando de forma clara onde sera investido este valor. Assim o
projetofoiaprovadoporunanimidade.0PresidenteleuconviteencaminhadoaoSecretarioMunicipal
Laudir Abel para estar presente na Sessao a fim de explanar sobre os trabalhos que vein
desenvolvendo in Seeretaria de Obras. Desta forma passou a palavra ao Secretario que iniciou sua
explanapao dizendo ser uma alegria estar na Camara na condieao de Secretino, onde ja esteve como
Vereador e muito aprendeu. Falou sobre as condic6es do maquinario e a necessidade de manter a
manutengao em dia. Falou tambem sobre o quadro de funcionalos que atende as duas Secretarias, de
Obras e de Agricultura. Comenta ainda que as planilhas de controle estavam sendo feitas as de praxe
exigidas pelo controle intemo. Desde o dia 10 de julho foi implantada na Secretaria a planilha de
manutengao. Quarto a distribuicao de brita, o secretario diz que esta seguindo de forma normal e que
todas sao registradas na Secretana. Claudir di as boas-vindas ao Secretario, comenta que desde
sempre cobrou das administrap6es as planilhas de maquinas. Ressaltou a importincia da manutengao

preventiva e diz estar feliz com a noticia da implantapao deste controle. Diz ainda que faz parte do
Govemo e consegue ver muitos resultados positivos em diversas quest6es. Ainda ha muita coisa a ser
feita, mas com planejanento e dedicapao tudo pode ser melhorado. 0 Secrefario diz que em seis
meses ainda nao conseguiu ser pro ativo na questao da manutengao, mesmo assim com uma equipe
reduzida foi realizada melhorias significativas na questao de limpeza e pintura dos meio fios em todo
municipio. Luciano diz que conhece a pessoa do Secretario e sun capacidade. Diz que plarilhas e
manutengao preventiva funcionan. Questiona se existe alguma foma de agilizar a execucao dos
pedidos que chegam ate a Secretaria, isto porque algumas solicitap6es demoram bastante para serem
atendidas. Laudir diz que a Secretaria tenta fazer o possivel para atender a todos. Diz ainda que nao
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Prefeitura. Luciano diz que essa questao do mecinico 6 bastante importante. Mdrio parabehiza o
Secretario pelo trabalho que vein desenvolvendo mesmo com tantas dificuldades. Diz que por vezes
acompanha os trabalhos da Secretaria e ja presenciou dois caminh6es quebrando ao mesmo tempo e
ate mesmo duas maquinas quebradas ao mesmo tempo. Laudir diz que esfa tentando fazer o melhor
com o material disponivel. Paulo Cezar questiona sobre a existencia de almoxarifado. Segundo o
Secretirio o Municipio por nao possuir almoxarifado compra as pecas conforme necessario. Jucelalne
diz entender a situngao da Secretaria que possui diversas demandas, fica agradecida que as indicap6es
apresentadas pelos vereadores estao no cronograma de execngao. Laudir aproveita o gancho e fala
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sobre o Transito, diz que ate o momento nao foi feita nenhuma mudanga significativa quanto a
questao, pois esta em pauta na Administrapao rna comissao que possa discutir a questao do transito
como urn todo. Ademar Gauger parabeniza o Secretario pelo trabalho que vein sendo realizado nas
estradas do interior. Laudir falou da dificuldade com saibro e diz que dentro do possivel esta questao
sera resolvida. Diovana destaca o trabalho e a organizapao da Secretaria, agradece ao Secretdrio pelo
trabalho que vein realizando principalmente no interior. Laudir destaca que a equipe de trabalho esfa
menor do que na administragao anterior. Ademar Bourscheid parabeniza o Secretario pelo trabalho e
deseja que continue atendendo a todos. Laudir destaca tambem o trabalho da equipe terceirizada que
vein realizando a limpeza de todas as estradas. Paulo questiona sobre o recolhimento de lixo a beira
da rodovia. Laudir diz que a equipe esfa sempre trabalhando na questao, mas infelizmente o que
precisa 6 rna conscientizapao da populacao qunnto o assunto. Luciano destaca a questao da
iluninapao e as sighificativas melhorias que estao sendo realizadas. Segundo o Secretario, esta

quest5o sempre lhe preocupou bastante, foram instaladas algumas lampadas de LED que ja fizeram
toda a diferenga na ilumina6fro, a intengao e aos poucos ampliar este tipo de instalapao em todo
municipio. Claudir retoma a questao do lixo a beira da rodovia e comenta a importancia de realizar
uma campanha, colocar placas e colocar mats lixeiras principalmente na ciclovia. Laudir diz que na
questao do lixo cada pessoa precisa fazer a sua parte, pois se todos colaborarem e possivel manter a
cidade bern organizada e limpa. Jucelaine diz que a questao toda gira em tomo da conscientizapao.
Paulo comenta que e adepto as caminhadas ecol6gicas e e inacreditavel a quantidade de lixo que
encontram no meio do mato. Laudir comenta ainda que quarto a sinalizacao a Secretaria vein
realizando urn trabalho de melhorias, inclusive com a colocapao de placas mais resistentes. Pedro
Gilson diz que foi sugerido aqui na camara uma parceria ptiblica privada para a colocacao de placas.
Laudir destaca a colocacao das faixas elevadas e a seguranca que elas trouxeran, lembrou que a BR
atravessa a cidade e que e preciso seguir as normas do DNIT no trato com a Rodovia. Quarto as

planilhas de manutencao, Pedro Gilson diz que ha muito tempo esse assunto e pauta na Camara sendo
que varios vereadores ja havian solicitado. Destaca a imporfencia de manter essas planilhas
atualizadas. Laudir diz que aprendeu sobre manutencao preventiva dentro da Tramontina, espera urn
dia ter urn sistema parecido com o da empresa centenalia. Laudir citou quais as maquinas ten
dispohiveis para executar todo o trabalho, falou tambem sobre as manutenc5es realizadas em algumas
delas. Pedro Gilson questiona sobre as saibreiras. Laudir diz que ha uma Saibreira licenciada em
Linha Francesa, a qual esta em uso e outra pertencente aos herdeiros do Nini, esta nao tern mais saibro
somente pedras. Estao no agunrdo de uma liberapfro de uma Saibreira da familia Cislaghi. Diz estar
com dificuldades na regiao de Arroio Canoas, pois todo saibro precisa ser deslocado ate la, tornando
•,+1..` o custo muito alto. Quanto a recuperapao de estradas, Laudir diz que existem diversos lugares que
precisam de saibro, sendo que a principal demanda de ensaibramento 6 a estrada geral da sede ate a
divisa com Sfro Vendelino. Esta recuperapao esfa prevista para ter inicio logo ap6s o invemo. Pedro
Gilson comenta sobre urn pedido seu na Secretaria do Estado de 300 horas de escavadeira hidraulica,
imagina que esta escavadeira possa ajudar a tirar o saibro, ressalta que a previsao da cedencia 6 para
outubro. Pedro Gilson comenta sobre o acesso ao Vale Suico, trecho que por diversas vezes ja foi

pauta na Camara. Laudir diz que iria fazer uma intervengao do trecho, mas com a noticia da vinda d
escavadeira do Estado vai segurar urn pouco, pois com a referida maquina sera possivel fazer
trabalho de maior qunlidade. Pedro Gilson comenta sobre a limpeza e pintura dos meio fios do
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interior, pedido realizado na Camara e que foi executado. Quanto os asfaltos, Pedro Gilson ressalta o
efetivo acompanhamento do Secretario nas obras. Laudir falou sobre as obras de asfalto que estao em
andamento somando mats de quatro milhdes em investimentos. Pedro Gilson falou da importancia de
conscientizar os produtores a nao colocarem pilhas de lenha muito pr6ximas as estradas, tanto nas
estradas de chao, quanto agora no asfalto que esfa sendo feito. Laudir destaca a Lei recentemente
aprovada na Cfmara quarto aos recuos, esta Lei com certeza evitara muitos problemas no futuro.
Sobre a lenha na beira da estrada diz que e uma questao de conscientizapao, mas tambem como poder

ptiblico e preciso entender o lado do produtor. Mino diz que chega a ser bonito de vcr os produtores
empilhando e carregando a lenha. Pedro Gilson diz que a sugestao 6 que fique do lado de fora das
estradas, recuando as pilhas de forma a nao prejudicar os produtlres e tambem dar major espapo para
as estradas, destaca a representatividade dos produtores de lenha para a economia do Munjcipio.
Quanto a iluminapao pdblica Laudir comenta que o eletricista esfa trabalhando alguns dias da semana
e acredita que dezesseis horas semanais conseguira atender a demanda, destaca o aplicativo Fala
Cidadao e ressalta que esfa funcionando ben com uma demanda significativa. Pedro Gilson comenta
sobre a identificapao dos postes com colocapao de nuinerapfro para facilitar o trabalho do eletricista.
Laudir diz que a questao vein sendo analisada, mas precisa ser pensada de foma a ser eficiente. Pedro
Gilson divulga o ndmero de WhatsApp da Secretaria de Obras, linha direta com a Secretaria, caso os
municipes precisem de alguma coisa. Pedro Gilson fala da impordncia de a populapao solicjtar
melhorias qunndo as maquinas estao na sun comunidade, isso agiliza o atendimento das demandas.
Laudir em suas dltimas considerap6es comenta sobre as pavimentap5es que estao projetas em parceria
com os moradores atraves do PROPAVIM, falou tambem de outros trechos que estao agunrdando a
liberapao de recursos do Govemo. Aproveitou a oportunidade para trazer alguns dados sobre a
Secretaria da Agricultura, que tambem esfa sob sun respousabilidade. Agradece a oportunidade de vir
ate a camara, coloca a Secretaria a disposicfro dos vereadores e de toda comunidade. 0 Presidente
informa que para a prdxima semana sera encaminhado convite ao Prefeito para se fazer presente na
Sessao e explanar sobre sun administrapfro. Sugere tambem que mais adiante sejam convidadas as
diretoras municipals para se fazerem presentes em uma sessao a fim de explanar sobre suas escolas e
seus projetos. Luciano sugere ainda que sejam convidadas a responsavel pela Casa da Mulher e a
Vice Prefeita que 6 responsavel pelo CRAS Nas considerac5es finals Luciano cumprimenta a todos

-;- :.

deseja boas-vindas ao colega Paulinho. Agradece a presenga e as explanap6es do Secrethrio e deseja
)ndolenciasasfamiliasdeLinhaFrancesaAltapelaperdadosentesqueridos.Paulinhocumprimenta
todos, deseja boas-vindas a empresa desejando sucesso. Ao secrefario agradece as explanapdes e

;radece tambem a oportuhidade de estar na Camara, sendo esta uma experiencia nova pela qual
promete fazer o melhor possivel pelo bern comum. Comenta que estara entrando com uma indicagao
para melhoria na Cancha de areia ao lado do Gindsio, pois a mesma esfa em precarias condic6es,
sendo mesmo assim muito utilizada principalmente pelas crian9as. Diovana cumprimenta a todos,
agradece as explanapdes do Secrefario. Deseja sucesso a empresa e tambem ao colega Paulinho. Faz
urn lembrete a populapao sobre a impohancia da vacinapao da Gripe HIN1. Deseja a todos uma
excelente semana. Pedro Gilson cumprimenta a todos e deseja born trabalho ao colega Paulinho. Para
a empresa deseja sucesso. Comenta sobre a pavimentapao, mencionada pelo Secretino, diz que
Avenida Central sera beneficiada e com certeza estafa brigando por mais recursos. Comentou tamb6

~

queconseguiu

eputado Covatti uma emenda para o Alianca que inclusive ji foi dado injcio
Rua da EstaeaLgL 1033 Sala 102 : Fone: (51 ) 3696 1047

iiE

a, 000 - BARAO - RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA IVIUNICIPAL DE VEREADORES

BARAO - RS
as melhorias principalmente na iluminapao da sede do clube. Encerra falando da importancia dos
assuntos levantados na Camara e a importancia de a comunidade acompanhar as sess6es e tambem
essas explanac6es que estao sendo apresentadas, ressalta que a ideia e mostrar cada vez mais
transparencia nos atos e assuntos do Legislativo. Ademar Gauger cumprimenta a todos, diz estar feliz

pois as estradas nunca estiveram tao boas, principalmente as secundinas, agradece as explanap6es e
o trabalho do Secrefario. Deseja sucesso a empresa e destaca o compromisso dos vereadores. Mano
da as boas-vindas ao colega Paulinho e tamb6m a empresa. Destaca o trabalho do Secretino
Municipal. Deseja a todos uma excelente semana. Jucelaine cumprimenta a todos, presta condolencias
ao colega Claudir e as duas familias de Linha Francesa pela perda de seus entes queridos. Deseja
sucesso a empresa. Parabeniza o Secretdrio de Obras pelo trabalho e pelas explanap6es apresentadas
e deseja boas-vindas ao colega Paulinho. Deseja uma excelente semana a todos. Ademar Bourscheid
cumprimenta a todos e deseja uma 6tima semana. Claudir cumprimenta a todos, agradece as
explanap6es do secretino e deseja sucesso a empresa beneficiada. Comenta sobre uma turma de

pessoas que estafa realizando uma caminhada na comunidade de Cafund6, e comenta do cafe colonial
que sera servido pela comunidade. Diz que pesquisou algumas coisas sobTe a comunidade que 6 uma
joia do municipio. Destaca o evento realizado pela comunidade Sao Jos6 e a participacao da
comunidade. Claudir diz que se orgulha de fazer parte do legislativo e esfa muito feliz por trazer
mais uma grande noticia. 0 Muricipio foi contemplado com mais uma emenda para constrngfro de
cal9adas de passeio no valor de R$ 250.000,00. Esta emenda sera utilizada para construgao de
caLcadas em ruas a serem deflnidas e vein para tomar nosso municipio mats bonito e organizado. Diz

que sempre prega que o vereador deve buscar recursos para se pagan e dar lucro para o municipio,
sun intencao e sempre sonar para o municipio. Diz ainda que o tempo passa muito fapido e que 6
preciso se dedicar ao que realmente se gosta, ainda mats mum municipio como o nosso que e urn lugar
de ar puro e com grandes potencialidades turisticas em meio a natureza. Deseja uma boa semana a
todos. 0 Presidente comentou, referente as explanap6es do Secretario, que existem muitas demandas
e que e preciso urn pouco de paciencia por parte da populapao, pois as demandas sao infinitas, mas
os recursos sao finitos. Sendo o que constava na pauta, o Presidente agradeceu a presenca de todos
declarando encerrada a de Sessao Ordiniria do dia 12 de julho de 2021. Assim sendo, lavro esta ata
ap6s hda e aprovada sera assinada pelos vereadores presentes na aprovacfro da mesma.
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