``¥`
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

BARAO -RS

ATA NfroRO OITOcENTOs E SETENTA E NOvE
Aos vinte e sete dias do mss de setembro de 2021, as dezenove horas, reuniram-se em Sessao
Ordinaria, na Camara Municipal de Vereadores, sita a Run da Estacao, nil e trinta e trfes, sala cento
e dois, os seguintes Vereadores: o Presidente Pedro Gilson Jahn, o Vice Presidente Ademar Gauger,
o Primeiro Secretalio Bemardino Scutth, a segunda Secrefaria Diovana Teresinha Colleoni Zaro e os
vereadores: Luciano Ricardo Sandrin, Claudir Antonio Ludwig, Jucelaine Poersch, Malo C6sar Ajala
e Ademar Bourcheid. 0 Presidente deu inicio a Sessao cumprimentado a todos. A segunda Secretaria
leu uni trecho da biblia. A ata da Sessao Ordinaria do dia 13 de setembro foi enviada anteriomente
aos vereadores para leitura, nao havendo considera96es a ata n° 878 foi aprovada por unanimidade.
Foram lidas as ementas dos projetos que deram entrada na Camara. PL 2534 - Suplementacao por
excesso de arrecadapao no valor de R$ 60.000,00. PL 2535 - Altera as atribuic6es da categoria
funcional de pedreiro, e[encadas no Anexo I, da Lei Municipal n° 1183 de 07 de junho de 2006-Plano
de Carreira dos Servidores. PL 2538 -Concede contribuicao ao Colpo de Bombeiros Voluntalios de

Carlos Barbosa. Foi lido oficio do Hospital que encaminhava prestapao de contas mensal. Passando

a analise dos projetos foi lido projeto de Lei 2524 que disp6e sobre as Diretrizes Orquentinas para
o Exercicio Financeiro de 2022. 0 Presidente comenta que foi realizada Audiencia Pbblica para
analisar o projeto no dia 21 de setembro e acorda com os vereadores sobre as datas de apresentapao
das emendas impositivas. Bemardino convida aos vereadores para aderirem a uma proposta em prol
do bern comum para a area da satde. Comenta que algo assim foi feito na epoca em que os vereadores
se juntaram para indicar a compra do elevador para o Hospital Sao Jose. Diz que em conversa com o
Presidente do Hospital identificou a demanda da reforma da antiga casa das freiras, sendo que a
construgao precisa de uma refoma geral e serviria para locapao de servicos na area da sadde. A16m
de atender a populagao serviria como fonte de renda para a entidade que s6 no dltimo mss prestou
atendimento de 500 pessoas a mars do que esth previsto no convenio. Convida os colegas a

participarem e agradece os colegas que ja se prontificaram em ajudar. Claudir diz que sun ideia e
transformar sun emenda em servicos prestados que podem ser adquiridos do Hosphal. Pedro Gilson
diz que e importante que o Hosphal tenha fonte de recursos pr6prios, diz que parte de sun emenda
destinafa sim ao Hospital e a outra parte sera em beneficio das pessoas acamadas que precisam de
atendimento de fisioterapia. Lembra que os vereadores precisam tomar o cuidado de destinar as
emendas para entidades que estao em dia com seus papeis. Luciano falou da importancia de ajudar o
Hospital, destacando o Grenal da parceria que destinou o lucro da venda da ri fa para a entidade. Assim
o projeto permanece na Casa. Em seguida foi lido projeto de Lei 2536 que suplementa e reduz verba
orcamentina no valor de R$ 524.000,00. A Comissao emitiu parecer favofavel e o projeto foi
colocado em discussao. Claudir fala da imporfencia de resolver o problema da agua, sendo que 6
preciso pensar numa solucao definidva, pois as comunidades esfao em constante crescimento.
Bemardino diz que com relagao ao projeto nao ve problema pois e inquestiohavel a necessidade de
meLhorar a qunlidade do sistema municipal de abastecimento de ague. Mas questiona quais sao os
ndmeros deste sistema, se e deficitalo ou se di lucro ao Municipio. Diz que o Municipio vai realizar
uni investimento significativo, lembra que a ultima informapao que se tinha era de urn deficit mensal
de vinte mil reais. Segundo o vereador Claudir essa situapao melhorou, nao sabe com base em que o
colega faz essa alegapao. Prop6e que haja uma conversapao e urn projeto a longo prazo a fim de que

sempre tenha agua disponivel. Comenta tamb6m que nao acha justo que todo municipio pague pQ(
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urn sistema deficitario, com isso parabeniza as comunidades que ha muito tempo estao organizadas
na questao e ten urn sistema pr6prio que e superavitato. Diz que e obrigapao do municipio oferecer
urn servico de qualidade aos cidadaos. Luciano comenta que pela proposta apresentada no projeto o
problema das comuuldades envolvidas deve ser resoLvido, ressalta a importincia de iniciar urn
planejamento para novas perfurapdes, pois alguns pocos que estao sendo utilizados pelas associap6es
estao praticamente no limite de vazao. Claudir comenta que participou de reuni5o referente a consulta

popular, da qunl o municipio de Sao Vendelino recebeu mais de setenta mil para auxiliar na questao
da agua. Barao infelizmente nao foi classificado pois nao houve votos suficientes para o municipio
ser contemplado. Pedro Gilson diz que muito se falou em plahilhas na Camara, 6 preciso pensar no
equilibrio receita/despesa. Agora, devido a perfurapao de urn poco mais profundo feita por urn
agricultor que encontrou ague a vontade, e sabido que e possivel resolver o problema das
comunidades. Lembra que havefa uma devolucao do Orgamento da Camara R$ 324.000,00, valor que
tambem auxiliafa a execugao do projeto. 0 projeto prove uma significativa redapao de despesa,

principalmente no consumo de energia eletrica. A receita permanece igunl e as despesas vao reduzir,
com isso o Municipio tenta buscar urn sistema superavifario. Comentou ainda que nao esta descartada
a possibilidade de municipalizar uma parte ou ainda todo o sistema de abastecimento de ague de
Barao. Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido projeto de Lei 2537 que
autoriza o Poder Executivo a cobrar a Contribui9ao de Melhorias decorrente de obras ptiblicas de

pavimentacao na Run Mardm Lutero. A Comissao emitiu parecer favorivel e o projeto foi colocado
em discussao. Claudir diz que e uma obra que e muito esperada pelos moradores, sendo que alguns
moradores nao concordaram com a parceria e desta foma o municipio esti legalizando a cobranca.
Mario diz que nada mais justo do que todos contribuirem. Desta forma o projeto foi aprovado por
unanimidade. Luciano cumprimenta a todos e enaltece o evento do Grenal da Parceria, parabenizando
os organizadores e agradecendo a colabora9ao de todos em prol do Hospital. Deseja a todos uma
6tima semana. Diovana cumprimenta a todos, parabeniza a organizacao do Grenal da Parceria. Deseja
a todos uma boa semana, lembrando a importancia de continunr se cuidando. Agradece as melhorias
na Linha Francesa Baixa e pede novanente urn pouco de paciencia por parte da populapao.
Bemardino ressalta o Grenal da Parceria, evento que acontece de longa data. Bemardino comenta que
muitas familias aguardam o uniforme escolar e segundo o Secretirio nao sera distribuido nesse ano.
Voltando com a distribui¢ao no ano que vein. Diz tamb6m que solicitou na Audiencia pdblica a
planilha de custos do abastecimento municipal de agua. Outro assunto que gostaria de levantar e a
doapao de 6rgaos e a importancia de comunicar a familia se a pessoa e doadora ou nao. Convida a
todos para pensarem e conversarem com suas familias sobre o assunto. Gostaria que o Municipio

pense em uma campanha continua de doapao de sangue, pois a grande maloria pensa em doar somente
quando tern alguem doente. Sugere que a Secretaria da Sadde pense em algo sobre o assunto. Comenta
que recebeu no programa estrada de ferro o Ex vereador Luizao que passou por urn transplante de
corapao, enalteceu a importincia da doagao e convida a todos a serem doadores. Diovana diz ser
louvavel as colocap6es do colega, mas esclarece que esta em processo de montagem urn projeto para
doacfro de sangue, diz que demora urn pouco devido a burocracia, mas ja esta encaminhado. Pedro
Gilson volta ao assunto da agua dizendo que o Executivo ja adquiriu a maquina que imprime a conta
na hora da leitura. Parabeniza a Administracao pela contratapao de urn medico para atender na UBS
sextas-feiras de tarde. Diz que ja fez por diversas vezes a indicapao para que
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os sistemas de sadde sejam interligados, pelmitindo assim o acesso ao prontudrio do municipe em

qunlquer un dos postos de satde. Comenta ainda que segundo informapao do Prefeito ainda ha
margem para financiamentos para o municipio, sendo que somente assim 6 possivel realizar obras
malores. Ressalta que ha sin urn novo projeto a fim de contemplar ainda mais municipes com a
pavimentacao asfaltica. Destaca a obra de asfalto em Linha Francesa Baixa, a qual muitos nao
acreditavam que seria feita. Parabeniza os organizadores do Grenal da Parcena. Parabeniza tambem
os integrantes do CTG pela organizapao dos eventos da semana farroupilha. Deseja un born retomo
as atividades ao colega Mat6. Deseja urn boa noite a todos. Ademar Gauger cunprimenta a todos e
agradece as melhorias que esfao sendo feitas na estrada principal, diz tamb6m que as estradas
secunddrias tambem estao boas. Sugere que o municipio visite os produtores a fin de identificar as
necessidadesdecadaum.Desejaatodosuma6timasemana.Manocunprimentaatodos,agradecea
Deus a oportunidade de retomar a Camara, a Barao e desta forma rever seus amigos e familiares.
Agradece a todos que se envolveram em sua recupera9ao. Deseja a todos uma excelente semana.
Jucelaine cumprimenta a todos, extema seus sentimentos a familia Christ e a familia Dalmina por
suas perdas de entes queridos. Parabehiza os organi2edores do Grenal da Parceria, destaca a
importancia de todos colaborarem com os eventos. Deseja unra boa semana a todos. Ademar
Bourscheid cumprimenta a todos e faz urn alerta sobre a importancia de se cuidar quanto ao Covid19. Falou da inportancia de continuar com os cuidados basicos. Pede orap6es ao ex colega Roque
IhacioAssmarmquenaoestinadabem,intemadoporcontadovirus.Claudircunprimentaatodose
comenta que participou ativamente do Grenal da Parceria. Parabeniza a todos que participaram da
semana farroupilha dizendo que foi uma organizapao cultural que serve como exemplo para nossa
cidade.ComentasuaausencianaAudienciapdblicadodia21poisesteverecendooDeputadoFederal
Afonso Hann, estiveram visitando diversas pessoas que tern ligapao com o Deputado e tambem a
Granja Val Paralso. Ressaltou a importancia de se cuidar, dizendo que estamos aqui de passagem e o

que importa 6 o bern que fazemos. 0 Presidente informa que acabou de receber a triste noticia do
passamento do ex Presidente da Camara Roque lnacio Assmann. Foi feito un minute de silencio em
honra a sua mem6ria e uma salva de palmas foi dada por todo servico prestado ao Municipio e a
CamaradeVereadores.OsvereadoresLucianoeJucelainetambemfalaramemnomedeseuspartidos
prestando condolencias a familia e amigos. Sendo o que constava na pauta, o Presidente agTadeceu a
presenca de todos declarando encerrada a de Sessao Ordinaria do dia 27 de setembro de 2021. Assim
sendo, lavro esta ata ap6s lida e aprova da sera assinada pelos vereadores presentes na aprovapao da
mesma.
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