®
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAIVIARA MUNICIPAL DE VEREADORES

BARAO - RS

ATA NURERO OITOCENTOS E OITENTA E CINCO
Aos oito dia do mss de novembro de 2021, as dezenove horas, reuniram-se em Sessao Ordinaria, na

Camara Municipal de Vereadores, sita a Run da Estapao, nil e trinta e tres, sala cento e dois, os
seguintes Vereadores: o Presidente Pedro Gilson Jahn, o Vice Presidente Ademar Gauger, o Primeiro
SecrefarioBemardinoScutfa,asegundaSecretariaDiovanaTeresinhaColleoniZaroeosvereadores:
Luciano Ricardo Sandrin, Claudir Ant6nio Ludwig, Jucelaine Poersch, Mario C6sar Ajala e Ademar
Bourcheid. 0 Presidente deu inicio a Sessao cumprimentado a todos. A segunda Secretalia leu uin
trecho da biblia. A ata da Sessao Ordindria do dia 1° de novembro foi enviada anteriormente aos
vereadores para leitura, nao havendo considerap5es, a ata n° 884 foi aprovada por unanimidade. Foi
lido requerimento de pagamento de diarias e transporte a6reo para Brasilia dos vereadores Claudir,
Mario e Luciano. 0 requerimento informava o periodo da viagem que sera de 07 ate 10 de dezembro.
0 Presidente explica que segundo o Regimento, viagens com prazo Inferior a 7 dias precisam apenas
ser informadas, sem necessidade de autorizapao do Plenalio. Foram lidas as Indicap6es. Indica9ao
103 -Pedro Gilson -Alterap6es na lei de concessao de bonus aos produtores. Indicapao 104 -Mario,
Claudir e Pedro Gilson - Abertura do Contra Tumo em Arroio Canoas. Em seguida foram lidas as
ementasdosprojetosquederamentradanacamara.ProjetodeLei2556-AutorizaopoderExecutivo
a pagan despesas decorrentes da operap5o de escavadeira hidraulica cedida pelo Govemo do Estado
do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei 2557 -Cria o Sistema Municipal de Ensino de Barao. Projeto
de Lei 2558 -Altera Lei n° 2.444 de 09 de marco de 2021. Passando a analise dos projetos foi lido
projeto de Lei 2544 que suplementapao por excesso de arrecadapao no valor de R$ 65.954,62. A
comissao emitiu parecer favofavel e o projeto 6 colocado em discussao. Claudir comenta que e urn

recurso do Estado que vein especifico para a area da satide. Assim o projeto foi aprovado por
unanimidade. Em seguida foi lido projeto de Lei 2545 que suplementa Verba Orcamentdria no valor
de R$ 250.000,00 por excesso de arrecadapao. 0 parecer da Comissao e favofavel e o projeto e
colocado em discussao. Claudir destaca a uniao de forcas de varios partidos que buscaram essas
emendas, destacou que os Deputados foram mencionados na justificativa e como de praxe, solicita
que seja encaminhado urn agradecimento a cada urn deles por lembrarem de Barao. Pedro Gilson diz
ser importante lembrar dos representantes dos Deputados no Municipio. Bemardino questiona como
surgiu a emenda do Deputado do PSL, Nereu Crispim Pedro Gilson diz que ja aconteceu de
Deputados destinarem verbas sem terem no municipio representacao. Desta forma o projeto foi
aprovado por unanimidade. Foi lido tamb6m projeto de Lei 2551 que abre credito especial por excesso

falou sobre o projeto da Administrapao referente ao complexo escolar, concordou que a j
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deveriasermaisespecifica.BemardinolembraqueoMunicipiojausaumaareadeterrasdoHospital

queprecisaserregularizada.Bemardinosolicitaquevenhaummapaexplicativodeondeficariaessa
area. Diovana concorda e diz que nao se entende o projeto. Mario questiona sobre a area adquirida
pelo municipio atras do Ginasio. Bemardino comenta que esta em atas que alguns vereadores
entendiam que nao seria o local ideal para creche, mas mesmo assim era urn born investimento por
parte do muhicipio. Pedro Gilson diz que era inviavel construir uma creche no local. Claudir diz que
votou contra na epoca em funcao disso. Assim o projeto pemanece na Casa. Em seguida foi lido

projetodeLei2552queautorizaoPoderExecutivoacobrarcontribuicaodemelhoriasdecorrentede
obras pbblicas de pavimentapao na Rua Bunrque de Macedo. 0 parecer da Comissao 6 favoravel e o
projeto e colocado em discussao. Claudir diz concordar com a Cobranca de melhoria, diz ainda que
se tivessem legalizado a cobranca desde o inicio, hoje o municipio estaria bern mais desenvolvido na

questao de infraestrutura pois volta urn valor significativo para os cofres do Municipio. Desta forma
oprojetofoiaprovadoporunanimidade.FoilidoemseguidaprojetodeLei2553queautorizaoPoder
Executivo a coblar a Contribui9ao de Melhorias decorrente de obras publicas de pavimentapao na
Avenida Central. A Comissao emitiu parecer favoravel e o projeto e colceado em discuss5o. Pedro
Gilson comenta que assim como o projeto anterior, esta obra ja foi licitada e muito em breve serao
realizadas as reuni6es com os moradores. Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido
ainda projeto de Lei 2554 que abre credito especial por excesso de arrecadapao no valor de R$
10.858,82. 0 parecer 6 favoravel e o projeto e colocado em discussao. Claudir diz que todo
investimento em educapao e cultura 6 bern investido. Bernardino solicita a infomapao de como se
dafa a distribui9ao desse auxilio e quem recebefa o mesmo. Assim o projeto foi aprovado por
unanimidade. Foi lida tambem projeto de Lei 2555 que abre credito especial por excesso de
arrecadapao no valor de R$ 5.728,97. A Comissao emitiu parecer favofavel e o projeto 6 colocado
em discussao. Claudir comenta que esse recurso foi recuperado pela Produtora Cultural. Pedro Gilson
diz que alem desse, outros projetos foram recuperados. Desta forma o projeto foi aprovado por

unanimidade. 0 Presidente informa que a verba destinada pelo Deputado Nereu Crispim veio por
interm6dto da enfermeira Maria e sobre o projeto que ficou em vistas, se trata apenas da abertura de
credito sendo que o projeto referente a aquisicao ainda sera encaminhado ao legislativo. Na Tribuna
Cidada, participaram integrantes do CPM da Escola Municipal Senhor do Born Fin ben como
representantes da comunidade de Arroio Canoas que vieram ate os Vereadores para conversar sobre
o futuro da Escola, uma vez que surgiram boatos de que a Administracao estaria com a inten¢ao de
fechar as turmas do sexto ao nono ano da escola. Isso se firmou ainda mais qunndo foi agendada uma
reuniao entre os pals dos alunos desses anos com o Secretario da Educapao e Prefeito. Segundo os
representantesdaEscolaacomunidadeestaunidaemproldaescolaevailutarjuntopelapermanencia
destas turmas em Arroio Canoas. Aos vereadores pedem apoio e ajuda na questao. Claudir
cumprimenta a todos e fala sobre a excelente estrutura da Escola em questao. Comenta a uniao da
comunidade e a receptividade de todos. Diz que sempTe foi e sempre sera parceiro da comunidade e
destaca a importancia de fazer urn intercinbio entre os alunos de la com os da sede a fin de criar
vinculos entre eles, ampliando a possibilidade de mais alunos irem estudar em Arroio. Claudir fala
tamb6m sobre o Fil6 e o Kerb, duas culturas tao lindas que a comunidade tao bern representa. Diz
que de sua parte, ja conversou com o Prefeito e na sua opihiao nao 6 o momento de fechar e sim fazer
uma campanha para ter mats alunos e aproveitar a estrutura da Escola. Bemardino agradece ao CPM
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e comenta a representapao significativa presente na camera. Falou tambem sobre diversas hist6rias

que surgiram e foram criadas na Escola e na comunidade. Diz ser adepto a escola de tumo integral e
que e preciso convencer a Administrapao de que investir na Escola Senhor do Born Fin 6 investir
nun futuro melhor. Economicamente de repente nao e o melhor caminho num primeiro momento,
mas lembra que o principal legado que podemos deixar para nossos filhos 6 a educacao. Apresenta
unalistadebeneficiosqueaescoladetumointegraltrazparaascnancas,paisecomunidade,dizendo
ao CPM que essa deve ser a luta deles. Bemardino diz que no que depender dele que ver a primeira
escola de tumo integral do municipio em Arroio Canoas. Comentou que esta na Casa o projeto que
institui o Sistema Municipal de Educapao, esta ai a oportunidade de mudar a hist6ria da escola.
Acredita na sensibilidade do prefeito quanto a questao e diz que e hora de todos arregaparem as
mangas e brigarem para transformar a Escola de Arroio Canoas em uma escola de tumo integral.
Pedro Gilson diz que 6 urn defensor da escola de tumo integral. Comenta que a Indicagao ja estava
encaninhada antes do oficio do CPM chegar ate na Camara. Diz que tudo sera resolvido, parabeniza
a comunidade pela organizapao e pela uniao e diz que esti do lado da comunidade. Comenta ainda
que nao concorda com o ensino multisseriado, pois acredita ser uma perda de tempo uma turma
aguardar a outra com urn mesmo professor. Luciano parabeniza a comunidade de Arroio Canoas, diz
que a estrutura da escola e invejavel. Se coloca a disposicao da comunidade e ressalta que acredita na
sensibilidade do prefeito. Jucelaine oumprimenta a todos, comenta que educapao e investimento e nao
despesa. Diz ser defensora da comunidade e se coloca a disposigao. Diovana cumprimenta a todos e
demonstra seu apoio para a comunidade, parabenizando a mesma pela uniao. Diz que se depende de
sua vontade a escola permanece aberta e a escola de tumo integral e urn sonho. Mino cumprimenta
a todos dizendo que e sempre born investir em educapao. Diz que ficou contente por ouvir que sto
boatos, isso quer dizer que nao ha nada concreto. Deseja sorte e diz que esta do lado da comunidade.

Urn dos primeiros alunos da 5a sche da Escola falou sobre as conquistas da mesma e pede apoio aos
vereadores pela permanencia da escola. Pedro Gilson diz que toda comunidade escolar pode ter

certeza que serao defendidas algumas matchas pelos vereadores no projeto do Sistema Municipal de
Educacao. Ademar Gauger parabeniza a comunidade pela uniao e comenta que e uma pena o predio
da escola de Linha General Neto hoje estar abandonado. Diz apoiar a causa da escola e ressalta que
seu voto sempre sera sin para a escola. 0 Presidente diz que e preciso acreditar na sensibilidade do

.;.`.

prefeito e que tudo sera resolvido. Nas considerac6es finals Jucelaine cumprimenta os presentes em
especial a comunidade de Arroio canoas que mats uma vez demonstra sua uniao. Deseja a todos uma
excelente semana. Ademar Bourscheid cumprimenta a todos e demonstra seu apoio para a
comunidade de Arroio Canoas. Deseja a todos uma excelente semana. Claudir cumprimenta a todos
e diz que se solidariza com pessoas que lutam por seus objetivos. Sempre teve essa postura como
1`.``
vereador. Comenta sobre a Consulta Popular e a importincia da mesma para trazer recursos ao
Municipio. Fala sobre as demandas deste ano e a imporfencia da participacfro de todos. Fala sobre a
viagem a Brasilia se colocando a disposi9fro de todos para encaminhar demandas e buscar recursos.
Lembra que sera acompanhado pelos colegas Luciano e Malio que tambem querem o melhor para
Barao. Ressalta que sao muitas demandas a serem buscadas, sita como exemplo a creche de Linha
Francesa. Comenta que ha uma projegao de economia na folha de pagamento de cerca de oitocentos
mil reals e acredita que investir em educacao e cultura e investir no futuro. Encerra demonstrando
mais uma vez seu apoio a comuhidade de Arroio Canoas. Luciano cumprimenta a todos e fala;£o6rei
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rna visita que fez na area de terras do municipio pr6xima ao Ginasio e percebeu que a cancha de
areia nas proximidades do For¢a e luz esti fechada. Solicita que seja estudada a possibilidade de
deixar esse espapo disponivel para ser utilizado belos municipes pelo memos mos finais de semana.
Comenta que no dia 25 de agosto foi a Porto Alegre acompanhado do ex Vice Prefeito Jose Flach,
viagemdaqualresultouemumaemendadecemmilrealsdoDeputadoClassmarmparaaquisicaode

un veiculo para a satide. Comenta que acredita ser importante a uniao dos partidos na busca de
recursos pois quem ganha e a populapao baronense. Qunnto a questao de Arroio Canoas diz que e
preciso sentar, conversar e ouvir o Prefeito e o Secretario pots com certeza tudo sera feito da melhor
forma possivel. Diovana cumprimenta a todos e parabeniza a comunidade de Arroio Canoas pela
uniao. Diz esperar que tudo fique bern, para quem sabe futuramente conseguir uma escola de tumo
integral. Deseja uma boa semana a todos. Bemardino retifica sua colocapao dizendo que quando se
referia a primeira escola de tumo integral do Municipio se referia a escola municipal, pois o
Municipio conta com a Escola Estadunl C6nego Kaspary que atende nesses moldes. Falou que 6
importante pensar na escola como instituigao que fica e o melhoT exemplo disso 6 ver as pessoas que

nao tern filhos na escola lutando para que a mesma permaneca em funcionamento. Maravilhoso e
quando mos importamos uns com os outros. Comenta sobre a questao da agua, lamentando o
desenrolar da questao uma vez que todas as escolas tern a conta da agua paga pelo Municipio, apenas
Arroio Canoas que ainda nao 6 beneficiado com o pagamento de agua, diz que sao pequenas coisas

que merecem retidao dos administradores, nao importa a gestao. Diz ainda que talvez o Prefeito
Jeferson tern a possibilidade de fazer histdria em Arroio Canoas e no Municipio, nao s6 nao fechando
a escola, mas tambem anunciando a escola de tumo integral. Essa 6 sun indicag5o. Pedro Gilson
comenta sobre o projeto referente ao Sistema Municipal de Ensino sendo que devera ser criado urn
Conselho com pessoas da comunidade, e este conselho 6 quem vai definir os rumos da educagao. Diz
que estudou numa escola de tumo integral, sendo que isso fez muita diferenga em sua forma¢ao.
Ressalta que vai lutar pela escola de tumo integral ou pelo memos contra tumo em todas as escolas.
0 que se sabe 6 que esth se reestruturando o Sistema de Educapao e que muito provavelmente sera
reaberto o contra tumo embaixo do Gihasio, mas ate que isso aconteca a sugestao da indicapao 6 para
levar as criangas do contra tumo ate Arroio Canoas e desta foma aprovehar a estrutura da escola.
Sobre a quadra de areia nas proximidades do Fonga e Luz comenta que ja apresentou indicapao para
melhor aproveitamento da area. Comentou ainda que ha urn projeto por parte da Administrapao para

troca dos brinquedos da prapa de recreagao da Praca da Liberdade. Sobre sun indicapao referente ao
bonus, Pedro Gilson explicou a funcionalidade de sun indicapao a qunl facilitana a troca do valor e
inda ajudaria mats de urn comercio local. Destaca o iricio da colcoacao do asfalto em Linha Francesa
}aixa, demonstrando aos que torcian contra que as obras serao realizadas sim. Fala sobre a sala de
•).(.1\. aio x que esth praticamente pronta, sendo que muito em bi.eve os baronenses poderfro usufruir de
nais este servico. Pedro Gilson fala tamb6m que o municipio esfa investindo urn significativo valor
na aquisi9ao de placas de identificapao das comunidades. Ademar comenta que fez urn mapa dos

pontos que precisam de identificapao na comunidade de General Neto, sendo que ha a promessa do
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Parabeniza a comunidade de Arroio Canoas pela uniao. Deseja a todos uma boa semana.
cumprimenta a todos e comenta sobre sun visita ao Museu da familia Sipp, destacou a
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hist6rica do local. Sugere que quem fiver oportunidade deve conhecer o local. Sobre os brinquedos
da prapaO comenta que segundo o Prefeito esses que serao retirados deverao ser reformados e
colocados nas proximidades do Forca e Luz. Para a comunidade de Arroio Canoas demonstra seu
apoio. Deseja a todos rna 6tima semana. Sendo o que constava na pauta, o Presidente agradeceu a
presen9adetodosdeclarandoencerradaadeSessaoOrdinariadodia08denovembrode2021.Assim
sendo, lavro esta ata ap6s lida e aprovada sera assinada pelos vereadores presentes na aprovapao da
mesma.
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