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ATA NUMERO NOVECENTOS E DOIS
Aos dezesseis dias do mss de malo de 2022, as dezoito 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 Ademar Gauger, o Vice Presidente Pedro Gilson Jahn, a Primeira
Secrefaria Diovana Terezinha Colleoni Zaro e os vereadores: Bemardino Scutth, Claudir Ant6nio
Ludwig, Jucelaine Poersch, Mario Cesar Ajala, Ademar Bourcheid e Jonas Rauschkolb. A Secretdria
leu urn trecho da biblia. A ata da Sessao Ordinina do dia 09 de maio foi enviada anteriomente aos
Vereadores para leitura, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Foram lidas as ementas dos
projetos que deram entrada da Casa. PL 2639 -Altera a Lei 1118 de 17 de agosto de 2005. PL 2640
-Altera Lei n° 2289 de 30 de abril de 2019. Projeto de Decreto 02 -Acolhe o Parecer Favofavel do

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e aprova as contas dos Senhores Claudio Ferrari,
Tercilio Anselmini e Dalcir Luis Ebeling, relativas ao exercicio financeiro de 2019, do Municipio de
Barao. Foi lida tamb6m a lndicapao apresentada pelo Vereador Pedro Gilson que sugere que seja
realizado urn levantamento da numera¢fo das residencias do Municipio, enumerando todas as casas
do perimetro urbano de Barao. Passando a analise dos projetos foi lido projeto de Lei 2633 que
Suplementa Verba Orcamenthria por supefavit financeiro no valor de R$ 494.000,00. A Comissao
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como e importante a aquisi9ao de materiais e equipamentos na Secretaria de Obras a serem utilizados
na melhoria das estradas. Bernardino diz que falta detalhes no projeto e solicita que na montagem do
projeto seja evidenciado mais detalhes, dando mais clareza aos investimentos. Claudir diz que esta
feliz pois esses sao recursos economizados no ano passado que agora podem ser utilizados em
beneficio da populapao. Na educapao em busca do fila zero e nas Obras em melhorias nas estradas.
Desta forma o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido projeto de Lei 2634 que
abre ciedito especial por excesso de arrecadapao no valor de R$ 100 000,00. 0 parecer da Comissao
6 favofavel e o projeto foi colocado em discussao. Claudir diz que fica feliz com a vinda desse recurso

que contempla cerca de 500metros de asfalto, sao 400 metros ja aprovados e agora sao mais
100metros. Lembra que e a Maria do Posto que tern afinidade com o Deputado Crispim e que tudo
vein atrav6s de urn caminho Pedro Gilson ressalta este recurso, lembrando que tamb6m muito em
breve haveri mais uma pavimentapao na comunidade de Arroio Canoas. A comunidade agradece.
Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido ainda projeto de Lei 2638 que autoriza o
PoderExecutivoacontratarpessoalpornecessidadetemporariadeexcepcionalinteresseptiblicopara
atender a situngao emergencial na fungao de Monitor de Educapao Infantil. A comissao emitiu parecer
favofavel e o projeto foi colocado em discussao. Nao havendo maiores considerap5es por parte dos
vereadores, o projeto foi aprovndo por unanimidade. Nas considerag6es finals, Mario cumprimenta a
todoseparabenizaaAdministra9aopelaorganizapaodascomemorap6esdoahiversariodomunicipio,
dando destaque as apresenta¢6es dos artistas locals. Agora 6 s6 esperar a festa colonial. Comenta que
chegaram novas lixeiras e que muito em breve ser5o instaladas. Deseja a todos uma boa semana.
Jucelaine cumprimenta a todos e agradece a Admiristrapao pelo atendimento de sua indicacao de
colocapao de urn dos quebra-molas na Buarque de Macedo. Deseja a todos uma feliz semana. Ademar
Bourscheid cumprimenta a todos e deseja uma semana com muita salde. Claudir cumprimenta a
todos e diz que esta muito feliz por fazer parte da hist6ria do municipio. Destaca a noite cultural
realizada em comemoracao aos 34 anos de Barao, ressaltando as belas apresentap6es feitas pelos
grupos. Sugere inclusive que seja pensado em urn grupo italiano, o qual tambem representa muito
ben nosso in.quicipio, assim como o grupo alemao de Linha Francesa. Parabeniza a Administrapao
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pois as pessoas estavam carentes para assistir uma apresenta¢ao deste nivel. Que continue desta forma
o desenvolvimento da cultura no municipio. Quanto a programapao do cia 12, Claudir comenta que
foi uin evento muito born, mesmo tendo sido realizado urn pouco cedo, teve urn resultado muito born.
Ressalta a colocapao do quebra-molas na Buarque de Macedo dizendo que sempre foi defensor dessa
melhoria a fin de evitar acidentes. Comenta que a Admiristrapao esfa focada em zerar a fila da
creche, ressaltou a imporfencia das vagas na creche para as familias baronenses. Deseja a todos uma
boa semana com muita sadde. Bemardino cumprimenta a todos e destaca a justificativa t6crica e

juridica do tiltimo projeto aprovado referente a contratapao de profissionals na educacao. Qunnto a
Educapao diz que esteve conversando com o Prefeito que lhe falou de alguns planos para o setor.
Sugere que seja convidado o Secretdrio da Educapao para uma sess5o a fim de abordar o tema, uma
vez que ha uma nova visao administrativa sobre a Educapao. Foram criados o Plano municipal e o
Conselho Municipal de Educagao e e preciso pensar numa continuidade permanente. Sobre a
terceirizapfro de alguns servicos, acredita que existem outros setores primordiais que poderiam ser
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com a participapao de todos. Falando sobre as apresentap6es da noite cultural, destaca a apresentapao
da Orquestra dizendo que na noite de quarta eles realmente representaram nossa identidade qunndo
estiveran junto aos artlstas locais. Parabeniza a sensibilidade da Orquestra junto com a
Administrapao por tomar realidade esta representapao da verdadeira identidade do municipio. Jonas
cumprimenta a todos e solicita a Secretaria de Obras a pintura dos quebra-moLas, di como exemplo
o quebra-molas da Guido Donelli e em Francesa Alta, locais mos quals nao estao pintados. Deseja a
todos uma boa semana. Diovana cumprimenta a todos e concorda com o pedido do colega Jonas

quanto a pintura dos quebra-molas. Comenta tambem sobre as comemorap6es do aniversdrio do
Municipio, dizendo que o Hino foi cantado em todas as escolas. Fazendo jsso reparou que a bandeira
do municipio que esfa na Escola NicoLau Bourscheid esti ben feia, solicita que sejam enviadas para
as escolas novas bandeiras do Municipio. Diovana falou tamb6m sobre a dengue dizendo que esta
bastante preocupada com a questao, pois a doenga esfa cada vez mais perto de Barao, soube de casos
em Salvador do Sul. Lembrou da importincia de tomar todos os cuidados para prevenir a doenga,
segundo a Secrefaria da Sadde sera realizada uma varredura no municipio sobre a questao. Destacou
novamente a importancia de cada urn fazer a sua parte. Agradeceu a colocapfro dos ar condicionados
na Escola Nicolau Bourscheid e solicita que quanto mais breve possivel for terminada a instalacao
melhor para todos. Parabeniza os organizadores pelos eventos alusivos ao aniversdrio do municipio,
ressaltando as belas apresentapdes realizadas. Deseja a todos uma boa semana. Pedro Gilson
cumprimenta a todos e comenta sobre a pintura de cinza das faixas de seguranca, dizendo que as
mesmas serao repintadas dentro dos padr6es legais. Quarto a sua indicapao, fala de diversos casos de
municipes que encontram dificuldades com o endereco pela falta de numerapao e outros que acaban
entando urn ninero. A solicitapao 6 que o setor de topografia faca urn levantamento e deflna a
numeragao pela metragem da rua, assim como determina a Legislapao. Comenta tamb6m que existem
algumas informapdes equivocadas sobre as ruas quando se pesquisa no Google maps ou Waze,
dizendo que 6 importante que as pessoas que sabem mexer messes sistemas coloquem as informagdes
corretas. Pedindo urn aparte Bemardino diz que todos os vereadores deveriam referendar esta
indicapao pela importfrocia que ten para oTgamzar a questao. Pedro Gilson destaca a importancia da
divulgapao das informap6es corretas. Comentando sobre os investimentos na Escola Arco i ris,
destaca o tanto que isso representa para a comunidade. Em Linha Francesa, segundo o Prefeito, as
obras da creche s7aoretomadasapaltirdoinlciodomesquevem.Obraquedeveraserconcluidao
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mais breve possivel e assim atender todas as crianqas da comunidade. Sobre a terceirizapao, Pedro
Gilson comenta que e importante que numa obra de calcamento seja licitado junto o servioo da base

para o cal9amento, pois da foma que vein sendo feito a responsabilidade pela base 6 do Municipio e
repassando essa responsabilidade a Secretaria fica mais focada na manutengao e melhorias nas
estradas. Faz a citacao das obras que a Prefeitura fez a base para a colcoapao de pavimentac5o.
Ressalta que fez uma solicitapao de melhorias nas estradas de Linha Francesa, segundo o Secretirio
assim que o tempo se estabilizar serao realizadas as melhorias tao solicitadas e tao necessarias.
Comenta sobre algumas ac6es realizadas pela Secretaria de Obras, ben como menciona algumas
obras previstas. Pedro Gilson fala sobre a rodada do campeonato master destacando a integrapao entre
as comunidades e entre todos envolvidos, esta integrapao sempre foi o principal objetivo deste
campeonato. Convida a todos para o primeiro jogo da final que sera realizado no Alianca. Deseja a
todos rna excelente semana. Ademar cumprimenta a todos e solicita melhoria na estrada de Lino
Schafer. Deseja rna boa semana com muita sahde. Sendo o que constava na pauta, o Presidente
agradeceu a presenca de todos declarando encerrada a de Sessao Ordinaria do dia 16 de maio de 2022.
Assim sendo, lavro esta ata apds lida e aprovada sera assinada pelos vereadores presentes na
aprovapao da mesma.
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