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ATA NUMERO NOVECENTOS E OITO
Aos quatro dias do mes de junho de 2022, dezoito horas, reuniram-se em Sessao Ordinaria, na
Camara Municipal de Vereadores, sita a Rua da Estacao, mil a trinta e tres, sala cento e dois, os
seguintes Vereadores: o Presidente Ademar Gauger, o Vice Presidente Pedro Gilson Jahn, a Primeira
Secretaria Diovana Terezinha Colleoni Zaro, o segundo Secretario Luciano Ricardo Sandrin e os
vereadores: Bernardino Scutta, Claudir Antonio Ludwig, Mario Cesar Ajala, Ademar Bourcheid e
Dlacir Luis Ebeling — primeiro suplente de vereador do MDB que assume a vaga deixada pela
vereadora Jucelaine que solicitou afastamento do cargo pelo periodo de trinta dias a contar de 04 de
julho. Dalcir tomou posse do cargo prestando o juramento e desta forma foi declarado empossado
pelo Presidente. A Secretaria leu um trecho da biblia. A ata da Sessao Ordinaria do dia 27 de junho
foi enviada anteriormente aos Vereadores para leitura, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Foram lidas as emendas dos projetos que deram entrada na Casa. Projeto de Lei 2650 - Suplementa
e reduz verba orcamentaria no valor de R$ 250.000,00. Projeto de Lei 2651 — Suplementa verba
orcamentaria por excesso de arrecadacao no valor de R$ 3.000.000,00. Projeto de Lei 2652 —
Suplementa e reduz verba orcamentaria no valor de R$ 415.000,00. Projeto de Lei 2653 — Abre
credito especial por reducao orcamentaria no valor de R$ 384,65. PL do Legislativo 12 — Denomina
a Rua Joao Osmar Jahn. PL do Legislativo 13 — Denomina a Rua Augusto Afonso Guth. PL do
Legislativo 14 — Denomina a Rua Pedro Goncalvez de Azevedo. PL do Legislativo 15 — Denomina
Rua Otto Lamb. PL do Legislativo 16 — Denomina a Rua Justino Klein. Foram lidas as Indicacoes:
Colocacao de Praca de Recreacao Infantil e organizacao do espaco Publico no Loteamento Maria
Birck — Pedro Gilson. Colocacao Iluminacao publica na comunidade do Gaucho — Claudir. Aquisicao
de Trava de Registro de agua — Pedro Gilson. Em seguida foi lido requerimento de afastamento da
Camara do Vereador Bernardino Scutta pelo periodo de trinta dias a contar de 11 de julho de 2022.
Apos ser colocado em discussao, o requenmento foi aprovado por unanimidade. Passando a analise
dos projetos foi lido o projeto de Lei 2654 que abre credito especial por reducao orcamentaria no
valor de R$ 79.000,00. A Comissao emitiu parecer favoravel e o projeto foi colocado em discussao.
Dalcir comenta que nesse ano os produtores tiveram isencao de pagamento, por isso faltou esse valor
nos cofres do Municipio. Questiona se o milho de 2022 sera pago pelos produtores no ano que vem
ou seriam isentados. Claudir comenta que segundo informacao foram ofertadas mais duas variedades
mais nobres, devido a isso ouve uma demanda maior, consequentemente ha um investimento maior.
Pedro Gilson explica que o municipio paga o milho e os produtores restituem os cofres do municipio.
O milho distribuido no ano passado foi isentado por Decreto. Desta forma o projeto foi aprovado por
unanimidade. Em seguida foi lido Projeto de Lei 2655 que abre credito especial por excesso de
arrecadacao no valor de R$ 40.000,00. O parecer da Comissao e favoravel e o projeto foi colocado
em discussao. Dalcir questiona se o Estado ressarciu o municipio ou se o municipio perdeu de seus
fres essa isencao. Ademar responde que foi o Estado. Os vereadores analisam de onde provem os
recursos e ha constatacao que a origem dos recursos e diferente nos dois projetos. Claudir diz que sao
duas coisas diferentes. Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Nas consideracoes finais,
Diovana cumprimenta a todos e convida para a reinauguracao do salao do Estrela do Mar corn almoco
e reuniao dancante. Deseja a todos uma boa semana. Pedro Gilson cumprimenta a todos e parabeni
os professores por trazerem os alunos para a Sessao, destacando a importancia de ensinar desde ce
qua! a funcao desempenhada pelos vereadores e desta forma permitir a melhor escolha no momento
da eleicao. Defendeu sua indicacao comentando os beneficios que a aquisicao de uma trava traria
para o municipio e tambem para os municipes que assim que quitarem seus debitos teriam o
reabastecimento feito imediatamente. Quanto sua outra indicacao, comena que o loteamento em
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questao esta sendo regularizado sendo que uma area ficara para o municipio e que a mesma podera
ser muito aproveitada a fim de oferecer para as familias que residem proximo ao local, um ambiente
apropriado para passeio e recreacao. Pedro Gilson parabeniza os organizadores e os participantes do
Campeonato sub 18, em especial ao Forca e luz campeao desta edicao. Deseja a todos uma boa
semana. Mario cumprimenta a todos, deseja as boas vindas ao colega Dalcir, melhoras ao colega
Bernardino. Manda um recado para a Administracao dizendo que e muito importante fazer grandes
obras, mas mais importante a nao esquecer de resolver os pequenos problemas. Enaltece o trabalho
do Secretario de Obras, mas comenta que colocando um pouco de vontade e possivel resolver
problemas pequenos que existem a bastante tempo. Da como exemplo a area verde da Rua Elisabete
Gossler, reivindicacao que vem fazendo a bastante tempo. Dalcir cumprimenta a todos a agradece a
vereadora Jucelaine pela oportunidade de voltar, mesmo que por pouco tempo, para a Casa
Legislativa. Agradece a presteza da Administracao pelo atendimento de suas solicitacoes que mesmo
estando fora da Camara, sempre foi muito bem recebido e teve suas solicitacoes atendidas. Comenta
que na proxima semana ira trazer algumas indicacoes e agradece a recepcao de todos, comenta que
nos proximos trinta dias quer continuar a trabalhar pelo bem comum assim como vem fazendo fora
da camara tambem. Ademar Bourscheid agradece a presenca de todos e deseja uma otima semana
corn muita saude a todos. Claudir cumprimenta a todos e divulga o cachorro quente em prol do nono
ano da escola Carlos Gomes. Divulga tambem o cafe colonial da Capela Sao Jose que promete ser
um sucesso. Destaca o inicio da execucao da obra de iluminacao da ciclovia, ressaltando o empenho
de todos pela busca deste recurso. Sobre sua indicacao comenta a importancia de iluminar o local em
questao, dizendo que se trata de um pedido dos moradores da comunidade. Deseja a todos uma boa
semana, lembrando do seu tempo de escola e enaltecendo a importancia da Assunta Fortini na
formacao dos professores. Enaltece o curso normal na formacao dos professores com aulas
presenciais, uma vez que esta muito em alta os cursos a distancia a esses cursos nao tern toda essa
parte pedagogica corn supervisao. Diz que existe uma preocupacao em toda regiao quanto a qualidade
de ensino num futuro bastante breve. Bernardino cumprimenta a todos, da as boas-vindas aos
presentes a tambem ao colega Dalcir dizendo que ele esta fazendo falta. Diz que o colega Mario fez
uma colocacao bastante interessante sendo que as questoes pequenas sejam resolvidas. Comenta que
a cidade já esteve mais limpa, nao por falta de lixeiras, mas ja esteve mais limpa. Algumas pessoas
comentaram que nao ha a necessidade de separar o lixo uma vez que quando passa o caminhao todo
lixo e colocado num mesmo caminhao. Concorda que e preciso cuidar das pequenas coisas para que
as grandes fiquem bonitas. Comenta ainda que concorda corn as preparacoes para a festa colonial em
novembro, mas ressalta que a transparencia deve prevalecer, por exemplo diz que uma maquina
esteve trabalhando na area em que supostamente a festa sera realizada, mas nada deste gasto foi
divulgado. E importante deixar a populacao a par do que esta acontecendo. Sobre a indicacao do
colega Claudir diz que faz mais de ano que solicitou a iluminacao, espera que seja atendido, assim
c mo o alargamento da ponte. Agradece as manifestacoes dos colegas referentes a sua saude, diz que
solidariedade e carinho humano nao tern preco. Encerra lendo um poema falando sobre a viajem da
vida em busca da felicidade. Luciano cumprimenta a todos em especial os professores a alunos da
escola Carlos Gomes. Convida a todos para o pague a leve da comunidade evangelica Martini Luter
e tambem para o Cafe Colonial Sao Jose. Comenta sobre algumas emendas recebidas pelo municipi
do Deputado Mauricio Ditrick em prol da saude que juntas somam cento e setenta mil reais. Diz que
nesse um ano a seis meses de mandato esteve lutando pela saude, conseguindo grandes resultados.
Comenta ainda que muito em breve estara buscando alguma coisa para a seguranca que assim como
a saude e bastante importante. Deseja a todos uma excelente semana. Dal r solicita o resultado da
Estacao, 4103
~9

_S

ala 102 - Fone: (51) 3696 104

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BARAO - RS
enquete feita para a mudanca de horario da sessao e se tiver um acompanhamento de quern sao as
pessoas que normalmente acompanham a sessao. Luciano comenta tambem que estara protocolando
um pedido para a realizacao de uma homenagem para os alunos que participaram das olimpiadas de
matematica. Ademar Gauger agradece a presenca de todos, destaca a volta do colega Dalcir, destaca
a volta corn saude do colega Bernardino. Sendo o que constava na pauta, o Presidente agradeceu a
presenca de todos declarando encerrada a de Sessao Ordinaria do dia 04 de julho de 2022. Assim
sendo, lavro esta ata apos lida e aprovada sera assinada pelos vereadores presentes na aprovacao da
mesma.
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