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ATA N1TMERO NOVECENTOS E DOZE
Ao primeiro dia do mes de agosto de 2022, dezoito horas, reuniram-se em Sessao Ordinaria, na
Camara Municipal de Vereadores, sita a Rua da Estacao, mil a trinta a tres, sala cento e doffs, 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: Claudir Antonio Ludwig, Mario Cesar Ajala, Ademar Bourcheid, Dalcir Luis Ebeling e
Paulo Cesar Spengler. A Secretaria leu urn trecho da biblia. A ata da Sessao Ordinaria do dia 25 de
julho foi enviada anteriormente aos Vereadores para leitura, sendo a mesma aprovada por
unanimidade. Foram lidas as ementas dos projetos que deram entrada na Casa. PL do legislativo 17
— Denomina Logradouro Publico "Rua Jorge Albino Brummelhaus. PL do Legislativo 18— Altera o
inciso VIII do artigo 1° da Lei 838 de 07 de maio de 2002. PL do Legislativo 19 — Denomina
Logradouro Publico "Rua Ilso Abilio Bourscheid". PL do Legislativo 20 - Altera o § 3° do artigo 1°
da Lei 1156 de 21 de dezembro de 2005. PL do Legislativo 21— Denomina Logradouro Publico "Rua
Vó Lucinda". Foi Lida a indicacao para melhorias no calcamento de Arroio Canoas do Vereador
Dalcir. Passando a analise dos projetos foi lido projeto de Lei do Legislativo 13/2022 — Denomina a
Rua Augusto Afonso Guth. A Comissao emitiu parecer favoravel e o projeto foi colocado em
discussao. Paulo questiona se a estrada esta aberta a se transitavel. Mario diz que o mapa clero e
demonstra que situ. Pedro Gilson, autor do projeto diz que a rua cruza pelas erras que pertenciam ao
finado Augusto. Mario comenta ainda que esta rua da acesso para diversas outras ruas a diz que todas
as ruas do municipio devenam ser denominadas. Pedro Gilson comenta que esta ma esta localizada
na area central de Linha Francesa Alta e que muitos descendentes do Augusto ainda residem por ali.
Dalcir questiona a nivel de cunosidade se o homenageado era zelador de estrada, segundo Pedro
Gilson era de estrada tambem. Diovana questiona sobre a numeracao das casas. Pedro Gilson comenta
que nao possivel numerar as casas antes de denominar a rua. Lembra que apresentou indicacao para
numerar todas as casas de Barao. Desta forma o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida
foi lido projeto de lei do Legislativo 14/2022 — Denomina a Rua Pedro Gonsalves de Azevedo. O
parecer da Comissao e favoravel e o projeto foi colocado em discussao. Pedro Gilson comenta que
esta uma rua que interliga o municipio corn Sao Vendelino e segundo informacoes, sera feita uma
Lei no municipio vizinho denominando a continuidade da Rua. Sobre o homenageado comenta que
todos os Gonsalves de Azevedo de Linha Francesa sao descendentes de Manuel Gonsalves de
Azevedo que era pai do Pedro. Dalcir questiona sobre a denominando ser rua ao inves de estrada, se
existe alguma legislacao especifica sobre essa derinicao. Pedro Gilson comenta que na nossa
legislacao nao tern diferenca. Claudir comenta que sempre foi favoravel a homenagear as pessoas que
tern historia corn os arredores da rua. Pedro Gilson comenta que Pedro trabalhou muito cuidando da
referida estrada a concorda que deve ser colocado nomes de pessoas corn ligacao ao local. Os
vereadores comentam a importancia de homenagear pessoas que tiveram ligacao corn a comunidade.
Assim o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido em seguida projeto de Lei do Legislativo
16/2022 — Denomina Logradouro Publico "Rua Justino Klein". A comissao emitiu parecer favoravel
e o projeto foi colocado em discussao. Luciano, autor do projeto sugere correcao para que seja corn
fim na rua sera denominanao, pois no projeto consta ate a Rua Otto Lamb, entretanto o projeto da
Rua Otto Lamb esta em vistas. Os Vereadores discutem a questao comentando que poderia ser feito
pedido de vistas deste projeto tambem para em seguida ser aprovado primeiro o anterior e depois esta;
Luciano diz que prefere fazer uma emenda. Desta forma o projeto foi aprovado por unanimidade co
a emenda. Nas consideracoes finais, Ademar Bourscheid cumprimenta a todos e deseja uma excelen
semana. Claudir cumprimenta a todos e convida para o Jantar da Orquestra no dia 13. Dia que ficou
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muito feliz ao visitar a vila das etnias no municipio de Carlos Barbosa. Destacou a importancia de
valorizar a cultura dos nossos antecedentes e comenta que ficou impressionado corn o interesse de
pessoas de fora corn relacao a questao cultural. E preciso aproveitar a qualidade de nossa gastronomia
e cultura. Destacou ainda que temos predios corn valor inestimavel e que e preciso explorar essas
potencialidades. Deseja a todos uma boa semana. Paulo cumprimenta a todos e sugere que seja
formada uma comissao corn pessoas que entendam do assunto a fim de averiguar as estradas antes de
serem denominadas, a fim de evitar problemas. Ficaria born para a Camara e tambem para o
municipio. Sugere que seja amadurecida essa ideia. Questiona novamente se existe alguma noticia
sobre a festa, pois os municipes estao curiosos. Deseja a todos uma boa semana. Luciano
cumprimenta os presentes e sugere que uma vez por mes seja realizada a sessao ordinaria em uma
comunidade do interior. Deseja a todos uma boa semana. Diovana cumprimenta a todos e convida
para participarem do fandango do CTG Tropeiro da Serra. Deseja a todos uma boa semana. Mario
cumprimenta a todos e manda um abraco especial para o Secretario de Obras. Deseja uma boa semana
a todos. Dalcir cumprimenta a todos e comenta sobre sua indicacao dizendo que cada vez mais o
calcamento esta cedendo, destacou a importancia da melhoria. Complementa uma indicacao
apresentada pelo colega Claudir para iluminacao proximo ao cemiterio de Arroio Canoas, sendo que
faltou a colocacao de um poste, o qua! podera ser colocado posteriormente. Diz que esteve visitando
a obra de calcamento da Buarque de Macedo, obra que esta em execucao ha bastante tempo, lembra
que foi um recurso recebido do Deputado Alceu Moreira. Quanto aos nomes de ruas, diz que e preciso
ciar uma norma que ricasse igual para todos. Agradece aos colegas pela parceria do ultimo mes,
agradece a vereadora Jucelaine pela cedencia do espaco e deseja um boa noite a todos. Ademar
Gauger cumprimenta a todos e solicita novamente que a secretaria de obras realize melhoria defronte
a camara. Sendo o que constava na pauta, o Presidente agradeceu a presenca de todos declarando
encerrada a de Sessao Ordinaria do dia 1° de agosto de 2022. Assim sendo, lavro esta ata apos Lida e
aprovada sera assinada pelos vereadores presentes na aprovacao da mesma.
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