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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 03 DE SETEMBRO DE 

2018. Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, na sala de 

Reuniões da Câmara Municipal de Barão de Cotegipe, sito à Rua Princesa Isabel número cento e 

quatorze, sob a Presidência do Vereador Zaqueu Picoli reuniram-se os Exmos Srs Vereadores Adelir 

Sartori, Alderi Trombeta, Djeovani Krenczynki, Floriano Ternes, João Carlos Dassoler, Luis 

Eduardo Giacomel, Marilena Berria, Rodrigo Colet e Zaqueu Picoli para a Sessão Ordinária. O 

presidente procedeu à chamada nominal para verificação de quórum. Havendo número legal e 

regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e cumprimentou os colegas, a plateia 

presente. O presidente informou que nesta data está assumindo o cargo a vereadora suplente 

Marilena Berria e que antes de iniciar os trabalhos solicitou que a mesma fizesse o juramento de 

posse. Após o juramento o presidente declarou empossada a vereadora suplente Marilena Berria e 

desejou um bom trabalho durante o tempo de seu mandato na Casa. NA PALAVRA LIVRE se 

inscreveram os representantes: pela bancada PMDB o vereador Adelir Sartori, pela bancada 

PP/PSDB o vereador João Carlos Dassoler(PP), o vereador Rodrigo Colet(PP) e o vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB), pela bancada PT/PSB a vereadora Marilena Berria(PT), o vereador Floriano 

Ternes(PT) e o vereador Djeovani Kreczinski(PSB) e pela bancada PTB/PDT o vereador Alderi 

Trombeta e o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT). O Presidente colocou em votação a Ata: Ata 

da Décima Segunda Reunião Ordinária, da Décima Quarta Sessão Legislativa, de Vinte de agosto 

de dois mil e dezoito. Teve como parecer: Aprovada por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIAS: a secretária leu a programação da Semana Farroupilha do município 

que acontecerá do dia quinze ao dia vinte de setembro de dois mil e dezoito no CTG Rancho Amigo 

e Praça Vilamir Facioli. O presidente solicitou aos demais vereadores que divulguem esta 

programação e que também participem. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 

007/2018 da autoria do vereador Djeovani Kreczinski que “Requer a instalação de Placas de 

Regulamentação na Avenida Ângelo Caleffi, placas de Advertência de Transito na Rua José 

Bonifácio e placas de Indicação no interior do Município”. O vereador Djeovani Kreczinski 

cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessora, os demais presentes e todos que 

acompanham através das redes sociais e expôs que fez este pedido devido as mudanças que 

aconteceram na continuidade da Avenida Ângelo Caleffi com sentido de mão única que está um 

pouco carente de placas e as pessoas estão ainda fazendo o trajeto que era feito antigamente e 

acredita que com a colocação de algumas placas este problema será resolvido e em relação as placas 

de sentido único é rotineiro ver alguns motoristas que não são da cidade se perderem e andarem na 

contramão e que este pedido vem para os senhores para que se evite acidentes e sobre o pedido de 

placas para o interior é por que existe uma carência de placas indicativas principalmente no sentido 

para a Linha Quatro e Linha Cinco nas encruzilhadas do cemitério. Finalizou pedindo a aprovação 

de todos os vereadores para este requerimento. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o 

presidente, os vereadores, os demais presentes e se associou ao requerimento do vereador Djeovani 

e que também já tinha feito um requerimento para que se fizesse a sinalização da continuação da 

Avenida Ângelo Caleffi onde a mesma é de mão única pois é rotineiro ver motoristas andando na 

contramão nestas vias e que com essa sinalização acredita que a população irá perceber e 

começarão usar a via corretamente. Colocado em votação o requerimento nº 007/2018 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida foi apresentado o requerimento nº 

008/2018 também de autoria do vereador Djeovani Kreczinski que “Requer que se sejam nomeadas 
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as Ruas denominadas “sem nome e/ou com números” no município e que posteriormente a 

nomeação sejam instaladas as placas com os nomes das ruas correspondentes”. O vereador 

Djeovani Kreczinski expôs que esteve conversando com várias pessoas que moram nestes bairros 

que foram destacados neste requerimento e estes comentaram que existem ruas há anos que não tem 

denominação e que é de extrema importância para os moradores destes bairros que sejam nomeadas 

estas ruas para facilitar para os correios e transportadoras e que é preciso acabar com este dilema 

destes moradores por isso pede o apoio de todos os vereadores para a aprovação deste requerimento. 

Colocado em votação o requerimento nº 008/2018 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Requerimento nº 009/2018 de autoria do vereador Floriano Ternes que “solicita 

a reabertura da estrada que desce para a Comunidade Guatapará, alargamento e dinamitação de 

alguns pontos.” O vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária 

e em especial a vereadora suplente Marilena Berria e os demais presentes e disse que foi solicitado 

pelo novo proprietário que adquiriu essa terra na Linha Guatapará e que a maioria dos vereadores 

devem conhecer a estrada desta localidade e que tem trechos que dá para reabrir e que inclusive foi 

reaberto com a esteira porem tem alguns lugares que é rocha sendo necessário dinamitar pois 

somente máquinas pequenas conseguem passar e ainda segundo o vereador o senhor Andreta que é 

o novo proprietário da terra informou que os eucaliptos já estão aptos para a extração e que será em 

torno de quarenta mil metros de lenha que seriam retirados através de caminhões trucks e muques e 

que devido ao tamanho desses veículos os mesmos não conseguem fazer algumas curvas nesta 

localidade. Informou ainda o vereador que o senhor Andreta tem contato com os proprietários da 

empresa Andreta e Traçado e assim conseguiria o material para a dinamitação e juntamente com a 

prefeitura fazer esta reabertura e beneficiaria não somente este proprietário mas todos que residem 

nesta localidade pois é de conhecimento de todos que existem vários produtores de grãos que por 

ano colhem de dez a doze mil sacos de soja e que seria um bom retorno para o município e que a 

extração dessa lenha trará rendimentos para o município também. E que uma vez feita esta 

reabertura com auxilio deste proprietário para a compra do material facilita a vida de todos os 

moradores e por isso o vereador solicitou o apoio dos demais colegas para a aprovação do 

requerimento. O presidente Zaqueu Picoli questionou o vereador para saber se este proprietário já 

entrou em contato com a secretaria de obras e o vereador Floriano Ternes disse que o mesmo já 

havia conversado com o prefeito e que o mesmo orientou para que fosse feito um requerimento. O 

presidente Zaqueu reiterou que seria interessante que o proprietário entrasse em contato com a 

secretaria e conversasse com o secretário de obras. Colocado em votação o requerimento nº 

009/2018 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. ORDEM DO DIA: O 

vereador Alderi Trombeta na condição de Relator da Comissão de Pareceres explanou à todos que 

os Projetos de Lei nº 034/18, nº 035/18 e nº 036/18 estão aptos para votação. PROJETO DE LEI 

N.º 034/18, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

Prorrogar o prazo de Vigência da Contratação Temporária autorizada pela Lei Municipal nº 

2.624/17 de 22 de Março de 2017 e dá outras providências.” O vereador Rodrigo Colet 

cumprimentou novamente o presidente, os vereadores, a senhora Marilena Berria que está 

assumindo os trabalhos neste dia, assessores, demais presentes e os ouvintes através das redes 

sociais e disse que este projeto já veio para esta Casa no ano passado onde o operador em questão 

fez o processo seletivo simplificado e que teve três cargos sendo que um deles já veio para a 

prorrogação e este é o segundo operador e que neste caso é o operador Agenor Berton que hoje 

opera a moto niveladora e que este trabalho é para encascalhamento, abertura, terraplanagem e 
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tantos outros trabalhos realizados que necessita deste operador e que como já foi dito está vindo 

mais uma escavadeira e o prefeito já comentou que de repente venha ser adquirida mais uma 

retroescavadeira para o ano que vem e que foi esquecido de mencionar que também foi adquirido 

um trator agrícola novo e que será necessário mais um operador para a Patrulha Agrícola que fará 

uso deste cargo apesar que foram readmitidos dois servidores e que provavelmente um completará 

os sessenta dias e irá se afastar novamente desistindo da vaga que precisará ser preenchida 

novamente e que ainda terá que ser chamado mais um para operar as novas máquinas. O vereador 

Rodrigo finalizou pedindo o apoio dos demais vereadores para que os trabalhos da secretaria de 

obras e da agricultura tenham a sua efetividade garantida. O vereador Alderi Trombeta disse achar 

importante essa contratação mas se levarem em conta que se tem os operadores que tiram trinta dias 

de férias por ano sempre haverá maquinas paradas devido à falta de operador e que não lembra o 

número que operadores porem disse achar que se não tiver mais contratações com a chegada de 

mais duas máquinas pelo o que foi comentado que no dia doze de setembro terá uma licitação para a 

aquisição de uma escavadeira hidráulica e mais no mais tardar no início do próximo ano será 

adquirida mais uma retroescavadeira e devido as férias disse achar que deveria ter um operador a 

mais pois sempre é necessário substituir alguém que está em férias, ou atestado médico devido a 

problemas de saúde ou outro tipo de situação. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 034/2018 

teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 035/18, DE 

30 DE AGOSTO DE 2018 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Prorrogar o prazo 

de Vigência da Contratação Temporária autorizada pela Lei Municipal nº 2.711/18 de 08 de 

Maio de 2018 e dá outras providências.” O vereador Rodrigo Colet disse que este projeto é uma 

reivindicação tanto dos proprietários das agroindústrias familiares, artesanal e de pequeno porte e 

que é uma reinvindicação que vem solicitada há tempos pela Secretaria da Agricultura onde se 

conseguiu registrar a criação do SUSAF no município e que todos os serviços de inspeção 

municipal que é feito pelas veterinárias do município e os produtos poderão ser comercializados em 

qualquer estabelecimento fora da cidade e em qualquer município dentro do estado do Rio Grande 

do Sul que vinha sendo uma complicação para várias agroindústrias do município e que 

acompanhou várias vezes juntamente com o vereador Zaqueu o trabalho da veterinária Carine na 

ausência da veterinária Silvana onde a mesma trabalhava até as sete horas da noite para conseguir 

cumprir os prazos de entrega de toda a papelada e que presenciou na entrada da BR quatrocentos e 

oitenta uma barreira sanitária realizada juntamente com o Estado coisa que nunca havia acontecido 

no município e considera que estão trabalhando dentro da Lei para que ninguém seja prejudicado. 

Expos ainda que a veterinária é concursada apenas para vinte horas a questão burocrática fica 

muitas vezes atrasada e por este motivo a administração optou em prorrogar por mais sessenta dias 

o contrato desta veterinária para que a situação do SUSAF seja adequada e como esta profissional 

faz parte da banca do último concurso foi optado pelo contrato temporário para que não venha 

causar maiores prejuízos no caso de não der certo e esclareceu ainda que na justificativa do projeto 

diz que o servidor estava afastado porem o mesmo retornou as suas atividades na última sexta feira 

e que provavelmente este projeto já tinha vindo para esta Casa mas que está profissional que terá o 

contrato prorrogado virá para ajudar na fiscalização. O vereador Floriano Ternes disse que este 

projeto já passou por esta Casa para contratação por sessenta dias e que agora veio para prorrogação 

de mais sessenta dias e como o líder do governo colocou disse acreditar que é muito bem-vindo este 

projeto para esta Casa e para o município haja visto que existem várias agroindústrias no município 

e até então não são aptos em comercializar para outros municípios da região dentro do estado e que 
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o matadouro da cidade está parado pois precisa fazer algumas adequações e assim que estiver tudo 

certo poderá retornar as atividades e transportar para a cidade de Erechim que também teve os seus 

matadouros interditados e que agora liberaram um e disse acreditar ser de extrema necessidade ter 

esta médica veterinária por vinte horas e que faça este trabalho pelo menos pelos próximos sessenta 

dias para dar andamento pois depois de encaminhado esta liberação para estas agroindústrias que 

são várias no município desde fabricação de queijos até pães consigam fazer o seu trabalho e vender 

para fora do município e ainda disse ser lamentável que no estado de Santa Catarina o comércio seja 

liberado para todo o estado e aqui não se consiga pois isso só favorece as pessoas que dependem das 

agroindústrias pois conseguem produtos bons com preços acessíveis e mais frescos e que seria 

muito bom se o município conseguisse esta liberação pra comercializar para outras cidades pois a 

demanda é bastante grande em toda a região. O vereador Adelir Sartori disse que também gostaria 

de comentar sobre este projeto e que o mesmo é muito bom e bem vindo e que pessoalmente 

juntamente com o vice prefeito Joni Giacomel e o secretário de agricultura Jolcemir Bertuol foi a 

Porto Alegre em uma audiência com o senhor Odacir Klein para encaminhar este projeto para a 

liberação do SUSAF para que os produtores possam fabricar e vender seus produtos na feira e 

também para outros municípios e também para a liberação do matadouro do senhor Sergio Hubner e 

que na semana passado o mesmo lhe pediu para que entrasse em contato com o secretário Odacir 

Klein e que este enviasse a fiscalização pois aqui já está tudo certo inclusive dentro do mercado e 

por isso considera que isto é muito bom para o município e para os feirantes que produzem e 

comercializam estes produtos e que está trabalhando nesta semana no Pascuetti onde o mesmo 

também comentou sobre isso que o mesmo só pode vender para o município de Erechim e que 

assim que ocorrer a liberação as agroindústrias estarão aptos para fazer esta comercialização. O 

presidente salientou que além da importância da votação deste projeto que seja analisado 

novamente uma questão que já vem sendo colocada há várias sessões neste período eleitoral sobre a 

questão da desburocratização que se comenta tanto e que se o produto é saudável para a população 

de Barão de Cotegipe provavelmente não será de péssima qualidade para a população de Ponte 

Preta e que é importante que se bata nesta tecla com os representantes que serão eleitos nesta 

próxima eleição para que se consiga fazer esta desburocratização que atrapalha muito as 

agroindústrias do município. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 035/2018 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 036/18, DE 30 DE AGOSTO 

DE 2018 Que “Altera o Art. 3º, e inclui redação no Anexo I da Lei Municipal nº 1.868/08 de 1º 

de Abril de 2008 que institui o Plano de Carreira dos Servidores e Respectivo Quadro de 

Cargos e Funções e dá outras providências.” O Vereador Rodrigo Colet disse que este pedido de 

adesão ao NASF foi vinculado pela Secretaria de Saúde e como visa ampliar o número de 

profissionais que trabalham com a saúde familiar se faz necessário somente a criação do cargo de 

fisioterapeuta e que consta no anexo o impacto financeiro de mil setecentos e vinte e dois reais e 

noventa e dois centavos com padrão oito para vinte horas e que os cargos de enfermeiro, 

fisioterapeuta, odontólogo, educador físico e psicólogo não foi decidido pelo secretário da saúde se 

serão utilizados os mesmos profissionais que já acompanham o quadro ou como no caso do 

educador físico pode ser usado na lotação como já acontece em outros municípios que promove 

atividades nas academias ao ar livre nas praças demonstrando a forma correta dos exercícios e 

também para atividades com idosos e crianças e que a fisioterapeuta é a única que não tem o cargo 

criado e como não se tem na banca do concurso e não se sabe por quanto tempo este programa 

ficará em vigor a administração optará por fazer um processo seletivo simplificado pois daqui a 
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pouco se faz uma contratação definitiva e não existirá mais o programa criado e se usará um 

dinheiro que será pago para uma pessoa que não estará fazendo a sua função e virá um valor de 

doze mil reais para cobrir as despesas e mais vinte mil reais para a implantação do programa seja 

com compra de computadores, material para realizar as práticas e esse dinheiro pode ser utilizado 

para o pagamento dos funcionários que já estão trabalhando pelo município e que este programa só 

vem para melhorar a saúde do município e conta com a aprovação dos demais vereadores. O 

vereador Alderi Trombeta informou que este programa ao contrário do programa da saúde da 

família foi criado sob a portaria número dois mil duzentos e setenta e três de trinta de julho de dois 

mil e dezoito e o município tem o prazo de quatro meses para implantar este programa junto a 

Secretaria de Saúde e como comentado pelo vereador Rodrigo Colet os doze mil reais por mês mais 

os vinte mil reais para a aquisição dos equipamentos e que conversando com o secretário de saúde e 

que inclusive o vereador Dassoler estava junto está sendo pensado em utilizar os mesmos 

profissionais contratados pelo concurso municipal e que é um programa bem-vindo que trabalhará 

junto com a secretaria da saúde e com o PSF e que se optou pela contratação de um fisioterapeuta 

com vinte horas porem poderia ser criado com trinta e três horas mas a opção de vinte horas é mais 

viável caso seja necessário contratar dois profissionais será quarenta horas. O vereador Floriano 

Ternes comentou que os projetos que vem tanto para a saúde quanto para a educação são bem vindo 

pois a cada ano que passa tem mais habitantes e já que virá doze mil reais de ajuda que poderá ser 

usado para pagamento destes profissionais que já estão atuando e também para melhorar para os 

demais e que todos sabem que quando foi implantado os agentes de saúde há anos atrás está 

durando até os dias atuais com auxílio do governo e solicitou ao líder do governo que entre em 

contato com o secretário de saúde para que usasse parte deste dinheiro para contratar algum 

profissional para repassar maiores informações para as agentes de saúde ou algum curso e que não 

são todos mas alguns agentes não tem a lista completa da quantidade de médicos, quantos 

enfermeiros e como é o trabalho e que daqui a pouco como está vindo este dinheiro que não será 

usado todo para montar outra equipe que seja usado uma parte para contratar alguém e que não está 

dizendo que não se está fazendo um trabalho bom mas se é possível melhorar deve-se fazer isso 

pois a cada dia que passa aparece novas tecnologias, doenças novas e que os agentes possam estar 

aptos em repassar estas informações pois muitas vezes acontece as coisas e os mesmos repassam 

depois e que o secretário chamasse não todos os meses mas de repente a cada sessenta dias e fizesse 

um treinamento para que os agentes possam estar bem informados para que estes saibam informar 

quando questionados pelos munícipes. Falou ainda que sabe que isto não está neste projeto mas 

como virá para a saúde pode-se encaixar neste projeto pois nunca é demais o conhecimento. O 

vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, a senhora Marilena 

Berria e os demais presentes e disse que ficou muito feliz com a adesão do município ao programa 

do NASF e ainda mais feliz pela economia que terão mediante a criação deste cargo de 

fisioterapeuta pois estava analisando que se for pegar a média de custos de uma hora em uma 

clínica de fisioterapia hoje é trinta reais que o município paga e que com um profissional atuando 

no posto de saúde com a ajuda de custos do governo federal nada mais justo do que aprovar este 

projeto e agradecer o empenho de toda a equipe da Secretária de Saúde por esta adesão. Destacou 

ainda o vereador que é muito grato pelo esforço da Secretária de Saúde e que é favorável a este 

projeto. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 036/2018 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada PMDB o 

vereador Adelir Sartori solicitou ao líder do governo que no cemitério tem uma tubulação próximo 
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a entrada lateral do mesmo que quando chove bastante acaba vindo pedras e britas e entope a boca 

de lobo e que alguns dias atrás passou por lá e mesma estava trancada e que seguidamente a 

secretaria de obras está limpando mas quando tranca a água desce para a rua danificando a mesma e 

por isso pede que a Secretária de Obras verifique esta questão. Pela bancada PP/PSDB o vereador 

João Carlos Dassoler(PP) cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretárias, a senhora 

Marilena Berria que está assumindo nesta data e demais presentes e disse que gostaria solicitar ao 

executivo que no cemitério com a proximidade do dia de Finados bastante pessoas de idade vão 

visitar os túmulos e que na sua opinião deveria ser ajeitado os buracos entre os túmulos que muitas 

vezes fica difícil até de caminhar entre os mesmos devido ao desnível e que de repente fosse 

colocado brita ou até mesmo se houvesse a possibilidade de comprar uma carga de concreto de 

alguma empresa para colocar nesses desníveis e deixar mais acessíveis para estas pessoas de mais 

idade. O vereador Rodrigo Colet(PP) fez um convite para todos os vereadores para participarem da 

Semana da Pátria e também dos festejos da Semana Farroupilha que é um trabalho realizado pela 

Administração juntamente com o CTG e demais entidades para que aconteça este evento e 

comunicou que está se licenciando a partir do dia dez de setembro por motivos pessoais por trinta 

dias. O presidente Zaqueu Picoli pediu para que o vereador João Dassoler o substituísse para que 

pudesse fazer o uso da palavra. O vice-presidente concedeu o uso da palavra. O vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB) iniciou dizendo que será breve e desejou as boas-vindas para a vereadora Marilena 

Berria e que a mesma realize um bom trabalho nesta casa e se associou ao convite do vereador 

Rodrigo Colet para quem puder se fazer presente e participar das comemorações da Semana da 

Pátria que iniciou no último sábado onde todas as manhãs as oito e trinta ocorre o hasteamento e as 

dezessete horas o arreamento das bandeiras e também da Semana Farroupilha. Comunicou ainda de 

no dia quatorze de setembro inicia o Campeonato Municipal de futebol de salão e que aconteceu 

uma reunião na última semana e que acredita que será um campeonato bacana pois houve mais 

adesão de times femininos e também teve a inclusão da categoria máster e com isso terá mais 

equipes participando. Convidou ainda os demais vereadores para que também no dia quatorze 

participarem da Romaria no Santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz e acredita que a maioria 

conhece e disse que é um lugar interessante, importante, de grande devoção e mistério e que nos 

dias onze, doze e treze ocorre o tríduo preparatório as oito horas da noite e no dia quatorze a grande 

Romaria e é importante deixar claro que este local é somente para oração, penitência e conversão e 

não é permitido o comércio e não visa lucros. Disse ainda que importante lembrar que durante a 

Semana Farroupilha que foi lida a programação haverá uma apresentação da gurizada do Juvenarte 

do CTG Sentinela da Querência irá apresentar uma dança que conta a história e que assistiu esta 

apresentação e que os mesmos estiveram apresentando a entidade na final do Juvenarte e acabaram 

não se sagrando campeões e convidou quem puder se fazer presente para assistir esta apresentação 

pois é muito emocionante. Aproveitou ainda pra esclarecer para o vereador Djeovani Krenczinski 

que durante a última sessão questionou sobre a questão das audiências públicas e informou que 

conversou com as secretárias da Câmara e o que pode ter ocorrido é de uma audiência pública que 

foi a mesma audiência sobre a LDO onde o próprio contador disse que não haveria a necessidade de 

divulgar para os colegas pois depois acabou acontecendo a outra audiência para os vereadores e que 

também possa ter acontecido de algumas vezes alguma entidade ter solicitado o espaço para realizar 

reuniões que não eram abertas ao público e que eram situações internas onde o mesmo disse que 

veio abrir a Câmara para a Associação de Estudantes que era uma reunião de interesse somente 

deles e que de repente foi este o mal entendido que aconteceu. Disse ainda que não iria falar sobre a 
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questão de eleições e que deixará para uma próxima sessão para não se alongar demais pois o 

assunto é bem pertinente e pode se prolongar um pouco. O vice-presidente devolveu a palavra ao 

titular. Pela bancada PT/PSB a vereadora Marilena Berria(PT) cumprimentou o presidente, a 

secretária, os vereadores, a distinta plateia que os prestigia a sua presença e também os ouvintes 

através das redes sociais e disse que apenas gostaria de agradecer a esta Casa pela recepção desta 

noite e que já estava com saudades de retornar a esta Casa e agradeceu ao vereador André pela 

cedência deste espaço onde retorna a esta Casa podendo tomar conhecimento dos projetos que o 

município desenvolve e ainda podendo opinar, requerer ou representar o anseio da comunidade 

cotegipense tem e ainda levar as informações por que as vezes querendo ou não querendo estando 

aqui nas reuniões se está mais informado e que não se participa e que existem muitas poucas 

pessoas participando das reuniões da Câmara e que era o que falava quando participava das 

reuniões que o pessoal não participa e por isso as pessoas não ficam a par das notícias, dos projetos, 

dos programas, das contratações e que até colocou nas reuniões dos pareceres que as pessoas estão 

precisando de informações pois elas não vão em busca e que é preciso levar essas informações e 

sobre o comentário do vereador Floriano Ternes sobre a saúde muitas pessoas não sabem de todos 

os programas que o município desenvolve e nem quantos médicos tem, os direitos que as pessoas 

tem, se tem direito a consultas em Passo Fundo e enquanto estão aqui se tem mais conhecimento e 

pode levar estes ao povo cotegipense e disse que gostaria de agradecer e que se sente honrada em 

novamente estar de volta a esta Casa e a plateia que continue prestigiando e quem já participa que 

continue e que o Chico principalmente que nunca falhou uma reunião da Câmara durante o tempo 

em que estava no seu mandato e que continua e isto é muito bom pois leva ao povo de Barão de 

Cotegipe tudo o que se passa nesta Casa. O vereador Floriano Ternes(PT) cumprimentou o 

presidente, os vereadores em especial a vereadora Marilena Berria que está assumindo nesta data e 

que já falou mas novamente deseja as boas vindas nesta Casa e que ele que é o mais velho desta 

Casa e que há quatro anos atrás teve três mulheres quase direto nas sessões da Câmara e antes disso 

senão sempre na maioria das vezes teve representantes femininas e que a Silvia ficou dois ou três 

mandatos junto nesta Casa e agora por votação do povo que optaram em votar só em homens só tem 

homens e novamente desejou boas-vindas para esta Casa e que comentou algumas vezes que 

primeiro tinha mulheres mas que não conseguiram se reeleger e várias outras que concorriam pela 

primeira vez também não, mas que estão nesta Casa para defender os interesses do povo e da cidade 

e que faz falta uma mulher entre os homens e considera que em todos os setores são bem vindas. 

Continuou solicitando ao secretário de obras e disse que estão fazendo um trabalho e que 

provavelmente irão terminar pois terá a festa dia dezesseis na comunidade do Povoado Wawruch e 

aproveitou para convidar os demais vereadores para participarem e que tem ingressos no valor de 

vinte e cinco reais e que estão arrancando alguns banheiros que eram na parte externa e solicitou ao 

secretário que na medida que o tempo permitir para concluir o serviço onde está sendo puxado 

cascalho para no dia da festa estar tudo certo. Comunicou ainda o vereador que estará se 

licenciando a partir da próxima sessão e irá ceder o espaço para outro colega e que não sabe ao 

certo quem será mas que alguém o substituirá e que irá assumir os quinze dias deste mês e mais 

quinze do próximo mês. O vereador Djeovani Kreczinski(PSB) desejou as boas-vindas para a 

vereadora Marilena Berria que retorna para esta Casa e que possa fazer um bom trabalho e 

parabenizou a comunidade do Rio Tigre pela bela festa que realizaram na data de ontem e que 

estava tudo ótimo e disse que gostaria de comentar um pouco sobre o comércio ambulante no 

município e que vê uma concentração muito grande no final de semana que estão prejudicando o 
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mercado local que fica aberto e como comentado pelo vereador Rodrigo Colet começou a 

fiscalização nesta semana e disse que gostaria que se estendesse esta fiscalização também para os 

finais de semana e solicitou para que líder do governo levasse esta mensagem para os órgãos 

competentes para que estes ambulantes cumpram a lei do município que foi aprovada há uns 

noventa dias ou seis meses não soube precisar e que tragam renda para o município. Pela bancada 

PTB/PDT o vereador Alderi Trombeta(PTB) disse que gostaria de comentar sobre a ERS cento e 

trinta e sete onde o vereador Floriano Ternes passa praticamente todos os dias pois até que enfim 

estão mexendo e que fizeram a contratação da empresa Traçado/Andretta e que já tem pontos de 

melhora e que o asfalto parece que está quase impossível de sair mas pelo menos estão fazendo um 

melhoramento. Falou ainda que a Secretaria de Saúde está renovando a frota de veículos e que na 

semana que passou foram adquiridos dois carros novos modelo Virtus da Wolksvagem e que em 

breve estará chegando uma ambulância nova e parabenizou o secretário de saúde e o prefeito 

municipal pelas aquisições. O vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) disse que o presidente não 

quis comentar mas ele iria comentar sobre a política nacional e que na noite de ontem e no dia de 

hoje o que tomou conta das redes sociais foi o triste incêndio no Museu Nacional e o bonito de ver 

foi que nas redes sociais todos acham culpados e a culpa sempre é dos outros e é o que acontece no 

nosso Brasil que ninguém previne e que é mais fácil achar culpados e pode se destacar que em dois 

mil e dez já teve um incêndio de grandes proporções no Instituto Butantan um dos mais importantes 

institutos de pesquisa do Brasil e nos últimos dois anos teve um incêndio no Memorial da América 

Latina e no Museu de Língua Portuguesa em São Paulo e todos são prédios públicos, prédios de 

responsabilidade do governo ou de instituições ligadas ao governo e ai se pergunta sobre a Lei 

Rouanet que é de incentivo à cultura e que tinha vinte e cinco milhões para enviar para o concerto 

onde nem o artista sabia que estava fazendo este concerto, seis milhões para o show da Cláudia 

Leite que para ele cultura não é só música e que a história do Brasil é muito mais importante do que 

uma música axé, sertanejo, funk ou qualquer outro tipo de música  e que deputados aprovam fundão 

de dois ponto cinco bilhões para custear as campanhas em dois mil e dezoito, BNDES empresta 

quatrocentos e quatorze bilhões para países amigos do governo e agora acham desculpa por que não 

repassaram vinte e um milhões para a reforma do Museu Nacional e que fica se perguntando o que 

realmente importa se é achar culpados ou pensar e reavaliar as decisões nessa eleição e ver se não é 

hora de mudar o modo de pensar e um novo jeito de cobrar as lideranças em quem representa em 

Brasília e que fica uma reflexão para todos pensarem e estudar melhor os representantes a partir de 

dois mil e dezenove. O presidente Zaqueu comentou sobre a fala da vereadora Marilena Berria 

quanto a questão de falta de informação e disse que gostaria que os colegas divulgassem e 

compartilhassem sobre a filmagem das Sessões que estão sendo disponibilizadas na íntegra sempre 

no dia seguinte ao dia da Sessão na página do Facebook, no Youtube e na página da Câmara e que 

de repente não é a melhor qualidade de imagem e de captação de som mas é importante que seja 

divulgado para toda a população. A vereadora Marilena Berria solicitou a palavra e disse que o que 

mais quis se referir assim como o vereador Floriano Ternes falou sobre as agentes de saúde levarem 

para aquelas famílias, pois quem aqui está tem acesso as informações e tem acesso as redes sociais, 

mas tem pessoas que ainda não tem acesso as essas redes sociais e que moram em lugares tipo fim 

do mundo onde essas informações não chegam e que agente de saúde também é uma pessoa 

apropriada para transmitir estas notícias e tudo de novo que acontece no município pois as mesmas 

passam casa por casa. O presidente Zaqueu considerou de grande valia este comentário e que 

sempre colocou que os agentes de saúde tem uma grande importância também na questão da 
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medicação controlada pois se passarem em todas as famílias saberão a quantidade de medicação 

controlada que o Posto de Saúde precisa adquirir. E não havendo mais matéria do dia, o Senhor 

Presidente encerrou os trabalhos desta Reunião, convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária 

que se realizará no dia dezessete de setembro de dois mil e dezoito às dezenove horas.  Os trabalhos 

foram presididos pelo Vereador Zaqueu Picoli e 1° Secretário Vereador Alderi Trombeta. Sendo 

que eu 1ª Secretario determinei que fosse lavrada a presente ata, que após aprovada será assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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