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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 17 DE SETEMBRO DE 

2018. Aos dezessete 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 e quem acompanha através das redes sociais. O presidente informou que nesta data está 

assumindo o cargo a vereadora suplente Eliane Halabura Follador e o vereador suplente 

Claudiomiro OleiasMarilena Berria e que antes de iniciar os trabalhos solicitou que primeiramente a 

vereadora Eliane Halabura Follador fizesse o juramento de posse. Após o juramento o presidente 

declarou empossada a vereadora Elaine Halabura Follador e desejou as boas-vindas e que a mesma 

tenha um bom trabalho. Em seguida solicitou o vereador suplente Claudiomiro Oleias fizesse o 

juramento de posse. Após o juramento o presidente declarou empossado o vereador Claudiomiro 

Oleiase desejou as boas vindas e um bom trabalho durante o tempo de seu mandato na Casa. O 

presidente Zaqueu disse que todos devem ter percebido a ausência do vereador João Carlos 

Dassoler e que o mesmo apresentou atestado médico por problemas de saúde.  NA PALAVRA 

LIVRE se inscreveram os representantes: pela bancada PP/PSDB a vereadora Eliane Halabura 

Follador(PSDB) e o vereador Zaqueu Picoli(PSDB), pela bancada do MDB o vereador Adelir 

Sartori, pela bancada PTB/PDT o vereador Alderi Trombeta e o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel(PDT) e pela bancada PT/PSB/PPS a vereadora Marilena Berria(PT), o vereador Djeovani 

Kreczinski(PSB) e o vereador Claudiomiro Oleias(PPS). 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. 

REQUERIMENTOS VERBAIS: o vereador Claudiomiro Oleias cumprimentou o presidente, os 

vereadores, o vereador Floriano Ternes por cedido o espaço para que pudesse assumir estar presente 

nesta Casa, a plateia presente e disse que a pedido o Chico que havia comentado anteriormente na 

Rua Celso Longo em frente à casa do popular Lulo tem uma boca de lobo que foi feita a caixa e não 

foi colocada a grade de ferro em cima e que já faz algum tempo que tem um palet em cima 

tampando o buraco para ninguém cair e que se fosse possível colocar esta grade de ferro e disse 

achar que a responsabilidade deve ser a pessoa que fez o loteamento do Paulo Szymanski e solicitou 

que seja conversado com o mesmo para que ele faça a colocação da grade. O vereador continuou 

dizendo que o outro pedido verbal é para que na Avenida Ângelo Caleffi na ponte estreita em frente 

a farmácia se fosse possível colocar uma placa proibindo a passagem de ônibus e caminhão, pois 

como está sempre pela cidade observou que com o fechamento da rodoviária o ônibus da empresa 

Laux está fazendo o retorno em cima desta ponte pequena e qualquer hora vai acontecer algum 

acidente assim como já aconteceu há alguns dias entre carro e moto e para que isso não aconteça 

está fazendo este pedido. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 010/2018 da autoria 

do vereador Luiz Eduardo Giacomel que foi vetado pela Mesa Diretora para verificação da questão 

de constitucionalidade. Em seguida foi apresentado o requerimento nº 011/2018 também de autoria 

do vereador Luiz Eduardo Giacomel que “Requer que se seja alterado no que trata-se ao Recesso 

Parlamentar estabelecido na metade do ano, conforme Regimento Interno e Lei Orgânica do 
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Município.” O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, desejou 

boas-vindas a vereadora Eliane e ao vereador Claudiomiro e aos demais presentes e disse que este 

requerimento para a mudança tanto na Lei Orgânica quanto no Regimento Interno vem após uma 

reflexão sua sobre o quanto os vereadores deveriam dar o exemplo nesta Casa, pois os mesmos 

estão aqui para além de legislar e cuidar das contas do governo também para dar exemplos e que 

não acha justo que enquanto os demais funcionários públicos e funcionários de empresas privadas 

tenham apenas trinta dias de recesso ou férias sendo que os mesmos trabalham diariamente e os 

vereadores se encontram a cada quinze dias e que considera que se deve alterar este parágrafo no 

Regimento Interno e também na Lei Orgânica concedendo um recesso de apenas trinta dias no 

início do ano e ainda salientou  que se mais alguém tiver alguma sugestão de emenda pode estar 

fazendo também e pediu o apoio de todos os vereadores para a aprovação do requerimento. 

Colocado em votação o requerimento nº 011/2018 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Em seguida foi exposto a Mensagem de Veto nº 01/2018 enviado pelo Poder 

Executivo referente a proposta de emenda ao Projeto de Lei nº 031/2018 que “Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias do Município de Barão de Cotegipe para o exercício de 2019 e dá 

outras providencias.” O presidente Zaqueu Picoli disse que este veto seria somente para votação 

mas como nesta ocasião tem três vereadores que assumiram depois da votação deste projeto de lei 

será explanado um pouco do acontecido e colocar o mesmo em discussão. O vereador Djeovani 

Kreczinski cumprimentou o presidente, as assessoras, os vereadores em especial a vereadora Eliane 

Follador e o vereador Claudiomiro Oleias, os demais presentes e o público de casa e disse que como 

faz parte da Comissão que foi constituída para analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias ficou 

encarregado de explanar para os demais vereadores o que foi decidido e do por que deste veto e 

expos que em discussão juntamente com o vereador Alderi Trombeta e com o vereador Rodrigo 

Colet foi decidido solicitar ao prefeito os sete por cento de repasse para a Câmara de Vereadores 

sendo que tem a total noção que três ponto zero dois como está definido na planilha já sobra parte 

do orçamento, mas que foi pedido os sete por cento para que no final do ano repassar o dinheiro que 

sobrasse em caixa para uma secretaria e que decidiram pela Secretaria de Agricultura e tendo em 

vista este pedido o prefeito chamou o vereador Rodrigo Colet para conversar e nessa conversa os 

mesmos entraram em um acordo onde o prefeito achou que sete por cento mesmo que perante a lei 

estivesse correto, seria um valor muito elevado e prejudicaria as outras secretarias ficando um 

pouco espremidas ou passariam por alguma dificuldade e que por esse motivo foi decidido que o 

repasse de três virgula zero dois que já existe aumentaria em um ponto noventa e oito por cento 

onde passaria a ser de cinco por cento para a Casa Legislativa e ainda o prefeito se comprometeu de 

no final do ano sentar com todos os vereadores para decidirem juntos repassar este valor para a 

Secretaria da Agricultura e ver o que seria mais viável comprar alguma coisa, ou dar algum 

incentivo mas que será decidido junto. O vereador Djeovani solicitou aos demais vereadores para 

que votem a favor do veto pois já foi conversado com o executivo. O vereador Claudiomiro Oleias 

disse saber que está só de passagem e que no final de ano irá sobrar para os vereadores decidirem 

sobre isso mas gostaria de dizer que é favorável ao veto mas que seja feito o que os vereadores 

pensaram em fazer no caso distribuir este dinheiro para a agricultura que na sua opinião deve ser 

valorizada e que no final de ano essa sobra de dinheiro não seja usado para fechar as contas pois 

daqui a pouco todos sabem e que já esteve nesta Casa na gestão passada e por isso sabe que os 

vereadores pensam em fazer a destinação para alguma secretaria e o prefeito vê que precisa fechar 

as contas e acaba tendo problemas e só quer dizer que é favorável e que se fosse conseguir mesmo 
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que fosse destinado para a agricultura deve se apoiar bastante. O vereador Djeovani solicitou o uso 

da palavra e comentou que esqueceu que colocar que o prefeito se encarregou de fazer este repasse 

diretamente na LOA para que já fique destinado para a Secretaria de Agricultura. O vereador 

Claudiomiro Oleias retomou a palavra dizendo que precisa incentivar a agricultura pois cada vez 

tem menos pessoas no interior e se não for valorizar quem produz o alimento irão valorizar quem. A 

vereadora Eliane Follador cumprimentou o presidente, as assessoras, os demais vereadores em 

especial a vereadora Marilena Berria outra mulher se fazendo presente na Câmara de Vereadores e a 

todos que acompanham esta transmissão através das redes sociais e comentou que na gestão passada 

foi iniciado o mandato com em torno de sete por cento do orçamento para a Câmara e que este valor 

foi diminuído através de um projeto de lei do prefeito da época e mesmo assim todos anos sobrou 

bastante dinheiro na Câmara de Vereadores de Barão de Cotegipe na gestão passada e que poucos 

tiraram diárias e com isso houve uma grande sobra, mas é uma pena que em nenhum momento os 

vereadores foram consultados sobre o que poderia ser feito com o dinheiro e que simplesmente o 

presidente da Câmara com o Poder Executivo decidiram e assim foi feito e que foi uma pena muito 

grande isso não ter acontecido pois sabiam que tinham setores que precisavam desses valores e que 

é muito bom que os vereadores estão unidos como Poder Legislativo e estão se preocupando e que 

já tem este aumento com um destino e que bom que existe esta conversa com o Poder Executivo do 

Município e fica muito feliz em ver isto. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os 

vereadores em especial a vereadora Eliane Follador e o vereador Claudiomiro Oleias desejando as 

boas-vindas aos mesmos, os demais presentes e aos ouvintes das redes sociais e falou ser favorável 

ao veto e ao que vem fazer mais economia na Câmara de Vereadores onde eram sete por cento 

como comentou a vereadora Eliane Folador e que foi para três e que agora voltou a ser praticamente 

o mesmo valor e que quando foi presidente desta Casa repassou ao então prefeito Vladimir o valor 

que havia sobrado na Câmara e o mesmo repassou cento e vinte mil reais para a construção da sede 

da APAE e que foi conversado com os demais vereadores e o prefeito havia feito um pedido e o 

mesmo foi atendido e assim foi terminado a construção da sede da APAE e que isso veio para 

beneficiar quem tanto precisava também e que isto é muito bom inclusive o repasse para a 

agricultura pois é muito importante incentivar este setor de onde sai a maior parte da renda do 

município e por isso é preciso valorizar muito. O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o 

presidente, os vereadores e falou que a maior responsabilidade dos vereadores nesta Casa é legislar 

e cuidar das contas do município e que no começo foi a favor deste projeto mas pensando melhor 

não tem o por que trazer para a Câmara uma grande quantidade de dinheiro sendo que poderão 

afogar alguma secretaria durante o ano e acredita que esta conversa que o executivo teve com a 

Comissão da LDO onde foi decidido desta forma e que essa foi a melhor forma de destinar este 

recurso e que se o final do ano sobrar algum recurso a mais os vereadores irão se reunir e decidir se 

destinarão este valor para alguma outra secretaria ou mesmo para a agricultura e destinar da melhor 

forma e acredita que como vereadores devem cuidar do orçamento e do dinheiro do município e não 

acabar as vezes os mesmos comprometendo alguma secretaria tentando ajudar outra e por isso 

acredita que esta foi a melhor forma de resolver esta questão. O presidente Zaqueu solicitou que o 

vice-presidente o substituísse para fazer o uso da palavra. O vice-presidente concedeu o uso da 

palavra ao vereador Zaqueu. O Vereador Zaqueu Picoli explanou que no dia em que o projeto veio 

para votação e surgiu esta emenda já havia colocado a situação onde achava que não haveria essa 

necessidade e muito bem colocou o vereador Luiz Eduardo Giacomel que cabe aos vereadores 

fiscalizar e legislar, mas entende a situação de crise que as prefeituras de todas as regiões vivem 
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hoje e que no sábado conversava autoridades de outros municípios e que tem prefeituras da região 

que no último mês pagaram a folha de pagamento e sobraram dez mil reais em caixa para tocar o 

barco e que a situação está complicada e acha que não caberia aos vereadores pois os três ponto 

zero dois por cento que foram destinados para esta Casa acaba sobrando recursos e que não tem 

necessidade de exigir os sete por cento e ficar enrolando durante o ano e que acha que cabe aos 

vereadores fiscalizar como o Poder Executivo vai estar administrando os recursos que a Câmara 

estará repassando e que já no dia da votação apontava que com certeza de alguma outra secretaria 

teria que sair este recurso para ser destinado para a Câmara de repente da secretaria de obras ou da 

saúde ou da educação ou da administração e que por isso nada mais justo que manter este veto do 

Poder Executivo e que é a coisa mais certa que estarão fazendo e que cabe com o comprometimento 

que teve quando chegar em dois mil e dezenove conferir e cobrar o aumento do repasse para a 

agricultura conforme foi comentado. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. Colocado em 

votação a Mensagem de Veto nº 01/2018 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 037/18, e nº 038/18 estão aptos 

para votação. PROJETO DE LEI N.º 037/18, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018 Que 

“Denomina como “Ponte Três Vizinhos” a ponte sobre o Rio Jupirangaba localizada na 

comunidade de Valentim Berti, divisa do Município de Barão de Cotegipe com Ponte Preta e 

dá outras providências.” O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse que este projeto vem para esta 

Casa afim de acompanhar o Projeto de Lei Municipal da cidade vizinha de Ponte Preta o qual 

conferiu com o nome de Ponte Três Vizinhos a obra inaugurada na última onde o município de 

Ponte Preta foi responsável pela obra e a mesma se encontra na divisa entre Barão de Cotegipe e 

Ponte Preta e para regularizar e deixar o mesmo nome em lei nas duas cidades o Poder Executivo 

pede a aprovação dos vereadores. O vereador Adelir Sartori parabenizou o prefeito de Ponte Preta 

senhor Ademir Sakrezenski e o prefeito Vladimir Farina pela iniciativa de fazer esta ponte que é tão 

necessária e que nesse mesmo dia foi inaugurada outra ponte logo abaixo desta onde foi 

denominada de Dois Vizinhos e esta em questão é Três Vizinhos e disse que é uma boa iniciativa 

dos prefeitos que se uniram para beneficiar não somente os moradores mas todas as pessoas que 

frequentam a área de laser localizada na propriedade da família Daumer e também quem necessita 

passar por este lugar nos dias de chuva pois esta ponte ficava a dois metros acima da agua e hoje 

tem mais de quatro metros e que foi um serviço bem feito e mais uma vez parabenizou os prefeitos 

que se dedicaram a esse trabalho da construção dessas duas pontes entre os dois municípios. O 

vereador Alderi Trombeta disse ser conhecedor pois fez este trajeto durante muito tempo e que vê 

vários motivos do porque esta ponte foi construída e que hoje existem várias máquinas agrícolas 

cada vez maiores e que muitas vezes precisavam abrir estradas pelo meio dos rios para poderem 

passar com estas máquinas e que agora os engenheiros calcularam sobre as maiores máquinas que 

existem na região e construíram esta ponte para que estes veículos pesados possam circular sem 

maiores problemas e parabenizou os prefeitos de Barão de Cotegipe e de Ponte Preta pela iniciativa 

pois a ponte que existia a água levou e não tinha segurança para veículos pesados e mais uma vez 

parabenizou e agradeceu pela execução da obra. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 037/2018 

teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 038/18, DE 

13 DE SETEMBRO DE 2018 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Efetuar 

Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público e dá outras providências.” O 

vereador Alderi Trombeta disse que este projeto veio para a contratação temporária de um 
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fisioterapeuta e que existe um tempo determinado pelo governo federal de quatro meses para 

montar a equipe para que se dê início aos trabalhos do NASF, o Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família alguns profissionais que já trabalham na UBS serão utilizados para integrar esta equipe e 

como não tinha nenhum profissional na área de fisioterapia será necessária a contratação e como foi 

aprovado na última sessão a criação do cargo de fisioterapeuta, agora vem o projeto para a 

contratação deste profissional. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 038/2018 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre 

pela bancada PP/PSDB a vereadora Eliane Halabura Follador(PSDB) falou que gostaria de dizer da 

sua satisfação em estar de volta a esta Casa como mulher e não desfazendo os homens mas é uma 

pena pois na outra gestão estavam em três mulheres e agora nenhuma delas e agradeceu ao vereador 

Rodrigo Colet pela oportunidade de como suplente estar assumindo e aproveitou a oportunidade e 

agradeceu os seus eleitores e os duzentos e cinco votos que fez na eleição e que por um pouquinho, 

por apenas trinta votos também não está aqui mas entende que os correligionários, seus e do 

vereador Zaqueu tentaram colocar os dois na Casa, o que não foi possível e que sobrou votos para o 

Zaqueu e faltou em torno de trinta votos para si, mas mesmo assim disse estar feliz pois o vereador 

Zaqueu está aqui representando o partido e ainda tem os demais vereadores da bancada e reafirmou 

que é muito bom estar de volta nesta Casa. Comentou ainda a vereadora sobre a Semana 

Farroupilha e que vê a Suelen vestida com a indumentária gaúcha e que se soubesse também teria 

vindo pilchada, mas que é muito bom manter as tradições do Estado e que assim também é feito nas 

escolas durante essa semana com hora cívica, mateada e que na quarta-feira será realizada a 

mateada na escola e que está de férias na escola para poder estar aqui ao mesmo tempo que não há a 

possibilidade de se desligar pois está como diretora ainda. Falou ainda a vereadora que gostaria de 

dizer que estão próximo das eleições e que todos possam com muita responsabilidade eleger os 

representantes e que a comunidade toda possa fazer isso também com muita responsabilidade e que 

todos possam se respeitar pois estão em uma democracia e que a democracia deve estar acima de 

tudo e que os vereadores como líderes, professores possam manter esse equilíbrio e respeito nas 

redes sociais, pois segundo a vereadora ela pode ter a sua visão, pode ter o seu candidato, mas 

precisa respeitar o outro também, e que vai levando a vida e gostou muito de receber a ata da última 

reunião e que pediu que fosse enviada a ata da última reunião para que soubesse o que estava sendo 

levado na Câmara e viu que a mesma está muito bem redigida, com pontuação e comentou que 

estavam em três professoras na última gestão e se via que a ata as vezes ficava falha e parabenizou 

o pessoal que está fazendo este trabalho pois isso é bonito e fica o registro de uma coisa correta, 

pontuada, com vírgulas, pois muitas vezes uma vírgula pode mudar completamente o sentido de 

uma frase e quando falta quem é professora como no seu caso sente as aberrações na pele, e mais 

uma vez parabenizou por isto também, pois observou está sendo bem feito e irá ficar arquivado na 

Câmara de Vereadores. O presidente Zaqueu Picoli solicitou que o vereador Alderi Trombeta o 

substituísse para fazer o uso da palavra. O vereador Alderi Trombeta concedeu a palavra ao 

vereador Zaqueu Picoli. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) primeiramente deu as boas-vindas ao 

vereador Claudiomiro Oleias e desejou ao mesmo um bom trabalho e disse a professora Eliane que 

é um imenso prazer e orgulho estar trabalhando junto com a professora e para o PSDB é a primeira 

vez que tem dois vereadores na Câmara e isso é de uma extrema importância e desejou as boas-

vindas para a mesma e falou que aprendeu muito durante o tempo em que estavam juntos na 

caminhada e agradeceu os ensinamentos e disse que espera que a vereadora possa fazer um bom 

trabalho. Aproveitou o comentário da vereadora Eliane sobre a questão da ata e que os vereadores 

mailto:vereadorescotegipe@yahoo.com.br


B
A

RÃ O  DE  COT E G I P
E

 

R: Princesa Isabel 114,   Barão de Cotegipe – RS 

CEP: 99740-000    Fone, Fax : 0 XX (54) 523-2377    email: vereadorescotegipe@yahoo.com.br  

Estado do Rio Grande do Sul 
 

MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

B
A

RÃ O  DE  COT E G I P
E

suplentes que assumiram e que estavam anteriormente não devem saber do porque não é mais lida a 

ata e explicou que foi alterado no ano anterior e passado pela Casa um projeto para que não fosse 

mais lida a ata e a mesma fica disponível alguns dias antes da sessão para que seja retirada e 

analisada e caso alguém tiver algo contrário que se manifeste. Continuou o vereador dizendo como 

a vereadora Eliane falava sobre a Semana Farroupilha e convidou os vereadores e a população para 

participarem dos eventos que estão acontecendo durante esta semana e que no sábado teve a 

abertura com o jantar fandango no CTG, no domingo um evento na praça e no dia de hoje teve um 

dia de campo para o pessoal da agricultura sobre a erva-mate e que em conversa com o secretário de 

agricultura no final da tarde o mesmo estava muito contente pois o evento superou as expectativas e 

a participação foi grande, e expôs ainda que na terça à noite terá um evento com a invernada do 

Juvenarte do CTG Sentinela da Querência onde estarão apresentando as suas danças e contando as 

histórias das aparições do Santuário Nossa Senhora da Santa Cruz e que com essa dança foram até a 

final do Juvenarte no mês passado e que convida os vereadores e quem mais quiser participar para 

que adquira os ingressos com os patrocinadores, no Sicredi, Banrisul, Cresol, Prefeitura e com o 

pessoal do CTG. E continuou o vereador dizendo que na quarta-feira terá o gaitaço com jantar 

típico a partir das sete horas da noite, e na quinta-feira as dez e meia da manhã terá a missa crioula e 

após a típica feijoada no CTG e pela parte da tarde haverá show ao ar livre e brinquedos para as 

crianças e mais uma vez convidou a todos lembrando ainda que na quarta-feira à tarde terá o 

fandango da melhor idade no CTG a partir das quatorze horas. Explanou ainda o vereador Zaqueu 

que gostaria de falar um pouco sobre a situação do período eleitoral que se vive e que praticamente 

se está na reta final e disse achar que independente do partido político que se defende e se baseando 

um pouco para o governo do estado, presidente da república disse que não se pode e nem deve se 

iludir com promessas e propostas mirabolantes e que na situação financeira em que se encontra, o 

caos que se instalou no país, ninguém conseguirá fazer milagres e não adianta sonhar que a coisa irá 

ser resolvida de uma hora para outra e disse achar que o que estes governantes estão lá hoje e o que 

vem acontecendo de um período para cá e como já diz o ditado o tempo das vacas gordas passou e 

secou a “teta”, e que sempre questiona e prega a questão da renovação e de tentar eleger gente séria 

e que não adianta daqui a pouco conseguir eleger outro presidente e não analisar quem será 

colocado para ser os representantes no parlamento e que bate muito nesta tecla pois o presidente 

sozinho não irá fazer nada, assim como o prefeito sozinho não faz nada e que se vier os projetos 

para a Casa e os vereadores dizerem que não passa realmente não irá passar,  e que com o 

presidente será a mesma coisa, e por isso não adianta se iludir com propostas e promessas e que tem 

presidente que disse que irá tirar o nome do SPC, tem presidente que irá liberar a posse de armas, 

tem presidente que irá aumentar auxílios e por isso é importante fazer uma análise bem crítica e 

pensar bem pois não é todo esse mar de maravilhas e mais uma vez pediu que se analise 

independentemente de partido político que se analise bem os candidatos e os vereadores como 

representantes do povo no município muitas pessoas irão perguntar para quem irão votar e quem 

irão defender e por isso cabe escolher bem quem para qual candidato irão pedir os votos. Pediu 

ainda aos vereadores que incentivem a população em não votar em branco e que se a pessoa dizer 

que não vota para ninguém, alguém estará votando e alguém estará se elegendo e que é preciso 

fazer a população entender e disse saber que a revolta e o descontentamento é grande mas de 

qualquer maneira alguém estará lá dentro e as pessoas de bem não votando com certeza alguém que 

seja de má índole estará se elegendo e mais uma vez falou para incentivar a população pra vá as 

urnas e votem para um candidato e não em branco ou nulo. Comentou ainda o vereador Zaqueu que 
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conversou com o pessoal dos loteamentos novos e que estará entrando em contato com o Poder 

Executivo sobre a situação da regulamentação do trânsito nesses loteamentos tanto no Baidek, Tussi 

onde não existe regulamentação de mão preferencial, placas de pare e que é necessário que se faça 

esta regulamentação o mais breve possível. O vereador Alderi Trombeta devolveu a palavra ao 

titular. Pela bancada do MBD o vereador Adelir Sartori parabenizou as rainhas da terceira idade do 

município onde a coroação foi no último sábado e que ficou surpreso pois não esperava que a sua 

madrinha fosse uma das rainhas também e que a casa estava cheia, salão lotado, todo mundo feliz e 

que é muito bom participar desses bailes da melhor idade pois quando começa a dança todos caem 

no salão e é bonito de ver e disse que está participando de todos os bailes apoiando a melhor idade 

pois daqui a pouco será a vez de todos chegar nesta fase por isso é importante dar uma força para os 

mesmos e que sejam felizes aproveitando os bailes enquanto puderem. O vereador Adelir ainda 

comentou sobre o período eleitoral pois tem muitos candidatos, inclusive alguns que apoiaram o 

município e que ficou contente com as emendas que vieram para o município e falou que espera que 

o povo faça uma boa escolha tanto para presidente, quanto para governador, para deputados e 

senadores desde que tenham um bom conhecimento quanto ao trabalho dos mesmos, pois a situação 

de crise que está hoje e que o Brasil seria hoje, se não houvesse essa roubalheira dos últimos anos, 

um país rico, pois a maior parte do dinheiro está sendo desviado, pois um desvia um pouquinho, 

vem outro desvia mais um pouco e desse pouquinho em pouquinho o Brasil foi ficando endividado 

tanto a nível federal quanto estadual e que agora todos tem a arma na mão para chegar no dia e dar 

o canetaço escolhendo bem os representantes que irão trabalhar e representar o povo, pois agora o 

povo irá apoiar os candidatos e depois terão que ver os recursos que este representante estará 

trazendo para o município, e que agora é um período para as pessoas pensarem e incentivar a 

juventude, pois está percebendo que a juventude não está mais querendo votar em deputados e 

senadores e só pensam em presidente e ainda só pensam no Bolsonaro e disse não saber o que tanto 

enxergam neste candidato, e que pode ser um candidato bom assim como não pode e que não tem 

nada contra o mesmo, mas na sua opinião a juventude nos dias atuais está deixando a desejar e que 

isto é muito preocupante pois teriam a arma na mão para tirar os que estão aprontando e colocar 

gente boa, honesta e que trabalhe. Pela bancada PTB/PDT o vereador Alderi Trombeta(PTB) 

iniciou dizendo que gostaria de se associar as palavras dos demais vereadores a respeito da situação 

política do momento e pediu aos internautas e as demais pessoas que estão ouvindo e assistindo que 

pensassem e analisassem bem aqueles deputados que estão envolvidos em problemas e que são 

candidatos novamente pois disse não ver do porquê uma pessoas dessas voltar a se eleger, pois se 

estão com vários problemas com a justiça, em operação lava-jato, enfim, se houve a cada dia o 

nome de alguém envolvido e cada vez mais e mais uma vez pediu para que pensem bem na hora de 

votar. Aproveitou para deixar os votos de pesar para a família do seu João Balciunas pela passagem 

do seu falecimento. Parabenizou o vereador a todos os gaúchos pela passagem do seu dia. O 

vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) se associou as palavras do vereador Alderi Trombeta em 

relação aos votos de pesar para a família Balciunas pela perda do Doutor João, uma figura muito 

nobre da cidade e de muitos serviços prestados ao município, e ainda se associou as palavras do 

vereador Adelir Sartori e parabenizou as rainhas da melhor idade que foram eleitas no último 

sábado e destacou alguns pontos do município entre eles as obras asfálticas que começaram a serem 

feitas e que em conversa com o executivo existe projeto para asfaltamento de mais duas ruas e a 

recuperação de outras, as obras de calçamento em algumas ruas importantes do município, e pediu 

ainda o vereador a participação e o acompanhamento da população ao campeonato de futsal que 
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iniciou na última sexta-feira e também aos festejos farroupilha onde é o primeiro ano que está 

acontecendo na cidade e com programação durante uma semana e acredita que todos tem orgulho 

de ser gaúcho e essa é uma oportunidade de destacar este orgulho que se tem de uma revolução que 

foi perdida mas que saíram vitoriosos, pois é assim que a maioria dos gaúchos vê esta data. 

Aproveitou ainda para chamar a atenção para alguns dados que obteve em conversa com a 

secretária de educação Ducili e parabenizou a mesma pela gestão na secretaria de educação onde a 

nota do IDEB municipal foi de seis ponto oito, uma nota acima da média nacional para dois mil e 

vinte e um, e que a mesma pediu para colocar um ponto de alerta e preocupação quanto a nota do 

Colégio Estadual Mário Quintana onde a meta era cinco ponto dois e a nota ficou em três ponto seis 

e que é um dado preocupante em termos de gestão  e para o município onde a nota dos anos iniciais 

e uma nota tão boa mas quando chega no ensino fundamental e ensino médio a nota cai e que a 

secretária Ducili se colocou à disposição para auxiliar no que for preciso para ajudar o Colégio 

Estadual e fica um ponto para todos e tentar achar uma solução como vereadores para auxiliar 

quanto esta preocupação. O presidente Zaqueu Picoli falou que foi muito importante a colocação 

desses dados e acha que deve ser feita alguma coisa pois é uma situação bastante preocupante em 

relação aos anos finais que engloba do quinto ao nono ano, e que por ser uma média muito baixa 

seria importante entrar numa conversa para tentar resolver a situação e que muito bem colocou a 

secretária Suelen que esta foi a pior média de toda a região e que é um fato para ser analisado e 

sentar todos juntos para tentar resolver. Pela bancada PT/PSB/PPS a vereadora Marilena Berria(PT) 

cumprimentou o presidente, os vereadores em especial a colega vereadora Eliane e os demais 

presentes que prestigiam com a sua presença e as redes sociais e disse que gostaria também de se 

associar aos demais vereadores parabenizando as rainhas da terceira idade do município e falou que 

se pode ver nelas a alegria estampada no rosto quando estão recebendo a faixa e que não pode estar 

presente mas que viu as fotos e que o evento foi maravilhoso e que a alegria e a felicidade destas 

rainhas ao serem escolhidas como representantes do município. Também deixou os votos de pesar 

para a família do Doutor João Balciunas pela sua perda que foi um dos presidentes da Câmara e 

prefeito da cidade e que realizou um bom trabalho no município. Falou ainda a vereadora que muito 

bem lembrou a vereadora Eliane que eram em três mulheres na gestão passada e que nessa 

realmente não conseguiram se eleger e que para a vereadora Eliane faltou trinta votos e para si 

infelizmente faltaram três votos, mas está aqui com grande alegria que retorna para esta Casa que 

sente muita saudade e desejou aos vereadores que consigam desenvolver um bom trabalho e no 

momento em que estiver nesta Casa será para ajudar e também procurar realizar aquilo que sempre 

disse, enquanto esteve na Câmara como vereadora e como presidente, que nunca fará nada que vá 

prejudicar as pessoas do município e sim procurar realizar aquilo que será para o bem dos 

munícipes e sempre irá procurar aprovar e buscar recursos e metas que farão com que o povo tenha 

melhorias e uma vida melhor no município. Quanto a política a vereadora se perguntou sobre o que 

dizer e que também poderia fazer uma pergunta sobre em quem votar e deixaria no ar esta questão, 

pois disse não saber quem poderia representar porque a situação que está o país hoje disse não saber 

e tem alguém que ainda se possa confiar e que ainda sem colocar o nome de ninguém, mas o país 

estando na situação em que está e o pessoal querendo armar ainda mais as pessoas se pergunta o que 

irá acontecer, e que estão aqui como munícipes, como vereadores procurando o bem para o 

município, para o estado e para o país e que gostaria e busca que se consiga eleger alguém que 

realmente faça a diferença e que faça alguma coisa para o povo brasileiro e que é preciso pensar 

bem na hora de votar e como o vereador Zaqueu colocou para não votar em branco, pois se votar 
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em branco estará se associando ao voto daquele que irá se eleger e quem sabe aquele que não fará 

nada para mudar esta situação e pediu para que se procure sempre ter uma opinião por mais que, 

como colocado pela vereadora Eliane, seja diferente dos demais, mas ter o bom censo sobre a 

opinião, a idéia e o projeto que realmente vá beneficiar o povo e que esteja ao lado do povo. Disse 

ainda a vereadora que como agricultora gostaria que se elegesse alguém que pensasse para o 

agricultor, pois a situação do agricultor está deficiente nos últimos anos e que se está perdendo as 

pessoas diariamente e estas pessoas estão indo para as periferias da cidade aumentando mais ainda 

os problemas da cidade e que isso acontece pois os agricultores não tem mais condições, mão-de-

obra, dinheiro para o sustento e acabam indo embora, e que se os governantes não olharem mais 

para esta classe do trabalhador rural, da agricultura irá piorar ainda mais pois da alimentação todos 

precisam e ninguém vive sem ela. O vereador Djeovani Kreczinski(PSB) deixou os votos de pesar 

para a família do senhor João Balciunas e que lhe faltam palavras para expressar o que esse homem 

deixou de legado para o município como presidente da Casa, prefeito, vizinho de terra, como 

dentista e que não tem dúvida que este homem irá deixar saudades para o município. Se associou 

aos demais vereadores e parabenizou as rainhas da terceira idade que foram escolhidas no baile, e 

parabenizou ainda a comunidade do Wawruch pela bela festa que realizaram na data de ontem e que 

atenderam muito bem a todos e disse que gostaria de antecipar os parabéns a todos os gaúchos de 

Barão de Cotegipe pela data do dia vinte de setembro. O vereador Claudiomiro Oleias(PPS) 

também deixou os votos de pesar para a família Balciunas e que como havia comentado não estava 

na Casa nos últimos dias mas também gostaria de deixar os votos de pesar para a família da Maria 

Fedatto e que quando esteve nesta Casa a mesma estava sempre presente, caminhando de um lado 

para outro, tomando chimarrão, conversando, brincando e que agora que a mesma poderia descansar 

e aproveitar a vida teve o seu chamado e foi e que fica com um sentimento tanto da família 

Balciunas que perdeu seu João que deixou sua história no município quanto pela Maria Fedatto e 

que são duas pessoas que sente por terem partido. Falou ainda que como está ajudando o pessoal do 

CTG nos eventos na organização e trabalhando junto, gostaria de convidar quem puder participar 

nesses eventos da Semana Farroupilha serão todos bem vindos. Comentou ainda sobre a felicidade 

das pessoas no evento que teve da terceira idade e alegria ao serem escolhidas rainhas e quando toca 

as músicas já se olham, levantam e começam a dançar e que essas pessoas revivem e que muitas 

vezes não tem esse tempo em casa, pois todos trabalham e os mesmos ficam muitas vezes 

abandonados e com esses encontros chegam em casa felizes da vida e que as vezes brinca que o dia 

do encontro não tem ninguém no posto de saúde, não tem ninguém doente e estão todos dispostos e 

felizes em ir se divertir. Falou ainda que como a maioria comentou se deve pensar bem em quem 

votar e assim como a vereadora Marilena Berria comentou é difícil escolher em quem votar e que 

muitas vezes se pergunta para quem votar e quem o povo decidir que possa chegar e fazer alguma 

coisa pelo povo brasileiro. O presidente Zaqueu Picoli disse que acabou se passando sobre a questão 

do baile dos idosos e que estava presente no sábado e que lhe chamou muito a atenção a 

organização desses grupos de idosos e que eles dão um show e que a presença deve ter chegado em 

torno de mil pessoas e como muito bem foi comentado a alegria dessas pessoas e como comentou o 

vereador Adelir Sartori que estão quase lá que as vezes dá vontade de já estar lá mesmo pois o que 

eles passam para as pessoas e fantástico. Disse ainda que após a sessão tem o funcionário dos 

Correios que gostaria de trocar uma idéia com todos os vereadores e pediu para que todos 

permaneçam na Casa para terem esta conversa. E não havendo mais matéria do dia, o Senhor 

Presidente encerrou os trabalhos desta Reunião, convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária 
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que se realizará no dia primeiro de outubro 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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