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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 01 DE OUTUBRO DE 

2018. Ao primeiro dia do mês de outubro 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 em especial o seu pai, e quem acompanha através das redes sociais. NA PALAVRA 

LIVRE se inscreveram os representantes: pela bancada PT/PSB/PPS os vereadores André 

Gasparini(PT), Djeovani Kreczinski(PSB) e Claudiomiro Oleias(PPS), pela bancada MBD o 

vereador Adelir Sartori, pela bancada PTB/PDT o vereador Alderi Trombeta(PTB) e o vereador 

Luiz Eduardo Giacomel(PDT) e pela bancada PP/PSDB a vereadora Eliane Halabura 

Follador(PSDB), o vereador João Carlos Dassoler(PP) e o vereador Zaqueu Picoli(PSDB). O 

Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária, da Décima 

Quinta Sessão Legislativa, de dezessete de setembro de dois mil e dezoito. Teve como parecer: 

Aprovada por unanimidade. CORRESPONDÊNCIAS: foi repassado o convite do Conselho 

Municipal do Idoso para a primeira Conferência Municipal do Idoso de Barão de Cotegipe que 

ocorrerá no dia quatro de outubro de dois mil e dezoito. REQUERIMENTOS VERBAIS: o 

vereador Djeovani Kreczinski cumprimentou o presidente, as assessoras, os vereadores, os demais 

presentes e todos que acompanham através das redes sociais e disse que gostaria de fazer um pedido 

ao líder do governo para que repasse este pedido para o executivo com uma certa urgência em 

relação ao comércio ambulante na cidade, onde já foi feito reuniões com o prefeito, com o 

secretário de indústria e comércio e onde esteve participando juntamente o vereador André 

Gasparini onde foi falado há mais de sessenta dias que isto seria resolvido mas que ainda não foi, e 

falou ainda que este comércio aumenta durante os finais de semana e que os comerciantes locais 

estão ficando apavorados com isso e por isso pediu uma certa urgência a este pedido. O presidente 

Zaqueu Picoli questionou se teria algum produto específico, se seriam produtos alimentares, e o 

vereador Djeovani respondeu que é um pouco de tudo dando o exemplo de ovos, frutas, carne. O 

presidente Zaqueu comentou que seria uma questão da vigilância também. O vereador Adelir 

Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores e disse que gostaria de pedir ao líder do governo 

que na capela mortuária tem as proteções nas laterais que estão praticamente soltas e que as pessoas 

acabam se escorando para descansar pois não tem banco para todos e uma hora vai acabar 

estourando aquela proteção e alguém vai se machucar e pediu para que fosse reforçado essas 

laterais e pediu ainda que se fosse possível colocar bancos nas laterais para que as pessoas possam 

sentar pois quando a capela mortuária enche no lado de fora as pessoas não tem onde sentar ficando 

todos de pé e que muitos acabam indo embora pois ficar em pé se torna cansativo. Disse ainda o 

vereador que está se chegando perto do dia de finados e que hoje estava trabalhando no cemitério e 

que o mesmo está bastante sujo, bastante capim e pediu para que se possível fazer uma limpeza 

neste local. O vereador Claudiomiro Oleias cumprimentou o presidente, os vereadores, as 

secretárias, e quem assiste e escuta através das redes sociais e falou que estava comentando 

anteriormente a  respeito da capela mortuária e que a vereadora Eliane também estava na gestão 

passada onde tinham solicitado no final do mandato do ex-prefeito Fernando Balbinot que fosse 
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instalado algumas lâmpadas de emergência e que na madrugada de sábado para domingo faltou luz 

e tinha velório e o pessoal acabou ficando na escuridão e despreparados para este tipo de situação e 

por este motivo solicita novamente para que seja instaladas algumas lâmpadas de emergência nas 

capelas pois isso é muito necessário e solicitou que este pedido seja repassado ao líder do governo e 

posteriormente ao executivo. O presidente Zaqueu Picoli comentou que pelo o que presenciou e 

conversou com o vereador Rodrigo Colet o mesmo já entrou em contato com o prefeito para fazer 

uma reforma e que seria interessante repassar estes pedidos juntamente para que estas reformas e 

ajustes aconteçam. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 012/2018 da autoria do 

vereador Claudiomiro Oleias Luiz que “Seja efetuado o recolhimento de lixo em toda a extensão do 

Bairro Horizontes Novos, saída para Erechim.” O vereador Claudiomiro Oleias disse que foi 

procurado por moradores e que também está trabalhando no loteamento Horizontes Novos e que 

esses moradores comentaram que não tinha coleta de lixo neste local e que após conversar com as 

secretárias da Câmara sobre este problema e como não sabia ao certo o nome do loteamento foi em 

busca de mais informações e para a sua surpresa neste dia foi informado por alguns moradores que 

naquele dia o caminhão de lixo havia passado e que haviam solicitado para que os moradores 

levassem o seu lixo até as margens da RS quatrocentos e oitenta pelo motivo do acesso ser muito 

ruim e que em conversa com os moradores verificou que o acesso é um pouco difícil e que falta 

fazer no final do loteamento uma rotatória que inclusive tem no projeto e que não foi feita, mas 

segundo relatos teve caminhões que foram descarregar materiais e conseguiram fazer a volta e 

pediu mais uma vez que se o caminhão pudesse fazer este trajeto para fazer o recolhimento do lixo 

pois os moradores estão recolhendo os impostos e fazendo a sua parte comprando no município 

seria o correto. O presidente Zaqueu Picoli falou que gostaria de esclarecer que esteve visitando no 

início deste ano a família Sutili neste loteamento e que nesta ocasião entrou em contato com o 

executivo sobre a necessidade que se fosse feito este recolhimento e que a princípio o mesmo estava 

sendo feito, mas aconteceu esta situação onde as vezes vão recolher e depois param e acabam 

pedindo para os moradores trazerem o lixo até as margens da BR quatrocentos e oitenta e que existe 

a necessidade que seja feita a rotatória que inclusive estava no projeto e que cabe aos moradores 

devem cobrar o responsável pelo loteamento para que esta rotatória seja feita, mas é obrigação da 

empresa fazer o recolhimento e que é importante os moradores continuem fazendo as reclamações 

para que o executivo cobre novamente e que conversou com o prefeito em exercício Joni Giacomel 

que falou que a cobrança já foi feita e que existe outros pontos da cidade com o mesmo problema. O 

vereador André Gasparini cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria e o público que 

os assiste e lembrou que há seis meses atrás chegaram a debater informalmente sobre este tema, 

onde os moradores deste mesmo loteamento já haviam feito esta reclamação, moradores da saída 

para Ponte Preta também fizeram esta mesma reclamação onde se encontram no perímetro urbano e 

pagam a coleta de lixo e mesmo assim percebe-se que esta questão não vem sendo resolvida e disse 

crer que se dê um prazo de uns trinta ou quarenta dias e se não regularizar acha que se deveria 

tomar uma medida do mesmo jeito que foi feito com a Corsan, solicitar uma audiência ou uma 

reunião informal com o diretor da empresa e que o executivo deve sim emitir uma notificação para 

a empresa e que após algumas notificações, se não estiverem cumprindo se rescinde o contrato e se 

abre uma nova licitação e que essa é uma sugestão sua e voltou a dizer para se aguardar um período 

e fazer um acompanhamento e que o vereador Claudiomiro pode trazer as informações e os 

vereadores visitar estes locais para constatar se este problema foi resolvido. Colocado em votação o 

requerimento nº 012/2018 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 
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Requerimento nº 13/2018 de autoria do vereador Claudiomiro Oleias que requer “que seja efetuado 

planejamento e solicitação em caráter emergencial junto a RGE da extensão da rede de energia 

elétrica de aproximadamente 40(quarenta) metros na Rua 23 de Janeiro localizada no Loteamento 

Vitória.”  O vereador Claudiomiro Oleias disse que tem um terreno no bairro Fioravante e que hoje 

é Vitória onde já foi feito em torno de vinte protocolos para ligação de luz e que teve que colocar 

outro poste pois o antigo já havia saído fora do padrão e a RGE não aceitava, mas a questão é que 

falta um poste de luz neste local e quando foi feito este loteamento segundo informações do senhor 

Fioravante havia sobrado um poste e falaram que não precisava e que seria ligada a luz do jeito que 

estava e que não haveria a necessidade de mais um poste. Falou ainda o vereador que hoje a RGE 

não aceita e que da sua casa até o poste tem em torno de setenta metros e que acabou vendendo há 

algum tempo e teve que colocar um poste da casa de um cunhado e fazer uma ligação clandestina 

para conseguir ter luz e os moradores conseguir entrar na casa e que está sendo cobrado pois isto é 

uma questão irregular e que já conversou com o engenheiro Balestrin e com o prefeito e acredita 

que precisa ser feito um projeto para a RGE solicitando a colocação de mais um poste para depois 

fazer a rede elétrica e que se alguém não se empenhar em fazer irão se passar mais quatro anos e 

realmente não irá ser solucionado este problema e por isso pede auxilio do poder executivo 

juntamente com o engenheiro Balestrin para encaminhar novamente este pedido e que tem os 

protocolos em sua casa e que os repassou para o engenheiro Balestrin e trabalhar junto para que a 

RGE solucione esta questão ou que se posicione em relação a este problema. O presidente Zaqueu 

Picoli falou que está muito bem colocado no requerimento do vereador Claudiomiro Oleias que não 

cabe ao poder executivo executar a obra e sim fazer a cobrança para que a RGE e que estava 

conversando com o engenheiro Balestrin e que não era de seu conhecimento esta situação que existe 

no loteamento Vitória e disse que o engenheiro Balestrin relatou da mesma forma repassada pelo 

vereador Claudiomiro Oleias e disse que deveria ser feito novamente um protocolo e recolher 

assinaturas dos moradores interessados e trazer este protocolo para o poder executivo que este se 

colocou à disposição para monitorar e cobrar mais assiduamente a RGE para que execute esta obra. 

E de repente como colocado pelo vereador André Gasparini em relação a Corsan, ir para cima da 

RGE e falou que os vereadores estão à disposição para que esta situação seja resolvida. Aproveitou 

para falar sobre a situação da rua e que se alguns moradores cobrarem que a execução do 

calçamento está atrasada e por existir um atraso nos repasses e que o recurso já foi depositado 

novamente e que iriam retomar a obra mas começou a chover e que agora está tudo certo. O 

vereador André Gasparini fez um adendo ao requerimento do vereador Claudiomiro Oleias e que no 

período em que o mesmo ainda era vereador já existia este problema e que numa conversa informal 

com o vereador se propôs a falar com o Mânica pois tem um bom relacionamento com o mesmo e 

solicitar diretamente a realização deste serviço e que fez a solicitação mas devido de repente a 

sobrecarga de serviços não teve andamento e que o problema neste local é no entroncamento da Rua 

Vinte e Três de Janeiro com a Avenida Vinte e Um de Abril em torno de sessenta metros. O 

vereador Claudiomiro Oleias falou que subindo a colocação de um poste solucionaria o problema. 

O vereador André continuou dizendo que o problema é neste local pois nas demais possuem 

entradas para a rede baixa e para fazer a ligação e que logicamente devem pressionar a RGE mas 

disse não saber como ficou a questão da colocação dos postes em relação as obras e falou não saber 

se precisará realocar os postes em relação as calçadas e que talvez este projeto já tenha sido 

encaminhado e disse saber que estão em cima do laço e que inclusive teve um atraso na execução 

do calçamento mas seria interessante o engenheiro fazer uma análise se não existe a necessidade de 
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solicitar para a RGE um realocamento dos postes pois depois que fizerem o calçamento e as 

calçadas ter que romper as mesmas para fazer a substituição dos postes seria um crime. Colocado 

em votação o requerimento nº 013/2018 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Em seguida foi exposto o requerimento da Assessora Parlamentar Erajane 

Cristina Opszarski Iankevicz para a participação de treinamento técnico cujo tema será “Grande 

Ciclo de Estudos Técnicos para Vereadores, Assessores e Servidores: Assistência Social, 

Preparativos para Encerramento do Exercício, Comunicação e Atendimento ao Cidadão” que 

acontecerá entre os dias dezesseis a dezenove de outubro de dois mil e dezoito em Porto Alegre/RS. 

Colocado em votação o Requerimento da Assessora Parlamentar Erajane Cristina Opszarski 

Iankevicz 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 039/18 está apto para votação. PROJETO DE LEI N.º 039/18, DE 27 DE 

SETEMBRO DE 2018 Que “Denomina de Rua Dezidério Marcos Picoli a atual Rua C 

localizada no Distrito Industrias II.” O presidente Zaqueu Picoli pediu para que o vice-presidente 

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

Zaqueu Picoli. O vereador Zaqueu Picoli disse que gostaria de um modo especial cumprimentar o 

seu pai Jandir que está presente e o seu tio Valdemar que foi quem o procurou para que fosse 

prestada esta homenagem para o nono Picoli e que assim que foi procurado já começou a recolher 

os documentos e que de momento haviam pensado em uma outra rua mas devido recusa de alguns 

moradores que relataram que teriam que trocar as escrituras o que iria demorar um pouco, mas é 

com muito orgulho que que hoje apresenta este projeto de lei pra prestar esta homenagem ao nono 

Dezidério e falou que é suspeito em falar pois tem poucas lembranças dele e que lembra dele 

quando já estava adoecido e quando o mesmo faleceu era muito jovem, mas que já ouviu muitas 

histórias que o seu pai conta da família, da situação em que eles viviam, como trabalharam para 

constituir a família Picoli, para fortalecer e formar a comunidade da Saracura que hoje é uma das 

maiores comunidades de Barão de Cotegipe e muitos valores que traz desta família Picoli 

principalmente a questão da oração e do diálogo em família que o seu pai sempre cobra muito e que 

com certeza vem dessas raízes que o seu nono plantou pois ele era uma pessoa que cobrava muito a 

oração do terço antes das refeições e disse que como está colocado no projeto do esforço que ele fez 

para criar a comunidade Saracura e que já teve filhos dele representando o povo dentro desta Casa 

Legislativa e que o seu tio Idamir que inclusive está no quadro dos vereadores constituintes da Lei 

Orgânica do município e que o seu pai já foi suplente de vereador, seu tio Domingos também já foi 

suplente, a filha do seu tio Valdemar a Marines Salete Picoli Tomazelli foi primeira dama do 

município e que por estes motivos e vários outros gostaria de contar com o apoio e colaboração dos 

colegas vereadores para a aprovação deste projeto para fazer esta bela homenagem assim como já 

foi feita para vários outros moradores e pioneiros do município. O vice-presidente devolveu a 

palavra ao titular. O vereador Alderi Trombeta disse que essa iniciativa é muito válida pelo motivo 

que fica muito melhor o nome de uma pessoa em vez de rua C e que quando se chega na rua fica 

mais fácil para se identificar e localizar e falou que gostaria que acontecesse isso com pessoas em 

vida ainda pois desse modo a própria pessoa que contribuiu com o município independentemente do 

tipo de contribuição, se foi através de empresas ou somente com o próprio nome e que viesse para 

esta Casa também algum projeto com pessoas em vida e que a sua opinião sobre isto é pelo motivo 

da pessoa se orgulhar e não somente a família e que neste caso a família já perdeu o seu familiar 

mas que para os mesmos deve ser um orgulho imenso mas que se estivesse vivo quanto melhor não 
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seria inclusive para o mesmo e disse achar que as pessoas deveriam pensar em colocar o nome das 

ruas com as pessoas em vida mas que é favor também que após o seu falecimento se homenageie 

pois contribuiu com o município. O vereador Adelir Sartori pediu desculpas por não ter 

cumprimentado anteriormente a família Picoli quando fez o uso da palavra e cumprimentou ainda o 

Chico, a secretária e a Maritânia que também estão presentes e disse que nada mais justo esta 

homenagem embora a pessoa não esteja mais presente em vida e ressaltou as palavras do vereador 

Alderi que seria mais justo fazer esta homenagem para a pessoa em vida mas não é contra em 

homenagear uma pessoa que já fez história no município, trabalhando e disse não lembrar muito do 

seu Picoli e que morou na Linha Bonita e que o seu pai deve ter o conhecido muito bem e quando o 

mesmo faleceu em noventa já tinha uma boa idade mas que já morava na cidade e de repente nem 

ficou sabendo o dia do seu falecimento e considerou que nada mais justo que homenagear este 

cidadão dando o nome para uma rua do município. A vereadora Eliane Follador cumprimentou o 

presidente, as assessoras, os vereadores, descendentes da família Picoli, o Chico que sempre 

acompanha e que não lembra o que mesmo tenha faltado uma única sessão enquanto esteve nesta 

Casa como vereadora e que é muito bom que o mesmo faça isso e que fica sabendo o que está 

acontecendo no município sempre e disse que manter a memória viva dos antepassados através de 

uma homenagem de uma rua é algo muito importante para a família e que o vereador Alderi 

Trombeta colocou que seria interessante de se colocar em vida mas isso por lei não é possível e que 

só é possível após um ano de morte e por esse motivo precisa o atestado de óbito para se comprovar 

e que nas sessões em que esteve onde nomearam também isso foi necessário e que é importante 

manter vivo e homenagear e que é muito bom que a família, o vereador Zaqueu e os filhos que estão 

presentes possam manter viva a memória dessas pessoas, desbravadores do município, os pioneiros, 

que sofreram para construir as comunidades onde residiram e construíram e constituíram a família, 

e não que os novos não façam isso, mas estas pessoas de mais idade, os mais antigos tiveram um 

sofrimento muito maior pois tiveram que começar do zero e construir as comunidades, a capela, o 

clube, o campo de futebol e por muitas vezes sem auxílio de maquinários, carregando nos braços o 

material, e que com certeza o senhor Dezidério fez isso na sua comunidade, contribuindo com o 

município. Disse ainda que toda vez que alguém passar pela rua Dezidério Marcos Picoli saberá que 

foi alguém que ajudou a construir o município e parabenizou a família por ter conseguido esta 

homenagem. Lembrou que teve um grande impasse do outro avô do vereador Zaqueu e da 

Maritania e que foi um projeto seu para tentar trocar o nome da rua da rádio mas não foi possível e 

que isso é uma frustração pois fica uma rua com número e não pode ter o nome de um desbravador 

do município e que para si particularmente foi uma coisa muito ruim enquanto vereadora por esta 

passagem que teve na Casa e não ter conseguido trocar o nome de uma rua do último combatente do 

exército brasileiro que foi o senhor Antonio Stachelski e que de repente agora o vereador Zaqueu 

consiga uma outra rua, pois já conseguiu de um avô e tem o compromisso de conseguir para o 

outro, pois naquela vez teve que retirar o projeto por bobeira. O vereador André Gasparini disse que 

gostaria apenas de parabenizar a todos pela belíssima atitude em colocar o nome da rua e que seria 

como imortalizar e manter viva a memória e como comentava a vereadora Eliane isso é 

importantíssimo e sempre que possível colocar desta forma e homenagear as pessoas que 

desbravaram e como sempre diz é um intruso no município pois veio residir aqui há poucos anos e 

parabenizou mais uma vez a família Picoli por esta homenagem. O vereador Luiz Eduardo 

Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os demais presentes em especial a família 

Picoli e se associou as palavras dos demais vereadores e parabenizou a família e ao vereador 
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Zaqueu por esta iniciativa e que não é somente para facilitar a localização de empresas ou casas no 

município, mas sim prestar uma homenagem como falado pelos colegas aos desbravadores e a 

quem começou a história do município e que no final de semana circulou pelas redes sociais muitas 

fotos de quando ainda era Distrito Floresta e algumas fotos do antigo Colégio Cristo Rei e que era 

bonito ver como era o município antigamente e que nada mais justo que homenagear estes 

desbravadores que lutaram bastante para que Barão de Cotegipe se tornasse o que é hoje. O 

vereador Djeovani Kreczinski disse querer parabenizar a família Picoli pela bela iniciativa de 

homenagear o senhor Dezidério Marcos Picoli pela sua história de vida, onze filhos nos anos de mil 

novecentos e quarenta onde acredita que não havia nem água potável encanada, sem energia elétrica 

e assim mesmo era um empreendedor, pois produzia graspa, erva-mate, entre outros e disse ser uma 

iniciativa muito boa em condecorar com essa placa e como comentado pelos vereadores que não 

somente por uma placa mas para imortalizar o nome do senhor Dezidério Marcos Picoli. Colocado 

em votação o Projeto de Lei nº 039/2018 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada PT/PSB/PPS o 

vereador André Gasparini(PT) disse que no mês de setembro esteve afastado por motivos pessoais e 

que acabou o substituindo a suplente Marilena Berria e a agradeceu pelos serviços prestados neste 

mês em que esteve ausente e continuou falando que esta semana é uma semana importantíssima 

onde todos estarão decidindo o futuro da nação por mais quatro anos e que muitas pessoas 

defendem ideologia A, B ou C e muitos com um certo desconhecimento ou com argumentos do tipo 

nenhum deles me representa, ou não vou votar em nenhum deles ou ainda vou votar branco ou nulo 

e disse que gostaria de pedir para que todas essas pessoas se fizessem presentes no dia da eleição 

para a escolha do seu presidente, do seu deputado, governador, senador, pois não fazendo parte da 

democracia que é um direito de todos e dever também, votando em branco ou nulo estará aceitando 

o que os demais decidirem e salientou para que se faça jus a democracia, opinando, votando, 

auxiliando na escolha dos governantes e que cada um tem a escolha do seu governante e crê que se 

deve respeitar a vontade de todos e que cada um vai votar no que achar ser mais competente para 

administrar o seu estado, o país, o representante na Câmara dos Deputados ou no Senado e 

convocou a todos para que se façam presente no dia sete e que gostaria que as pessoas repensassem 

ou pensassem um pouco no futuro que está por vir, pois são quatro anos de escolha e que podem 

opinar ou escolher aquele que investirá em educação ou aquele que investirá simplesmente em outro 

segmento e que este é o seu lembrete referente as eleições. Continuou dizendo que gostaria de 

parabenizar a todas as crianças do município e do Brasil pois a próxima sessão será após o dia de 

Nossa Senhora e Dia das Crianças e também parabenizou pela data de hoje a todos os vendedores e 

a todos os vereadores.  O vereador Djeovani Kreczinski(PSB) disse querer reforçar os votos do 

vereador André Gasparini e convidou toda a comunidade para que no próximo domingo compareça 

nas urnas, dando as suas opiniões a respeito de quem serão seus representantes, sendo eles federais 

ou estaduais e pediu para que votem em todos e não votar em branco ou nulo. Aproveitou para 

parabenizar o senhor Fábio Felipetto pela conquista do primeiro lugar no campeonato sul-brasileiro 

de quatrilho que aconteceu na cidade de Marau no dia quinze de setembro, onde neste evento tinha 

mais de cento e sessenta jogadores oriundos dos três estados do sul do Brasil e o senhor Fábio 

Felipetto com o seu talento e profissionalismo juntamente com os demais jogadores de quatrilho de 

Barão de Cotegipe conseguiu trazer o troféu de primeiro lugar para o município. O vereador 

Claudiomiro Oleias(PPS) agradeceu ao vereador Floriano Ternes pela cedência do espaço para que 

pudesse assumir e estar nesta Casa durante este tempo debatendo, dando a sua opinião, fazendo 
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pedidos e participando das atividades do município e disse que não conseguiu se eleger e poder 

estar legislando direto mas assim mesmo agradeceu o vereador Floriano ter cedido este espaço para 

poder estar participando nesta gestão. Pela bancada MDB o vereador Adelir Sartori disse que se 

passou antes quando fez o uso da palavra e que no dia de hoje estava assistindo o jornal, assim 

como faz todos os dias para ficar mais atualizado com as notícias, e que até o final do ano a 

bandeira será vermelha na conta de energia elétrica e que é preciso um certo cuidado com as luzes 

acesas para evitar maiores gastos, e que na região sudeste a quantidade de água está baixa e eles 

estão bastante preocupados com a situação a partir de dezembro e que para si os meses de dezembro 

e janeiro são os meses que menos chove e mediante isso solicitou que a secretaria de obras 

verificasse as luminárias que ficam acesas durante o dia e a noite e que no loteamento do Balciunas, 

após a Madeireira Peter tem uma lâmpada que fica ligada vinte e quatro horas por dia, fora algumas 

outras pela cidade que no momento não sabe dizer precisamente os locais e que solicita isso para 

que não se gaste tanta energia sem necessidade e que o consumidor paga esta conta mensalmente e 

quanto menos gastar melhor fica para todos. Aproveitou ainda para falar que no próximo domingo é 

o dia de escolher os representantes e que cada um irá fazer a sua escolha e pediu para que as pessoas 

votem pois hoje é a arma que a população tem para decidir o futuro dos próximos quatro anos e que 

é preciso fazer uma boa escolha, escolher bons candidatos que irão representar a todos, pois não 

adianta eleger os candidatos e esses não aparecerem mais e lembrarem só daqui a quatro anos 

novamente. Reiterou novamente para que a população faça a sua escolha e que irá ganhar aquele 

que melhor trabalhou durante a sua campanha e que tem mais capacidade para assumir o cargo. Pela 

bancada PTB/PDT o vereador Alderi Trombeta(PTB) expôs um fato que lhe chamou a atenção nos 

meios de comunicação sobre o ministro Lewandoski que pediu para que o jornal A Folha 

entrevistasse o ex-presidente Lula, sendo que o mesmo está preso, não tem direito a voto, não tem 

direito a nada e disse não saber a que ponto se chegou onde um ministro do STF conceder entrevista 

a um presidiário e disse não saber o que os mesmos veem em um presidiário, mas que enfim a sorte 

é que foi suspenso. Aproveitou ainda para convidar todos para participarem da festa na sexta-feira 

dia doze de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida na Linha São Roque. Parabenizou também o 

executivo pelo asfaltamento da Rua Juventilio Galina e as demais ruas que estão sendo 

pavimentadas e recapadas. Sobre as eleições que segundo o mesmo é o assunto da semana o 

vereador Adelir se referiu as palavras do vereador André onde as pessoas decidem por si e que não 

é para deixarem os outros decidirem por si e que conversando com um deputado amigo seu o 

mesmo disse que o Congresso e a Câmara tem pessoas boas e que se vê através das redes sociais e 

de comunicação somente as coisas ruins e que ninguém divulga as coisas boas que acontecem na 

Assembleia ou no Congresso e que segundo este deputado se tem em torno de vinte por cento de 

pessoas com má intenção no Congresso e na Câmara e que os demais são pessoas boas e que estes 

que mancham a bandeira e a pátria são a minoria e que se conseguir a renovação acredita que a 

coisa irá funcionar. O vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) pediu um voto mas um voto pelo 

Brasil e que está circulando pela internet através das redes sociais um vídeo de uma ação de 

marketing de uma rede de fast food de São Paulo onde era pedido para as pessoas que iriam votar 

em branco ou no verde se já tinham um candidato definido e para quem votava em branco 

entregavam um sanduiche que outra pessoa montou e essa pessoa acabava não gostando e que isso 

serve para se pensar bem se todos querem que esta escolha para o Brasil e se votar em branco e as 

outras pessoas façam esta escolha por eles, pois depois não adianta reclamar e que é uma semana 

decisiva e pediu que os munícipes e os brasileiros tenham consciência na hora do voto e que há sim 
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uma polarização nestas eleições onde um quer uma coisa, um é esquerda, outro é direita e que 

inclusive o pessoal do centro está dividido, mas é preciso pensar no que realmente irá fazer o Brasil 

voltar a crescer e mais importante que escolher o presidente é escolher os deputados e os senadores 

pois são eles que tem o poder para votar nas leis e na mudança da Constituição, pois nada adianta 

ter um presidente honesto e um bando de ignorantes na Câmara dos Deputados e no Senado e que é 

mais importante eleger políticos corretos para elaborar e cuidar das finanças do país do que ficar 

discutindo se o presidente é bom ou não. Destacou ainda que está sendo concluído o asfaltamento 

nas ruas Juventilio Galina, Adão Welker e David Marca, onde uma parte foi feita e a outra recapada 

e que em conversa com o executivo serão feitas mais obras asfálticas até o final do ano e que no 

decorrer desta semana começará um outro grande investimento no município que segundo dados da 

própria RGE será o primeiro município do norte do estado a receber iluminação de LED e que será 

feito primeiramente nas Avenidas Vinte e Um de Abril e Ângelo Caleffi e possivelmente em outras 

três ruas do município na entrada da cidade, na Rua Tancredo Neves, saída para São Valentim e na 

Ilma Picolo, saída para Ponte Preta, num total de oitenta unidades de lâmpadas e suportes que serão 

trocados, totalizando um investimento de cem mil reais neste primeiro momento e que não é 

somente pelo embelezamento da cidade, mas também pela economia e evolução do uso correto da 

tecnologia no município. Pela bancada PP/PSDB a vereadora Eliane Halabura Follador(PSDB) 

cumprimentou o presidente, os demais vereadores e a plateia que está assistindo e primeiramente 

agradeceu o vereador Rodrigo Colet por ter cedido a vaga durante este mês e que gosta de estar na 

Câmara, saber as coisas do município e estar podendo legislar a favor dos munícipes. Também 

agradeceu o Poder Executivo através da secretaria de obras e da secretaria de educação em nome da 

comunidade escolar da Escola Miguel Wawruch pelos pedidos feitos e que foram prontamente 

atendidos, onde foi feito um projeto através do CONDEMA para melhoramento da horta, da 

composteira e do minhocário e para realizar este projeto era preciso que o material fosse 

encaminhado para a escola e que foi solicitado para a secretaria de obras que prontamente levou 

este material e depois na melhoria da horta era preciso brita onde novamente fizeram o pedido e 

novamente foram atendidos prontamente e que está lá para quem quiser ver a horta e quem estiver 

na Comunidade Wawruch que vá até a escola e vejam o que está sendo feito e ensinado para as 

crianças para que se mantenham na colônia e na lavoura e produzam as hortaliças sem agrotóxicos e 

é isso que é primado nesta escola do campo e que a secretaria de educação que também está sempre 

pronta para trazer e levar os alunos e que no dia da criança será oportunizado um cinema para as 

crianças e a secretaria de educação irá fazer o transporte das mesmas. Aproveitou para dizer que na 

última sessão foi falado sobre a nota da Escola Mário Quintana e disse que como já havia falado e 

por isso não se manifestou, que a Escola Miguel Wawruch na prova do SAERS teve a média do 

Estado e que fica muito feliz em saber que lá os professores estão fazendo a sua parte e que tem 

menos alunos e que talvez isso facilite o trabalho destes professores, mas isso quer dizer que as 

crianças realmente estão aprendendo e demonstraram isso na prova. Felicitou ainda as crianças pelo 

Dia das Crianças pois não estará mais aqui e também pelo Dia do Professor que será no próximo dia 

quinze e que os professores que hoje se vê serem tão desvalorizados tanto pelo poder público, 

quanto muitas vezes pelos próprios alunos, e que se viu na mídia o caso do professor que apanhou 

dos alunos e nesta semana o caso do aluno que colocou fogo na prova e quase colocou fogo na 

escola toda e que este tipo de coisa se não for resgatado e não se tomar uma atitude e que se coloca 

no lugar do professor mas também no lugar de família pois a família é a responsável pois é na 

família que se educa e na escola se ensina e a criança que vem sem educação para a escola não tem 
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como recuperar porque em casa está assim e que se faz o possível e o impossível, tenta mostrar para 

a família que a escola e a família precisam andar juntos e que não adianta a escola falar e a família 

defender e que muitas vezes as crianças vão para a casa e contam e os pais acreditam e disse achar 

que eles deveriam ir e ver na escola o que realmente é verdade e o que não é e abraçar a escola e 

que jamais uma família que trabalha contra as professoras e contra a escola vai alcançar o sucesso 

do filho e que aprendeu enquanto criança que não se falava mal de professor na sua casa, não se 

falava mal de padre, não se falava mal de autoridades porque existia o respeito e a impressão que dá 

é que se conseguia ir para frente, porem quando se vê que o filho está na escola e apronta todas e se 

chama os pais e esses vem e defendem os filhos irá dar pouca coisa e que logo mais estará 

apanhando deste filho e que dá para escrever na parede e depois ler pois realmente aconteceu e que 

não é batendo mas impondo limites para as crianças e que a família precisa retomar isto e 

urgentemente, pois a criança que tem tudo busca mais, busca se satisfazer mais e por muitas vezes 

busca as drogas porque não se contenta com o que tem e que essa é uma grande verdade. Disse 

ainda a vereadora que a Escola Miguel Wawruch como escola do campo foi convidada pela 

Universidade Regional Integrada para que na semana acadêmica de pedagogia numa noite faça uma 

palestra para os acadêmicos para mostrar a prática pedagógica da escola do campo e que talvez os 

munícipes até não ouçam muito, mas se nota que a semente que estão lançando está indo longe e 

que o vento está levando e considera que é por ai o caminho e está contente em estar diretora hoje 

desta escola e que está de férias neste mês, mas mesmo assim não deixa de estar acompanhando o 

que está acontecendo, pois quando se está é preciso uma responsabilidade muito grande e que está 

prestes a se aposentar e que está com trinta e dois anos de serviço público como professora e que se 

orgulha muito de todo o seu trajeto de vida como professora e que teve excelentes alunos que hoje 

estão em vários setores da sociedade e que encontra e vê de deram certo e que isto é muito bom, 

mas também vê que a sua responsabilidade como pessoa jurídica não a Eliane e sim a professora 

Eliane, a diretora Eliane está se concretizando e que em janeiro completa idade e vai ter que ver o 

que irá fazer pois são trinta e dois anos saindo as sete da manhã de casa e voltando as cinco e meia 

ou seis horas da tarde e que isso ainda confunde a sua cabeça sobre parar e ficar em casa e precisa 

decidir o que realmente irá fazer e é com muito orgulho que diz para todos que é professora por 

vocação e que fez certo o caminho que Deus preparou para si. O vereador João Carlos Dassoler(PP) 

parabenizou a todos os vereadores pelo seu dia e saudou a plateia que está presente e falou que para 

no domingo todos façam a sua parte pois cada voto é importante e que pediu para que não aconteça 

as bagunças, as brigas e cada um vá e vote no seu candidato e no seu partido e que pensem bem no 

que irão fazer e parabenizou a comunidade São Francisco, onde esteve na data de ontem, pela ótima 

festa e que dificilmente vai nestas festas, mas esta festa foi muito boa e agradeceu as pessoas que 

estavam trabalhando e que é uma comunidade muito querida. O presidente Zaqueu Picoli pediu para 

que o vice-presidente João Carlos Dassoler o substituísse para fazer o uso da palavra. O vice-

presidente concedeu o uso da palavra. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) disse que iria tentar não 

ultrapassar os cinco minutos pois tem muitos assuntos e quando se fica por último acaba abrindo os 

caminhos para prestar alguns esclarecimentos e de antemão parabenizou e agradeceu o Poder 

Executivo e todos os parceiros, as entidades Cresol, Sicredi, Banrisul, Sindicato, CTG Rancho 

Amigo e a todos que estiveram empenhados no primeiro evento da Semana Farroupilha que pela 

primeira vez foi organizado pelo município e por ser o primeiro foi de grande valia podendo se tirar 

proveitos e ajustar algumas coisas, mas o principal é manter os princípios da tradição gaúcha e que 

este evento foi de grande importância. Parabenizou os nobres colegas pelo dia do vereador e 
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também os que eventualmente acompanham pelas redes sociais e que neste dia reflitam sobre a 

importância deste trabalho e que estão aqui para representar a quem depositou um voto de confiança 

nos mesmos. E ainda comentou sobre a questão das eleições do próximo domingo e que recebeu 

uma mensagem do amigo e vereador Alessandro Dal Zotto de Erechim que desejou um bom 

domingo e que ouvindo ou conversando que seja de harmonia e que respondeu que está entrando 

numa semana pesada e que não está fácil de se harmonizar com os extremos, pois existe a extrema 

esquerda e a extrema direita e que existe situações que é difícil de manter o diálogo de ambos os 

lados e disse achar que como já comentou em outras sessões da importância de se tomar as decisões 

certas e que a decisão certa seria optar pois a situação política implantada no país é o que se 

transformou nesta revolta que população está demonstrando hoje, mas disse que é como alguns 

colegas já colocaram que principalmente não votar em branco ou nulo e que muito bem colocou o 

vereador Luiz Eduardo Giacomel e que inclusive divulgou o vídeo em questão, onde a pessoa votou 

em branco e as outras pessoas escolheram o que ele podia comer e essa pessoa não gostou e que 

acontece a mesma coisa na política onde as pessoas dizem que não votam para ninguém, e que não 

significa que será a melhor opção, mas pelo menos se tomou uma atitude de escolher alguém e 

tomar um direcionamento e que é importante e que já comentou em outra sessão que os vereadores 

como representantes do povo serão procurados para sabem em quem votar e como votar e que é 

importante que saibam indicar as pessoas certas nas suas opiniões e pode ser que se enganem mas o 

seu pensamento é esse e que volta a questionar assim como colocou o vereador Luiz que um 

presidente sozinho não consegue fazer nada e sobre a importância da renovação tanto na 

Assembleia Legislativa, como na Câmara dos Deputados e como no Senado Federal e que tem 

muitos deputados que destinaram emendas parlamentares e que isso é ótimo, pois os municípios 

pequenos dependem destas emendas, mas isso não significa que se deva favores e que se deve 

analisar que veio os recursos para o município, mas disse que sonha que um dia a política lá de cima 

e a política do país mude e que existe candidatos que estão pregando mais autonomia para os 

municípios e o que é gerado aqui que a maior porcentagem fique aqui para os prefeitos 

administrarem e que o município de Barão de Cotegipe é privilegiado pois tem dinheiro em caixa e 

que a coisa está funcionando e andando, mas tem muitos municípios por ai onde a coisa está feia e 

que chega setembro ou outubro e não tem mais dinheiro para tocar o barco e conseguem pagar o 

funcionalismo, quando não começam a atrasar, encostam as máquinas na garagem, mas a parte 

emergencial da saúde e que isso não é culpa dos prefeitos e que isso precisa mudar lá em cima e que 

não será de hoje para amanhã que isso mudará e quem sabe um dia isso acontece e sobre a 

importância de saber quem indicarão os votos, independentemente de partido político, direita, 

esquerda ou centro que se faça uma boa escolha para a população. Sobre a situação das lâmpadas 

que se não fosse toda a parte burocrática, que é outra situação que incomoda muito o 

desenvolvimento, a obra já estaria executada e quem em conversa com o secretário Renan a ideia 

seria de deixar pronto para a semana da Festa das Capelinhas, mas que dificilmente conseguirão e 

que pelo que foi informado não se sabe se o material chegará a tempo. O vereador André Gasparini 

fez um adendo dizendo que pelo o que ficou sabendo já se está no quarto ou quinto fornecedor. O 

vereador Zaqueu retomou a palavra dizendo que agora fechou e que só falta entregar o material e 

fazer acontecer e que a ideia era ficar pronto para a novena da festa mas que por causa da 

burocracia acabou atrasando, mas que vai acontecer e que muito bem colocou o vereador Luiz sobre 

a questão dos valores. Lembrou ainda que se está entrando no outubro rosa e falou sobre a questão 

da prevenção do câncer do colo do útero e câncer de mama e a conscientização de todas as mulheres 
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do município. Falou ainda que na última sexta-feira o executivo apresentou a Audiência Pública de 

Avaliação das Metas Fiscais do segundo quadrimestre e colocou alguns valores sobre a questão das 

receitas do acumulado até o mês de agosto em comparação com o mês de agosto de dois mil e 

dezessete onde se apresentou um crescimento de seis por cento em relação ao mesmo período do 

ano anterior e que a princípio está atingindo as expectativas e que o FPM está surpreendendo sobre 

o que era esperado e que apresentou uma diminuição na arrecadação do IPVA e que é importante 

destacar que o ICMS no acumulado dos dois quadrimestres apresentou um crescimento de quatorze 

ponto oito por cento e que segundo o contador a diminuição do IPVA de dezenove por cento foi 

pelo motivo de muitos quitarem o mesmo antes do encerramento do ano e que no fechamento deste 

ano irão analisar melhor e que fechará dentro das expectativas. Ainda sobre a questão de números 

falou que o Poder Executivo hoje está girando em torno de quarenta e cinco ponto oitenta e cinco 

por cento o custo com a folha de pagamento e a Câmara de Vereadores está com um ponto um por 

cento de despesas com pessoal, dentro do que pode ser gasto. Disse ainda como comentou sobre as 

questões das lâmpadas convidou a todos para que no próximo dia doze de outubro participem do 

início da novena da Festa das Capelinhas que um ponto alto das festividades do município e que 

inclusive o vereador Adelir Sartori estará trabalhando nesta grande festa. Desejou ainda um feliz 

Dia das Crianças para todas as crianças do município e para todos que acompanham através das 

redes sociais. Falou ainda que juntamente com o convite do vereador Adelir Trombeta para a festa 

na Comunidade São Roque que quem não puder se fazer presente nesta festa, haverá festa no Bairro 

Nossa Senhora Aparecida onde será servido almoço no local e terá venda de espeto para quem 

quiser levar para casa e quem tiver interesse que entre em contato com o Pacheco e com os demais 

moradores do bairro para fazer a reserva dos ingressos. Finalizou agradecendo os vereadores 

suplentes Eliane Halabura Follador e Claudiomiro Oleias pelos trabalhos prestados e deixou as 

portas abertas e que não é porque são vereadores suplentes que estarão deixando de participar dos 

trabalhos da Casa e falou que todos estão sempre à disposição para qualquer dúvida ou reclamação 

que possa surgir e todos estão para prestar serviços juntos. O vice-presidente devolveu a palavra ao 

titular. 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 quinze 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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