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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 15 DE OUTUBRO DE 

2018. Aos quinze dias 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, André Gasparini, Djeovani Krenczynki, Floriano Ternes, João Carlos 

Dassoler, Luis Eduardo Giacomel, 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 PP/PSDB o vereador Zaqueu Picoli(PSDB), 

pela bancada PT/PSB vereadores Floriano Ternes(PT), André Gasparini(PT) e Djeovani 

Kreczinski(PSB), pela bancada PTB/PDT o vereador Alderi Trombeta(PTB) e o vereador Luiz 

Eduardo Giacomel(PDT) e pela bancada MBD o vereador Adelir Sartori. O Presidente colocou em 

votação a Ata: Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária, da Décima Sexta Sessão Legislativa, de 

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

REQUERIMENTOS VERBAIS: o vereador André Gasparini cumprimentou o presidente, os 

vereadores, as assessoras e os demais presentes e todos que acompanham através das redes sociais e 

disse que gostaria de solicitar ao líder do governo para que o mesmo encaminhe a secretaria de 

obras uma solicitação do senhor Dilvo Kreczinski para que se efetue melhorias no acesso ao 

Quiosque Colinas pois após esses dia de grande quantidade de chuvas o acesso a este local ficou 

bastante complicado e que esteve neste local em um evento organizado por alguns amigos no final 

de semana e verificou que o local está propicio para acidentes e que qualquer divergência gostaria 

que os demais vereadores ou alguém do executivo se desloque até o local e verifique a precariedade 

deste acesso. Solicitou ainda o vereador ao líder do governo que solicite também a secretaria de 

obras para que execute melhorias na Rua Itararé, rua da Casa de Repouso pois a mesma se encontra 

em um estado bastante precário e tendo em vista que é um local que recebe bastante visitas de 

pessoas, principalmente de outros municípios. Continuou o vereador André solicitando ao líder do 

governo que encaminhe diretamente ao prefeito municipal solicitando explicações referente a uma 

declaração que o mesmo deu ao Jornal Bom Dia de que está sendo efetuado repasse de um salário 

mínimo para cada munícipe cotegipense que está internado na Casa de Repouso e que desconhece 

este repasse já que tem familiar que está alojado neste local. O vereador Djeovani Kreczinski 

cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretárias e a todos que acompanham através das 

redes sociais e agradeceu o vereador André pelo pronto atendimento ao pedido do seu irmão a 

respeito do acesso ao Quiosque Colinas onde o trajeto está em péssimas condições e que com a 

entrada do verão o fluxo de carros aumenta bastante e as chuvas colaboraram para estragar esta 

estrada e pediu para que estas melhorias fossem feitas o mais breve possível neste acesso. O 

vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os demais vereadores, o Chico que chegou 

atrasado mas veio e a todos que acompanham através das redes sociais e disse que gostaria de pedir 

novamente ao líder do governo que levasse para a secretaria de obras que na Linha Paloma onde 

desce para a família Meneghel para que reabrisse a estrada pois a mesma está precária e que há 

alguns dias desceu um caminhão carregando uma esteira e por pouco não tombou na curva que é 

muito fechada e que a reabertura iria facilitar quem precisa trafegar pela mesma. O presidente 

Zaqueu comentou que já foi cobrado a manutenção desta estrada e que existe uma questão que nesta 
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curva fechada existe uma vegetação fechada e por isso é uma questão mais complicada mas que já 

está na agenda para ser efetuada esta reabertura. O vereador Floriano Ternes cumprimentou o 

presidente, os vereadores, as secretárias, o Chico, o assessor jurídico e a todos que acompanham 

através das redes sociais e solicitou ao líder do governo que na propriedade do senhor Elio Tiburski 

foi refeita a estrada com uma máquina particular, pois o mesmo tinha pastagem dos dois lados da 

estrada e o transporte escolar passa diariamente, então achou por bem fazer a nova estrada na divisa 

por conta própria e solicitou ao vereador para que intermediasse junto ao executivo e a secretaria de 

obras para que se faça o encascalhamento desta estrada para melhorar o acesso de todos que 

necessitam deste acesso. Pediu ainda que o líder do governo solicite para a secretaria de obras o 

melhoramento da estrada que desce para a Comunidade Tapir próximo a propriedade do senhor 

Severino Roncato pois a mesma após as chuvas está sem condições de trafegabilidade por 

automóveis e por isso precisa de reparos. O vereador João Carlos Dassoler cumprimentou o 

presidente, os vereadores, as secretárias, os demais presentes e a todos que assistem pelas redes 

sociais e solicitou para que na Rua São Cristóvão logo após o matadouro onde tem uma lombada 

que não tem placa de sinalização e que a placa que tinha foi retirada ficando sem nenhuma 

indicação. Solicitou ainda ao líder do governo para que seja averiguado a situação de um bueiro que 

está trancado subindo para a propriedade da família Benderovicz, pois o mesmo já se encontra nesta 

situação há mais ou menos oito meses e que já solicitou muitas vezes para solucionar este problema 

e nada foi feito e que qualquer chuva este bueiro fica vazando mais de uma semana e que se é difícil 

retirar este bueiro que seja feito outro. Aproveitou ainda para cobrar um requerimento para a 

construção de uma parada de ônibus e que inclusive o vereador André também solicitou na rua atrás 

do hospital e que gostaria que a administração executasse estes requerimentos dos vereadores pois 

não é justo somente o legislativo ajudar o executivo. O presidente Zaqueu cumprimentou o Chico e 

o senhor Nelson Tussi e que é um prazer receber o mesmo nesta Casa onde foi o primeiro 

presidente do Legislativo. O presidente Zaqueu comunicou que antes de iniciar a matéria do dia que 

veio para a Câmara de Vereadores em caráter de urgência o Projeto da Lei Orçamentária Anual pois 

o prazo do executivo para encaminhar se encerrava nesta data e que devido há um problema no 

sistema não estava se conseguindo elaborar e que este projeto não irá a votação e nem para a 

Comissão de Pareceres, pois é necessário que seja criada uma Comissão para que analise a LOA e 

solicitou que as bancadas indicassem os nomes para a criação desta Comissão. Ficou definido que 

pela bancada PP/PSDB fará parte o vereador Rodrigo Colet como presidente, pela bancada 

PDT/PTB o vereador Luiz Eduardo Giacomel como membro e pela bancada PT/PSB o vereador 

André Gasparini como relator. ORDEM DO DIA: O vereador Alderi Trombeta na condição de 

Relator da Comissão de Pareceres explanou à todos que os Projetos de Lei nº 040/18, nº 041/18, nº 

042/18 e nº 043/18 estão aptos para votação. PROJETO DE LEI N.º 040/18, DE 10 DE 

OUTUBRO DE 2018 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Prorrogar o prazo de 

Vigência da Contratação Temporária para o cargo de Ajudante de Serviços Públicos, 

autorizada pela Lei Municipal nº 2.671/17 de 18 de Outubro de 2017 e dá outras 

providências.” O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessora, a 

secretária, o assessor jurídico, os demais presentes e os que acompanham pelas redes sociais e disse 

que este projeto já veio para esta Casa no mês de outubro do ano anterior e que se trata da servidora 

Ariana Leivas que estava alocada na Escola Ângelo Rosa e que agora está na Creche Barãozinho e 

que foi optado pela administração fazer a renovação deste contrato por mais cento e oitenta dias 

devido alguns processos judiciais por parte do executivo de aposentados querendo voltar a trabalhar 
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e acabar não enchendo mais o quadro de servidores. Finalizou pedindo a colaboração dos demais 

vereadores para a aprovação deste projeto de lei. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 040/2018 

teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 041/18, DE 

10 DE OUTUBRO DE 2018 Que “Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na 

execução de obras públicas que enumera e dá outras providências.” O vereador Rodrigo Colet 

disse que este projeto vem para esta Casa para realizar a cobrança dos munícipes onde foi realizado 

o asfaltamento em ruas que já  eram pavimentadas e conforme o Código Tributário de dois mil e 

seis toda obra mesmo sendo a fundo perdido precisa ser cobrada dos munícipes e essa foi estipulada 

em Audiência Pública com os moradores em trinta por cento sendo que o valor poderá ser parcelado 

em trinta e seis vezes e se optar em pagar em uma única parcela terá cinco por cento de desconto e 

que inclusive está acontecendo neste dia mais uma Audiência Pública para a realização de novas 

obras. Salientou ainda o vereador Rodrigo que estas vias estão sendo pavimentadas com recursos 

próprios e disse que espera que sejam feitas pavimentação em novas vias futuramente para que o 

município fique cada vez melhor. O vereador André Gasparini disse que projetos similares a este já 

vieram para esta Casa afim de formalizar a cobrança e parabenizou a administração municipal pela 

iniciativa da execução das obras e que é de extrema importância a melhoria constante 

principalmente na questão do asfaltamento de vias públicas onde esse traz um maior conforto para 

todos os munícipes e que o valor cobrado está dentro do acordado e aprovado em Audiência Pública 

e disse crer não ter nada a ser questionado. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 041/2018 teve 

como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 042/18, DE 10 DE 

OUTUBRO DE 2018 Que “Denomina Ruas do Loteamento Floresta na forma que especifica e 

dá outras providências.” O vereador Rodrigo Colet disse que foi encaminhado pelo proprietário 

do loteamento um oficio ao presidente requerendo o nome dessas ruas e sugerindo os seguintes 

nomes Guabijú, Jacarandá, Flor de Abril, Cedro Rosa, Quaresmeiras e Ipê Amarelo e que em anexo 

está o abaixo assinado com assinatura de pelo menos um morador dessas ruas solicitando a 

aprovação para a regularização dos nomes das ruas e que cabe aos vereadores aprovar por ser uma 

solicitação de vários moradores e como o nome do loteamento é Floresta falou que os nomes 

sugeridos convém. O vereador Floriano Ternes disse achar correto e que já passaram por esta Casa 

vários projetos para nomeação de ruas e que acredita ter muitas ruas no município que ainda não 

foram nomeadas e que é importante como já colocado pelo líder de governo para facilitar a entrega 

de correspondências, ou para a localização de pessoas e disse ser totalmente favorável ao projeto 

para a nomeação dessas seis ruas e pediu ao líder de governo para que solicite ao  poder executivo a 

colocação das placas com o nome das ruas na medida em que os projetos com o nome das mesmas 

sejam aprovadas nesta Casa. O vereador Adelir Sartori parabenizou o senhor Nelson Tussi pela 

iniciativa de colocar nomes de árvores nativas pois na cidade a grande maioria das ruas tem nome 

de pessoas e que o loteamento em questão é um local muito bom, bem localizado, próximo a BR e 

merece ter uma identificação diferenciada. O presidente Zaqueu Picoli solicitou que o vice-

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

concedeu a palavra ao vereador Zaqueu Picoli que iniciou cumprimentado o senhor Nelson Tussi e 

o parabenizou o mesmo pela iniciativa e disse que como o nome do loteamento é Floresta a 

denominação das ruas com nomes de árvores nativas foi uma grande idéia e que ficou muito bom, 

assim como foi colocado a necessidade de se dar nome para as ruas e que quanto a questão das 

placas ressaltou que é um problema que vem de vários anos e disse achar que é preciso fazer uma 

força tarefa para a colocação dessas placas pois muitas das ruas que já estavam identificadas 
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tiveram as placas destruídas e não foram repostas e que não são poucas as ruas que faltam 

identificação. Expôs ainda o vereador sobre o comentário da vereadora Eliane Halabura Follador na 

última sessão sobre uma situação que aconteceu com a nomeação de uma rua na última legislatura 

que era uma homenagem para a família do senhor Antonio Stachelski que foi um pracinha que 

participou da Segunda Guerra Mundial e que a professora Eliane havia recolhido as assinaturas dos 

moradores para fazer a nomeação desta rua e que não se sabe o motivo no dia da Sessão da Câmara 

houve uma pressão por parte dos vereadores da oposição para que o projeto não fosse para a 

votação pois seria derrubado e salientou que é preciso que haja coerência por parte dos vereadores 

quando vem um projeto deste tipo para esta Casa e que não cabe agora voltar atrás mas como foi 

colocado a necessidade de se fazer a nomeação de ruas e que se os moradores tinham assinado o 

abaixo-assinado disse não entender porque houve a pressão para ser retirado o projeto. O vice-

presidente devolveu a palavra para o titular. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 042/2018 teve 

como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 043/18, DE 11 DE 

OUTUBRO DE 2018 Que “Altera os critérios e procedimentos para avaliação de desempenho 

do magistério público municipal para fins de promoção na carreira e dá outras providências.” 

O vereador Rodrigo Colet disse que este projeto foi desenvolvido juntamente pela secretaria de 

educação, com a administração e coordenadores das escolas municipais devido estar defasado e 

haver muitas incoerências na antiga forma de avaliação e que esteve nesta tarde com a secretária de 

educação e que a mesma repassou a cópia do modelo de avaliação onde tinha um campo de auto 

avaliação por parte dos professores da creche e que questionou como uma criança de três anos 

consegue fazer uma auto avaliação e que a secretária de educação o relatou que não sabia quem 

preenchia e analisava esta avaliação pois alguns professores tinham nota máxima e outros somente 

um risco e disse não saber se alguns desses professores por serem mais próximos aos avaliadores 

tinham alguns privilégios e isso acabava prejudicando quem teria interesse em subir de nível. 

Explanou ainda o vereador que esta avaliação será realizada a cada quatro anos fazendo um 

somatório final como exposto no projeto para que o profissional suba de nível ou permaneça no 

mesmo em que está e que no antigo quadro a pontuação era de cinquenta pontos e que agora passará 

a ser de setenta pontos e que segundo a secretária de educação se o aluno precisa atingir a média de 

setenta pontos nada mais justo que os professores também devem ter essa pontuação para ter a 

aprovação. Falou ainda que esta avaliação será sempre no mês de novembro de cada ano e os 

avaliadores serão os coordenadores e diretores das escolas onde noventa pontos serão referentes ao 

desempenho da atividade e dez pontos pela participação em cursos de aperfeiçoamento onde o 

conceito deve ser satisfatório quando entre sessenta e setenta pontos e conceito insatisfatório 

quando a pontuação for de dez a quarenta pontos e serão reavaliados em seis meses recalculando as 

planilhas e se o conceito se manter insatisfatório poderá ocorrer um processo administrativo, e que 

inclusive esta avaliação será aplicada para quem estiver em estágio probatório. Expos ainda o 

vereador que segundo a secretária está avaliação foi repensada pois muitos professores que já estão 

aposentados ou que atingiram o nível máximo não buscam aperfeiçoamento e novos cursos e que 

este novo método de avaliação fará com que estes profissionais procurem aperfeiçoamento para que 

os mesmos tragam mais conhecimento para os alunos e que segundo informações repassadas pela 

secretária somente através da secretaria de educação são fornecidas quarenta horas de formação 

para os profissionais sem custos adicionais e que essas horas já seriam o suficiente para a avaliação 

e que caso queiram buscar conhecimento fora é disponibilizado transporte e motorista da prefeitura 

para esse fim. Finalizou dizendo que este projeto vem para melhorar a educação para todos os 
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alunos da rede municipal e pediu a aprovação do mesmo. O vereador André Gasparini disse que 

este projeto de lei não poderia ter indo em um dia melhor por hoje ser o dia do professor e que 

posteriormente fará a sua homenagem aos mesmos, mas em relação ao projeto o vereador 

considerou o mesmo de extrema importância pois é preciso sempre se aprimorar, melhorar, 

qualificar e que este projeto vem para alterar os critérios e procedimentos para avaliação do 

desempenho e disse esperar que as pessoas que serão nomeadas por decreto hajam de acordo com a 

real capacidade dos professores e que não tem conhecimento avançado em educação mas  disse crer 

que os critérios foram bem criados e que confia muito na secretária de educação pois a mesma tem 

um conhecimento gigantesco e por isso crê que o trabalho realizado por ela e os critérios de 

avaliação forçarão todos os professores da rede municipal se qualifiquem cada vez mais assim como 

mencionou o vereador Rodrigo Colet que há muitos que talvez chegaram no seu limite e acabam 

caindo na mesmice e não procurando mais se aperfeiçoar e que se os mesmos não atenderem a 

pontuação mínima serão reavaliados e nada mais justo que se o aluno precisa ter média sete nada 

mais justos que os professores também e que isso vem para trazer um nível melhor de educação 

para as crianças que são o futuro do município e que é favorável ao projeto de lei. O vereador Luiz 

Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, o senhor Nelson, o Chico e se 

associou as palavras do vereador André Gasparini pois não tinha melhor data e melhor momento 

para este projeto vir para votação e que o mesmo vem para basicamente manter o desempenho 

desejado na educação do município e que além de avaliar o desempenho dos profissionais também 

irá avaliar de certa forma o desempenho da educação municipal e o desenvolvimento dos alunos e 

que por isso quanto melhor o desempenho do profissional e quanto mais qualidade tiver melhor será 

a educação do município e parabenizou a secretária de educação que mais uma vez mostra o belo 

desempenho frente a secretaria de educação e sempre buscando o melhor para a educação 

municipal. O vereador Floriano Ternes disse que concorda plenamente com o projeto e que muito 

bem colocou o líder de governo pois é muito difícil ser professor nos dias atuais e que no município 

estes profissionais recebem o salário em dia e que o projeto em questão vem somente para ajudar e 

incentivar os professores a procurar qualificação e que é de conhecimento de todos que o estado e o 

país está desse jeito por falta de investimento em educação e que tem muitas pessoas que ainda não 

tem condições de estarem em uma sala de aula e que no Rio Grande do Sul não é tanto mas tem 

vários estados que a educação é precária e que o município está ajudando os professores a se 

aperfeiçoarem e que o estado está deixando a desejar que não paga o salário em dia e muito menos 

dá aumento salarial o que acaba desestimulando esta classe e que se vê poucos estudantes querendo 

fazer faculdade para lecionar pois além do salário não ser atrativo acabam sendo agredidos por 

alguns alunos e a lei acaba desamparando este profissional o que acaba desanimando os professores 

e finalizou dizendo ser totalmente favorável ao projeto de lei. O presidente Zaqueu Picoli ressaltou 

que há alguns dias se comentava das notas do IDEB e que disse não saber como é feita a avaliação 

dos professores das escolas estaduais e que existe uma preocupação por parte da secretaria de 

educação do município sobre a avaliação do Colégio Estadual Mário Quintana que ficou bem a 

abaixo da média e sugeriu para que seja instituído um sistema parecido para a avaliação dos 

professores da escola estadual para incentivar e melhorar o desempenho dos professores desta 

escola e que este projeto pode ser usado como idéia de avaliação para o Colégio Mário Quintana. O 

vereador Rodrigo Colet pediu permissão e comentou que a secretária de educação expos que há 

alguns dias teve uma palestra sobre autismo onde foram convidados todos os professores para 

participarem onde o valor da inscrição seria a compra de um livro e que todos os professores da 
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rede municipal pagaram e somente duas professoras da Colégio Mário Quintana participaram e as 

demais não quiseram participar pois teriam que comprar o livro e considerou que houve um grande 

desinteresse por parte dessas profissionais por não quererem participar. Colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 043/2018 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA 

LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada PP/PSDB o presidente Zaqueu Picoli solicitou ao 

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

concedeu a palavra ao vereador Zaqueu Picoli(PSDB) que disse que será breve pois todos devem ter 

interesse em ir para a Novena de Nossa Senhora do Rosário e reforçou o convite para quem puder 

participar da Novena em preparação para a Festa das Capelinhas que acontecerá no próximo 

domingo e reforçou um pedido feito nas primeiras noites da Novena para que se alguém quiser ser 

voluntário e auxiliar nos serviços na Paróquia principalmente na parte da tarde na fabricação e 

preparação dos doces e salgados que estão sendo produzidos e comercializados no salão paroquial. 

Falou ainda que gostaria de fazer uma pequena análise do primeiro turno das eleições e comentou 

que estava fazendo uma conta rápida pela parte da tarde e analisando dos trinta e um deputados 

federais eleitos vinte e quatro fizeram votos no município e que se vinte e quatro fizeram votos é 

porque alguém tem contato com os mesmos e que cabe a todos os vereadores independentemente da 

quantidade de votos cobrar destes deputados eleitos e que não foram poucos pois vinte e quatro de 

trinta e um foi uma grande votação e como é de conhecimento de todos o prefeito e o secretário da 

administração estão em Brasília em busca de recursos para o próximo ano e que as emendas dos 

deputados serão encaminhadas até o final deste mês. Aproveitou ainda para parabenizar os 

professores pela seu dia e que alguns dias se comemorou o dia do fisioterapeuta, do engenheiro 

agrônomo mas que sem o professor não teria nenhuma dessas profissões e nenhuma formação se 

não tivesse o professor e que cabe a todos valorizar cada vez mais esta classe que por muitas vezes 

é esquecida são somente pelos políticos mas também pelos próprios alunos e pelos pais e que nos 

dias atuais os pais defendem mais os filhos do que os educadores e que antigamente quando 

acontecia algum problema na escola quem era cobrado era o filho e que hoje se inverteu esses 

valores. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. Pela bancada PT/PSB o vereador Floriano 

Ternes(PT) primeiramente parabenizou a todos os professores pela passagem do seu dia e ressaltou 

que esta profissão não e fácil mas sabe-se que sem eles as crianças não teriam profissão e como 

colocado pelo vereador Zaqueu Picoli que em algumas situações os pais ficam a favor dos filhos em 

vez de apoiar os professores e que conhece casos que acontece em algumas escolas onde os alunos 

aprontam e os pais defendem e que na maioria das vezes o aluno reflete na escola o que aprende em 

casa, pois se os pais educam em casa quando for para escola irá refletir isso, mas se em casa o filho 

faz o que quer com os pais certamente na escola irão demonstrar essas atitudes e que inclusive tem 

alguns casos na escola da Comunidade Wawruch que muitas vezes não tem como prever mas 

acontecem. O vereador ainda falou sobre as eleições e que estava licenciado no último mês e o 

presidente desta casa colocou muito bem que vários deputados fizeram votos no município e 

certamente cada vereador tem um ou dois deputados que pedem apoio para a campanha e que se foi 

trabalhado e os mesmos se elegeram nada mais justo que buscar emendas desses deputados e que 

muito bem falou o líder do governo que esses são os últimos dias para solicitar estas emendas e que 

também já solicitou algumas e que no decorrer do tempo estará falando sobre as mesma. Ainda 

sobre as eleições o vereador disse que muitos dos vereadores querem mudança e que até concorda 

que precisa haver mudanças mas a nível nacional se preocupa com a disputa a nível nacional pois 

de um lado se sabe que tem um projeto e de outro lado até hoje não veio para debates e como 
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político lhe preocupa um pouco e questionou que se uma pessoa que trocou seis vezes de partido é 

porque a sigla partidária que não presta ou é a pessoa que não presta e que como vereador vários 

partidos o procuraram para trocar de partido e falou que a sua pessoa não muda pois é o Floriano 

Ternes e está em uma sigla partidária e mudar para outra continuará sendo a mesma pessoa e que é 

isso que o preocupa e tem duas servidoras que são mulheres e que a pessoa que votou contra o 

salário das empregadas domésticas e expos nas redes sociais que quando nasceu a sua última filha 

foi um encosto e considerou o vereador que é preciso der respeito com as mulheres e reiterou que 

está esperando que este candidato a presidente venha pelo menos para um debate e mostre os seus 

projetos para os brasileiros pois concorda que precisa haver mudanças mas para melhor pois ao 

contrário é lamentável e que possa estar enganado e deixou claro dizendo que estará registrado que 

daqui a dois anos caso este candidato venha a vencer as eleições muitos que votaram nele irão se 

arrepender e que para a agricultura o mesmo não tem projeto e que se os agricultores terão um 

pouco de dinheiro para financiamento nos bancos o juro será muito alto pois este candidato 

destinará todo o dinheiro para os grandes latifundiários e que isso preocupa toda a nação. O 

vereador André Gasparini(PT) disse que hoje dia quinze de outubro dia do professor e do educador 

e como comentado pelo presidente também considera que está havendo uma grande inversão de 

valores e que antigamente quando algum aluno aprontava algo na escola quando chegava em casa 

era muito bem cobrado pelos pais e que hoje se acontece algo os pais vão até a escola questionar a 

atitude do professor e ressaltou que a obrigação de educar e ensinar os bons modos e os bons 

costumes é da família, e o professor tem o papel de educar como educador e preparar o aluno para a 

vida transferindo conhecimento para o mesmo e que há muitos casos de agressão a professores por 

cobrarem alguma coisa e que repudia toda e qualquer forma de agressão seja a professor ou a 

qualquer outro colaborador que trabalha na instituição de ensino e falou que vê que as crianças são 

o reflexo do meio em que vivem e que dificilmente uma criança que é criada com amor e com 

carinho dentro do lar chegará na escola e não irá transmitirá amor e carinho para os professores e 

para os colegas e é por isso que diz que a educação vem de casa e o ato do educador é de ensinar e 

prepara-lo transferindo conhecimento para os mesmos e disse que gostaria de deixar os parabéns 

aos professores de toda a rede municipal e da rede estadual do município em especial aos 

professores que fazem parte da sua vida que é a sua esposa e a sua comadre. O vereador comentou 

ainda sobre as eleições e disse que gostaria que todos pensassem na hora do voto do segundo turno 

pois todos estão numa decisão para os próximos quatro anos como debatido na sessão anterior e 

questionou que se vai apoiar um candidato que votou para o congelamento do investimento na 

educação, segurança e saúde ou irão votar para uma pessoa que apoia e investe profundamente na 

educação e disse que deixaria este questionamento no ar para que todos pensem em qual o futuro 

que querem para o Brasil se irão querer alguém que invista em educação, segurança ou saúde ou 

que ao seu ver votarão em uma pessoa que tem um projeto muito abstrato e que vangloria muito a 

família e que não está julgando e sim para falar dos bons costumes como falado por alguns políticos 

e que bons costumes é se casar e se manter com a mesma esposa e não falar dos bons costumes e 

estar no terceiro casamento e disse deixar esta reflexão para todos que estão acompanhando através 

das redes sociais. O vereador Djeovani Kreczinski(PSB) convidou todos os munícipes para 

participarem da Festa das Capelinhas que acontecerá no próximo domingo na Igreja Matriz e 

parabenizou a todos os professores, fisioterapeutas e engenheiros agrônomos pela passagem do seu 

dia e informou que nos próximos trinta dias estará se licenciando do cargo de vereador por motivos 

pessoais. Pela bancada PTB/PDT o vereador Alderi Trombeta disse que também gostaria de 
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parabenizar a todos os professores pela passagem do seu dia e se referiu aos vereadores André 

Gasparini e Floriano Ternes dizendo não ter muito conhecimento sobre o candidato Haddad e nem 

sobre o candidato Bolsonaro mas que há dezesseis anos veio um projeto sobre a mesma coisa e não 

se vê muitas mudanças e nada melhorar e disse acreditar que o povo irá partir para uma mudança e 

que daqui a pouco aconteça realmente o que o vereador Floriano Ternes falou que daqui a dois anos 

estarão arrependidos mas do jeito que está não pode continuar  e que a mudança é necessária 

independente de ser dezesseis anos ou quatro e que mudou o cenário também Câmara dos 

Deputados e no Senado e disse esperar que a roubalheira diminua pois se tivessem votado para os 

que já estão lá o país iria continuar do mesmo jeito e disse acreditar que pela lógica o povo irá votar 

pela mudança espera que seja pelo melhor. O vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) se associou as 

palavras do vereador Floriano Ternes, do vereador Alderi Trombeta e do vereador Djeovani 

Kreczynski e parabenizou a todos os professores do município e disse que é neto e filho de 

professoras e sabe como é ter mãe lhe dando aula e uma coisa que ela sempre ensinou foi que por 

mais que o professor esteja errado ele sempre está certo e disse achar que é isso que falta nos dias 

de hoje que por mais que o professor esteja errado os pais devem permanecer do lado dele e ensinar 

a moralidade para as crianças que estão começando a frequentar as escolas hoje pois se continuar do 

jeito que está nos dias atuais onde as crianças e os pais fazem o que bem entendem e o professor 

sendo um subordinado do próprio aluno não será o presidente, nem os deputados e nem os 

senadores que irão mudar o Brasil e que na sua visão a mudança começa dentro dos bons costumes 

na sala de aula e que daí sim daqui há trinta anos terá uma pátria educadora para todos e mais uma 

vez parabenizou os professores da rede municipal, da rede estadual e os aposentados que já 

contribuíram muito para a formação de muitas pessoas da comunidade. Sobre as eleições o vereador 

Luiz disse que tem um apreço por todos da Casa mas o que falar não irá mudar o voto de ninguém e 

que mudança principalmente se deu em mais de cinquenta por cento do Legislativo Federal e como 

colocado pelo vereador Alderi Trombeta a pessoas estão achando que dezesseis anos o mesmo 

governo e o mesmo projeto já é demais e que se a grande maioria dos brasileiros acharem que deve 

ter mudança haverá a mudança e pode ser que se arrependam daqui há dois anos e pode ser que não 

é que é um voto de confiança que as pessoas estão dando ao candidato mas e como já se falou que o 

presidente não governa sozinho e que a grande mudança no cenário Legislativo e que são eles ditar 

as ordens e que aprovarão ou não os projetos e o plano de governo que irão querer implementar ou 

se irá continuar tudo na mesma. Pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori parabenizou todos 

os professores pelo trabalho realizado e pela dedicação em ensinar as crianças pois não é uma 

profissão fácil e disse que a maior parte da educação deve vir de casa e a outra parte vem dos 

professores que tem a função de ensinar a ler e escrever e não educar e que se a criança é bem 

educada em casa reflete isso na escola pois a criança tem é incentivada em casa tem outra percepção 

na escola e que antigamente os professores eram respeitados e que hoje os professores precisam ter 

o máximo de cuidado para acabar não sendo prejudicado e observou que o número de professores 

que se aposentam é muito maior do número de professores novos e que daqui há alguns anos isso 

será um problema. Aproveitou ainda para convidar a todos para participarem da Festa das 

Capelinhas e que está trabalhando desde quarta-feira e que a vendas dos produtos está sendo muito 

boa e agradeceu a comunidade que está comprando e que está sendo muito elogiado. O vereador 

Adelir ainda comunicou que estará se licenciando no mês de novembro e que em seu lugar estará 

assumindo um suplente. O presidente disse que gostaria de fazer uma retificação que o jurídico 

repassou que é uma Comissão de Finanças que fará a análise da Lei Orçamentária Anual-LOA. E 
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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 cinco de novembro 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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