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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 05 DE NOVEMBRO DE 

2018. Aos cinco dias do mês de novembro 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 André 

Gasparini, Cleber Gusz Kusz, Floriano Ternes, João Carlos Dassoler, Luis Eduardo Giacomel, Luiz 

Carlos Coelho dos Reis, Pedro Sadovnhic, 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. O presidente informou 

que nesta data estão assumindo o cargo os vereadores suplentes Cleber Gusz Kusz, Luiz Carlos 

Coelho dos Reis e Pedro Sadovnhic e antes de iniciar os trabalhos solicitou que os mesmos em 

ordem alfabética fizessem o juramento de posse. Após o juramento o presidente declarou 

empossados os vereadores suplentes Cleber Gusz Kusz, Luiz Carlos Coelho dos Reis e Pedro 

Sadovnhic e desejou um bom trabalho durante o tempo de seus mandatos na Casa. NA PALAVRA 

LIVRE se inscreveram os representantes: pela bancada PT/PSB o vereador Cleber Gusz Kusz(PT), 

o vereador André Gasparini(PT) e o vereador Floriano Ternes(PT), pela bancada PTB/PDT o 

vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT), pela bancada MBD o vereador Pedro Sadovnhic e pela 

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

Zaqueu Picoli(PSDB). O Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Décima Sexta Reunião 

Ordinária, da Décima Sétima Sessão Legislativa, de quinze de outubro de dois mil e dezoito. Teve 

como parecer: Aprovada por unanimidade. CORRESPONDÊNCIAS: a secretária repassou o 

convite do CRAS de Barão de Cotegipe para a V Conferência Municipal dos Direitos da Criança de 

do Adolescente que acontecerá na quarta-feira dia sete de novembro de dois mil e dezoito a partir 

das treze horas no Centro de Convivência Casa do Idoso. Em seguida repassou o convite da Braspol 

e do Conselho da Igreja Nossa Senhora do Monte Claro para o jantar típico polonês que acontece no 

próximo sábado dia dez de novembro de dois mil e dezoito no salão da Igreja. 

REQUERIMENTOS VERBAIS: o vereador Pedro Sadovnhic cumprimentou o presidente, os 

demais vereadores e a todos os presentes e solicitou que seja consertado o acesso ao Bairro 

Medeiros onde termina o calçamento e que passou neste trajeto e está muito complicado, com 

muitos buracos e por este motivo solicita que seja realizado o conserto. O vereador Cleber Gusz 

Kusz cumprimentou o presidente, os vereadores, a comunidade presente a todos que acompanham 

através das redes sociais e citou o dia cinco de novembro como o Dia Nacional da Cultura e Dia 

Nacional da Língua Portuguesa e por este motivo solicita apoio ao incentivo ao projeto de leitura 

denominado geladoteca que são geladeiras transformadas em minibibliotecas. Informou ainda o 

vereador que as primeiras geladotecas estão disponíveis na Loja Imagine Presentes e Cia na Rua 

Joana Trzysnki, número quatrocentos e onze, nesta cidade. Continuou o vereador Cleber solicitando 

que seja analisado o espaço e a infraestrutura do salão comunitário do Bairro Nossa Senhora 

Aparecida e pediu gentilmente apoio para que todos juntos possam trabalhar por esta comunidade 

que por sua vez anda esquecido e que não tem voz, nem vez e nem lugar e informou que neste salão 

acontecem festas da comunidade, jantares, festas particulares, almoços e velórios e que tudo 

acontecem no mesmo ambiente com uma estrutura de certa forma precária, desde vidros, portas, 

janelas, banheiros, cozinha e inclusive a parte de utensílios domésticos e móveis. Solicitou ainda o 

vereador avaliação, seja pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo ou pelo proprietário do 
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loteamento Malysz, da infraestrutura do local especificamente das bocas de lobo, pois de todas as 

chuvas dos últimos meses, raras são as vezes que os moradores próximos ou abaixo do loteamento 

não sofrem com alagamentos em suas residências causados pela falta de construção, infraestrutura e 

organização e pediu para que os órgãos competentes olhem para a região do final da rua Joana 

Trzynski, na saída para a Linha Seis e próximo à Rua Bela Vista. O vereador André Gasparini 

cumprimentou o presidente, os demais vereadores, os suplentes que estão assumindo neste dia, as 

assessoras e aos demais presentes e solicitou ao líder do governo e que de repente já esteja em 

andamento os reparos da iluminação pública na Avenida Ângelo Caleffi após o rompimentos dos 

cabos de alta tensão o que ocasionou um curto e muitas luminárias desta região não estão 

funcionando e que a noite fica muito escuro e como está sendo implantado a iluminação em LED 

irão aproveitar para trocar as mesmas. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 

014/2018 de autoria do vereador Pedro Sadovnhic que solicita que seja realizado pelo Poder 

Executivo serviços de reparo nas ruas Erechim, Antonio Daumer e Av. José Tussi o mais breve 

possível. O presidente Zaqueu Picoli colocou o requerimento em discussão. O vereador Pedro 

Sadovnhic disse que na realidade não é toda a extensão dessas ruas que precisam de reparos e sim 

alguns trechos que estão bastante danificados em especial próximo ao Colégio Mário Quintana e 

onde dá acesso ao Viveiro de Mudas da Prefeitura, sendo que esta rua também dá acesso a APAE. 

Já na Avenida José Tussi é no trecho acima da ponte onde existe calçamento nos dois lados da via e 

que nos dias de chuva fica difícil inclusive para quem caminha e na Rua Antonio Daumer é no 

trecho que dá acesso para a Rua José Bonifácio. Finalizou solicitando o reparo das mesmas o mais 

breve possível. O presidente Zaqueu Picoli apenas complementou dizendo que não são somente 

estas ruas e que existem outras várias ruas que estão em situação precária há muitos anos e que com 

o passar do tempo quem assume o executivo vai fazendo a sua parte para melhorar e que sobre a 

questão da Avenida José Tussi já foi comentado que a mesma está em condições precárias assim 

como várias outras. Colocado em votação o Requerimento nº 014/2018 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE.   ORDEM DO DIA: O vereador André Gasparini na 

condição de Relator da Comissão de Pareceres explanou à todos que os Projetos de Lei nº 044/18, 

nº 045/18 e nº 046/18 estão aptos para votação e que o Projeto de Lei nº 047/18 foi baixado pela 

Comissão de Pareceres para análise. PROJETO DE LEI N.º 044/18, DE 15 DE OUTUBRO DE 

2018 Que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 

2019 e dá outras providências.” O vereador André Gasparini, relator da Comissão de Finanças 

disse que após reunião da Comissão e que após sanar algumas dúvidas em relação a valores com o 

contador do município senhor Mauricio Meneghel, e em seguida explanou o Relatório da Comissão 

de Finanças com o parecer da mesma. O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o presidente, os 

vereadores, os demais presentes e os que acompanham pelas redes sociais e disse que este projeto 

foi baixado pela comissão que era composta por ele, pelo vereador Djeovani Kreczynski e pelo 

vereador Alderi Trombeta onde foi solicitado pelos mesmos que o repasse para o Poder Legislativo 

passasse de três por cento pra cinco por cento ou que fosse aumentado o orçamento da agricultura e 

que foi feita a Audiência Publica que não pode se fazer presente mas que muitos dos vereadores 

estiveram presentes onde o prefeito juntamente com o contador do município e com o secretário da 

agricultura expuseram para os vereadores que com a aquisição de uma nova escavadeira hidráulica, 

de uma bobcat e um caminhão para a distribuição de dejetos líquidos o investimento de contra 

partida será de setecentos mil reais pelo Poder Executivo e que este aumento solicitado pela 

Comissão para a agricultura está sendo suprido com estes investimentos e como foi um dos que 
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pediu este aumento opta em votar favorável ao projeto e espera que para o próximo ano seja feito 

novos investimentos em outras secretárias para que possa trazer mais benefícios para os munícipes. 

O vereador André Gasparini disse que conforme mencionado pelo vereador Rodrigo Colet já foi 

debatido a solicitação para que fosse transferida parte da dotação da Câmara de Vereadores 

diretamente para a Secretaria de Agricultura e como comentado este valor investido pelo Poder 

Executivo já está sendo suprido e disse achar que a Secretaria de Agricultura é uma das que mais 

necessita de investimento e que obviamente educação e saúde são as principais e que deve ser 

respeitada a dotação das mesmas, mas a agricultura necessita de muito investimento pois é deste 

segmento que vem a maior parte do retorno de ICMS e disse crer que o Poder Executivo para o ano 

de dois mil e dezenove irá criar novos projetos para beneficiar os agricultores, produtores de suínos 

e aves, fazendo assim, que o retorno de ICMS seja cada vez maior fazendo que o município se 

destaque cada vez mais na região do alto Uruguai e finalizou dizendo que seu voto é favorável. O 

vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os demais vereadores em especial aos três 

que estão assumindo nesta data e desejou um bom trabalho, a ex vereadora Silvia Marmentini e o ex 

vice-prefeito Marcos Czapla e a todos os presentes e falou que como colocou o líder de governo a 

maior arrecadação do município ainda vem da agricultura e que além disso um grande número de 

chiqueirões que pertenciam para outros municípios hoje fazem parte de Barão de Cotegipe e que o 

caminhão que veio para auxiliar na distribuição dos dejetos líquidos foi bom pois somente um já 

não estava dando conta e que além disso, não desmerecendo a cidade pois é preciso trazer novas 

empresas para o município e para isso foi adquirido um espaço para as mesmas, mas é preciso olhar 

com carinho para a agricultura pois cada dia tem menos pessoas no campo e que o sustento do país 

ainda vem da agricultura e que o presidente do Legislativo é testemunha pois trabalha com 

caminhão que se não houver investimento no campo o agricultor não consegue sobreviver e que o 

município está fazendo a sua parte incentivando o agricultor e cada vez e preciso olhar mais para 

estes agricultores. Disse ainda que a produção leiteira e suínos o município está em primeiro lugar e 

que antigamente estava em primeiro na produção de aves, mas muitos avicultores pararam. 

Salientou ainda que os projetos para a suinocultura foi muito bom e com a aquisição dos 

maquinários irá ficar melhor ainda não somente para os agricultores, mas a cidade com o aumento 

de arrecadação. Finalizou dizendo ser totalmente favorável ao projeto. O vereador Luiz Eduardo 

Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, a todos os presentes e disse concordar 

plenamente com os demais vereadores que destacaram alguns pontos em relação a este projeto e 

que é favorável ao mesmo, mas ressaltou que se deve abrir o olho pois segundo o contador Mauricio 

Meneghel a previsão de arrecadação de ICMS irá diminuir nos próximos anos e que tem toda a 

questão da renegociação da dívida do Estado e também a renegociação da alíquota de dezessete por 

cento para dezoito por cento e que segundo cálculos haverá uma diminuição de em torno de seis 

bilhões de reais na arrecadação para o próximo ano e que isso não impactará somente no Estado 

mas diretamente nos municípios pois são totalmente dependente do Estado e de Brasília destes 

repasses através do pacto federativo. Ressaltou que no seu ponto de vista outra coisa a se batalhar 

com os representantes em Brasília para ter um maior porcentagem de repasse para os municípios e 

que essas são apenas algumas questões pois este ano pode haver uma arrecadação alta mas para o 

próximo ano possa haver uma diminuição não por culpa do município mas por questões que o 

município não tem como argumentar ou discutir perante o estado. Destacou ainda o vereador outro 

dado exposto pelo contador do município onde Barão de Cotegipe hoje é o terceiro município na 

arrecadação de IPVA na região do Alto Uruguai ficando atrás somente de Erechim e Getúlio Vargas 
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e que este imposto vem diretamente para o município não necessitando passar pelos cofres do 

Estado. Finalizou dizendo também ser favorável ao projeto. O presidente Zaqueu Picoli pediu para 

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

palavra ao vereador Zaqueu Picoli que iniciou cumprimentando o ex vice-prefeito Marcos Czapla e 

a ex vereadora Silvia Marmentini e disse apenas que iria complementar alguns dados sobre a 

questão da suinocultura e que com o projeto que foi implantado já são mais de três mil suínos a 

mais estarão repassando o retorno de ICMS para o município com a ampliação e construção de 

novas pocilgas e ressalto a importância do projeto de incentivo para a silagem para gado de leite e 

de corte que veio para ajudar bastante e sobre as aquisições de máquinas onde teve a contrapartida 

do município e que a maioria das aquisições são provenientes de emendas parlamentares mas a 

contrapartida por parte do executivo gira em torno de setecentos mil reais e que é importante 

salientar e valorizar estes investimentos feitos na agricultura mas é importante também deixar claro 

que é preciso dar atenção a todas as áreas do município como colocado pelo vereador André 

Gasparini sobre a questão da saúde, da educação e infraestrutura da cidade e que hoje a arrecadação 

ainda é na maioria agrícola girando em torno de cinquenta e cinco por cento enquanto da cidade em 

torno de quarenta e cinco por cento. Sobre a questão da alíquota do ICMS o contador do município 

Mauricio Meneghel colocou que o que o governador mandou para a Assembleia era uma previsão 

de um déficit de sete a oito bilhões de reais mas que existe a confiança pois os dois candidatos que 

concorreram no segundo turno diziam que iriam manter os cinco por cento da alíquota a mais do 

ICMS por pelo menos dois anos e que se a Assembleia aprovar irá continuar caso contrário pode ser 

que ocorra uma quebra na arrecadação do município. Falou ainda o vereador que é importante 

colocado que o que animou um pouco os municípios foi discurso do presidente eleito pois após a 

sua vitória o mesmo dizia que se precisa de mais Brasil e menos Brasília e que é isso que os 

prefeitos precisam ouvir pois no seu ver os município precisam ter mais autonomia em administrar 

mais os recursos produzidos neles o vice-presidente devolveu a palavra ao titular. Colocado em 

votação o Projeto de Lei nº 044/2018 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

PROJETO DE LEI N.º 045/18, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 Que “Altera o Art. 3º da Lei 

Municipal nº 1.868/08 de 1º de Abril de 2008 que institui o Plano de Carreira dos Servidores e 

Respectivo Quadro de Cargos e Funções e dá outras providências.” O vereador Rodrigo Colet 

disse que este cargo de enfermeiro PSF é uma exigência do programa do NASF e que é uma 

iniciativa do governo federal para trabalhar com o Programa da Saúde da Família e como já foi 

falado nesta Casa os vinte mil reais mensais que serão para a manutenção do programa poderão ser 

usados para os servidores que irão efetuar as atividades e mais doze mil para a implantação do 

mesmo cabe ressaltar que será utilizado a banca do concurso e que segundo informações teve uma 

que se afastou do município e que provavelmente será chamada esta nova enfermeira e pediu a 

aprovação dos vereadores para o projeto e que os cálculos do impacto de quase seis mil reais foram 

realizados no dia vinte e nove de outubro de dois mil e dezoito e a contratação prevista é para o mês 

de novembro. O vereador André Gasparini questionou se alguém tem a informação do valor que 

será repassado por este convênio e foi informado que o valor mensal é de vinte mil reais e disse não 

saber como estava sendo procedido anteriormente mas sabe que alguns cargos de enfermeiros 

estavam sendo feito contratos com empresas. O vereador Rodrigo Colet informou que somente para 

o plantão. O vereador André retomou dizendo que então todos que fazem parte do PSF são 

concursados e que por isso não vê motivo para não aprovar pois se o município conseguir obter o 

convênio e que será repassado a verba crê que o município terá maiores despesas pois o repasse 
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para os custos será do governo federal. Disse ainda que espera que este convênio com o programa 

seja de longa data pois senão será mais um gasto na folha de pagamento pois não se tem informação 

da durabilidade do mesmo mas disse crer que o Poder Executivo deve ter feito um estudo para saber 

se colocando esta despesa a mais na folha de pagamento se o recurso virá por um longo tempo. 

Colocado em votação o Projeto de Lei nº 045/2018 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 046/18, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 Que 

“Altera a redação do Artigo 9º da Lei Municipal nº 2.550/15 de 22 de Setembro de 2015, que 

Regulamenta as Diretrizes para uso das Futuras Concessões e Vendas de Imóveis das Áreas 

Industriais do Município de Barão de Cotegipe e dá outras providências.” O vereador Rodrigo 

Colet disse que este projeto vem para regularizar a Lei número dois mil quinhentos e cinquenta de 

vinte e dois de setembro de dois mil e quinze quando o ex prefeito adquiriu um terreno e disse não 

saber se cabe ao prefeito, ou a secretário ou ao engenheiro pois na hora da divisão dos terrenos 

alguns acabaram ficando com pouca entrada e um recuo limitado onde uma empresa não consegue 

se instalar e que algumas empresas adquiriram um terreno muito grande e outros um terreno muito 

pequeno não conseguindo construir seus barracões e não conseguindo implementar as suas 

atividades e disse que no artigo nono o recuo mínimo frontal passará de quatro para três metros e o 

lateral e fundos de três metros e meio para um metro e meio e o aproveitamento obrigatório passará 

de quinze por cento para dez por cento e o espaço da área verde que deveria constar no projeto 

inicial de construção e que na realidade este projeto é somente para regularizar a questão do distrito 

industrial para que as novas empresas possam estar adquirindo e se instalando neste local. O 

vereador Floriano Ternes disse que como explicado pelo líder do governo este projeto vem somente 

para regularizar algumas metragens dos terrenos da área industrial que foi adquirida no mandato do 

ex prefeito Fernando ainda no primeiro ano do mandato onde o mesmo foi dividido em onze áreas e 

que é verdade o que o vereador Rodrigo Colet falou que algumas áreas são menores e outras 

maiores e que se não estiver enganado foram sete terrenos com metragem maior para empresas mais 

grandes e quem fez na época esta divisão foi a engenharia do município e que se é um pedido das 

empresas e para o bem das mesmas entende que o projeto é viável para não prejudicar o andamento 

dos trabalhos destas empresas. Disse ser totalmente favorável ao projeto pois foi adquirida uma boa 

área e que logo estará toda ocupada e que acredita que irá faltar terrenos, pois já não havia mais 

espaço na área industrial antiga e para auxiliar foi adquirida esta nova área em um local bom e que 

acredita que se não neste mandato, num próximo haverá a necessidade de se comprar uma outra 

área, pois todos sabem que a população do município está aumentando e é preciso pensar para que 

as pessoas residam e trabalhem na cidade pra trazer a renda para cá e não só vir para dormir no 

município pois daqui a pouco o município é obrigado a dar assistência na saúde e infraestrutura e 

não tiver industrias para essas pessoas trabalharem cada vez a arrecadação será menor e que 

acredita que o próximo prefeito vai ter que pensar em comprar uma nova área para estas pessoas 

estarem no município e não fazer da cidade um dormitório e que com certeza as próximas 

administrações irão olhar com carinho para esta questão e que é muito bom saber que as pessoas 

gostam de residir em Barão de Cotegipe e que cada prefeito que passa faz um pouco para a cidade 

ficar cada vez melhor. O presidente Zaqueu Picoli disse que este projeto estará valendo para todos 

os terrenos da área industrial inclusive do antiga área industrial e que os que já tem construção e 

quiserem ampliar poderão fazer respeitando esta nova metragem e disse achar que a área industrial 

nova ainda é um problema sério para o município pois a infraestrutura é precária, pois a instalação 

de energia elétrica e deficiente, não existe nada de tubulação, nem calçamento e nem água potável 
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ainda não estava instalada pois o projeto está parado por causa da burocracia na Corsan. Colocado 

em votação o Projeto de Lei nº 046/2018 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. O presidente informou que o projeto de lei nº 047/2018 que trata da 

regulamentação do uso da Capela Mortuária foi baixado para análise pela falta de um anexo de 

como será o termo de compromisso. O vereador André Gasparini pediu permissão para falar e disse 

que conforme decisão da Comissão de Pareceres e orientação jurídica que foi baixado devido a falta 

deste anexo pois o projeto vai ser criado mas o mesmo será atrelado ao anexo onde terá as 

responsabilidades do Poder Executivo e das empresas fúnebres que utilizarão o local e que sem este 

anexo não se consegue ter uma noção do que será exigido. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a 

palavra livre pela bancada PT/PSB o vereador Cleber Gusz Kusz(PT) primeiramente agradeceu pela 

oportunidade em estar nesta Casa sendo representante dos cento e oitenta e nove munícipes que 

confiaram e depositaram em si a capacidade de bem representar os mesmos no legislativo, as 

assessoras da Câmara Jane e Suelen que se o auxiliaram e em especial ao senhor Djeovani 

Kreczynski que lhe cedeu a cadeira neste mês de novembro para que pudesse desenvolver os seus 

projetos e a sua família e pediu aos demais vereadores para que sigam juntos na construção 

igualitária no trabalho pelo povo e pela comunidade cotegipense que acompanha, opina, discute e 

luta por dias melhores e falou que neste mês de novembro especialmente e nos demais dias estará 

lutando, buscando e trabalhando pelas demandas do município referente a cultura e a arte que 

permite traduzir melhor a diferença entre as pessoas e assim resgatar a humanidade no outro e dos 

outros em si. O vereador André Gasparini(PT) iniciou reforçando o convite para o Jantar Típico 

Polonês para que toda a comunidade cotegipense se faça presente no próximo sábado. Continuou o 

vereador dizendo que foi muito debatido na última sessão desta Casa que era a véspera das eleições 

e que mais uma vez se depararam com a nação brasileira pedindo mudança e renovação e que está 

falando como cidadão brasileiro e não como vereador e nem como político partidário e desejou que 

o governador eleito Eduardo Leite faça uma excelente administração e que cumpra com o que 

prometeu e cumpra com o seu plano de governo e que traga dias melhores para o município e que 

estude bem a questão tributária que afoga os empresários do estado pois só quem tem uma empresa 

sabe qual é a carga tributária que existe no mesmo e que a maioria dos empresários saem do Rio 

Grande do Sul deixando e investir aqui para ir para estados vizinhos e voltou a dizer que só deseja 

que o mesmo faça uma excelente administração e que reveja esta carga tributária que arrebenta a 

todos os empresários. Referente ao presidente eleito Jair Messias Bolsonaro disse desejar ao mesmo 

que também faça uma excelente gestão nos próximos quatro anos e que trate a todos com igualdade 

pois é a sua promessa e que houve muita divisão durante o período eleitoral e que agora acabou este 

período e todos os brasileiros devem se dar as mãos e se unirem novamente para lutar por um Brasil 

melhor, o Brasil que todos querem para os filhos, irmãos e para todos e disse esperar do mesmo e é 

franco em dizer que está impressionado com os cargos que o mesmo está convidando para compor 

os ministérios e que rodava em grupos de whatszap vários comentários e que em alguns admite que 

não acreditava e deu o exemplo do ministro de ciência e tecnologia que é o seu campo nome melhor 

do que o escolhido não existe ao seu ver e disse achar que se ele conseguir fazer a redução dos 

ministérios e conseguir colocar nomes técnicos responsáveis e que não haja apadrinhamento 

político o que vinha acontecendo nas administrações anteriores onde estiveram PT, MDB, PP, PTB, 

PDT, PSDB todos juntos onde não eram cargos técnicos disse achar que possa sim o Brasil ter jeito, 

mas é preciso respeitar a todos e a todas com suas diferenças e suas igualdades, que não incite a 

violência e que se estimule a educação e que esse é o seu pedido e desejou uma excelente 
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administração para os próximos anos para que o Brasil continue crescendo. O vereador Floriano 

Ternes(PT) agradeceu a comunidade Santo Estanislau pelo belo gaitaço no último sábado e que é 

muito bom que ainda saem estes eventos para que a cultura não se perca, onde estiveram inscritos 

em torno de trinta e três gaiteiros que animaram a festa e tem certeza que isto é muito bom pois tem 

gerações novas que estão aprendendo a tocar um instrumento para que a cultura do estado não se 

perca. Pediu ao líder do governo e ao presidente que também estava presente neste evento, pois 

muitos moradores reclamaram que é muito difícil o sinal do celular neste local e que já foi feita uma 

reunião para se colocar uma torre em algum lugar para os moradores terem acesso ao sinal 

telefônico pois a comunicação tanto para quem mora nesta comunidade quanto para quem vá até a 

mesma é precária e que no passado passou por esta Casa um projeto de lei e que virou lei que se o 

prefeito quiser ajudar as comunidades, assim como foram ajudadas várias, a não sei que não tenha 

destinado orçamento para isto, mas acredita que este projeto ainda esteja sedo executado para de 

repente se auxiliar esta comunidade para resolver este problema existente e que provavelmente este 

problema de comunicação atinja outras localidades do interior também. O vereador ainda comentou 

sobre o governo eleito e disse que já foi comentado que de repente o estado não tem muitos recursos 

mas que tudo depende da administração de onde irá se investir o pouco de dinheiro que tem e que se 

lembra muito bem que passou por esta Casa Legislativa quando o governador do estado era o 

senhor Tarso Genro e que tem como testemunha o ex vice-prefeito Marcos Czapla que trabalhou no 

executivo vários projetos para aquisição de calcário a fundo perdido, incentivo para gado leiteiro, 

construção de açudes, construção de cisternas, tudo para melhorar as propriedades e que passaram 

mais de dez projetos desses moldes e que o novo governador olhe com bons olhos as pessoas que 

ainda vivem no campo e incentive a agricultura. Quanto aos impostos o vereador disse que se for 

para o estado de Santa Catarina se paga trinta e seis centavos e dependendo o lugar até menos por 

litro de gasolina e que no estado do Rio Grande do Sul ainda se fala em aumentar mais os impostos 

e que não entende como um estado consegue se manter com menos impostos enquanto o Rio 

Grande do Sul cada vez arrecada mais e cada vez deve mais para a União e que espera que o novo 

governo consiga renegociar estas dívidas para que o Rio Grande do Sul volte ter recursos para se 

desenvolver. Pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) disse que foi muito 

falado no último final de semana a questão das matrículas do Colégio Municipal e que a secretária 

de educação Ducili Richetti pediu para que o mesmo repassasse alguns pontos que ocorre no 

município referente ao Colégio Ângelo Rosa e expos que hoje a escola possui em torno de cento e 

setenta alunos matriculados de primeiro a quinto ano e que desses cento e setenta vinte e cinco estão 

saindo para ingressar no sexto ano, porém a expectativa é que ingressem oitenta novos alunos para 

o ano de dois mil e dezenove ficando uma desigualdade entre os alunos que irão sair com os que 

irão entrar. Salientou ainda o vereador que nos próximos dois anos entre o ensino infantil e o ensino 

dos anos iniciais existe uma previsão para que a escola atenda em torno de quinhentos alunos que é 

a metade dos alunos matriculados na Escola Mário Quintana o que traz à tona um velho assunto  

sobre a capacidade do município atender a educação infantil e que se atender as quatro turmas que 

os pais pedem que sejam implantadas na rede municipal, deixando a Escola Mário Quintana sem 

primeiro ano, nos próximos anos não haverá segundo, nem terceiro e assim por diante e que a 

secretária de educação disse que isto é questão de planejamento feito ainda no ano anterior e que se 

o município pudesse assumir a educação infantil assumiria sem problema nenhum mas no momento 

o que está ao alcance do município é dar total qualidade de ensino e está de portas abertas para 

auxiliar no que for preciso a Escola Mário Quintana para que o mesmo possa chegar ao mesmo 
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nível de qualidade da escola municipal Ângelo Rosa. Falou ainda o vereador que essa foi a 

mensagem que a secretária de educação pediu para que fosse transmitida para que a população fique 

sabendo da atual situação do ensino infantil do município já que este assunto já foi debatido no ano 

anterior também. Pela bancada do MDB o vereador Pedro Sadovnhic parabenizou o governador 

eleito Eduardo Leite e comentou que o mesmo é bastante jovem ainda e já está assumindo um cargo 

importante e que isso é bom ter pessoas jovens na política e que no cenário nacional aconteceu um 

caso inédito nestas eleições onde o presidente foi eleito praticamente fazendo campanha nas redes 

sociais e sem muitos gastos e que o partido do presidente eleito tinha um ou dois deputados federais 

eleitos e nesta eleição passou para cinquenta e dois deputados federais e isso mostra que a 

população brasileira mudou o seu pensamento e não quis mais os políticos que já passaram por lá e 

escolheram um novo e que inclusive o seu partido em que é filiado e do atual presidente Michel 

Temer se tornou uma vergonha e disse crer que conforme as propostas do novo presidente o mesmo 

terá uma boa administração e que está escolhendo pessoas capacitadas para assumirem os 

ministérios e espera que o mandato dele seja bom para todos os brasileiros e que nos últimos anos a 

maioria dos partidos e que acredita que nenhum partido tenha ficado fora só pensavam no próprio 

bolso e disse achar que isto precisa acabar e que pra isso mudar precisava haver mudanças e ela 

veio e disse ainda que é preciso rever a questão dos tributos na esfera federal também pois é demais 

e deu o exemplo do combustível dizendo que se paga muito caro mesmo mudando de estado ainda é 

caro e disse que a partir de agora o presidente é o senhor José Messias Bolsonaro que não tem mais 

como voltar atrás e desejou que  mesmo faça uma boa administração pois o povo brasileiro merece 

por ser um povo trabalhador e precisa de um presidente responsável. Pela bancada PP/PSDB o 

vereador Rodrigo Colet(PP) disse que no ano passado foi criado o Fórum Municipal de Educação 

onde foram indicados os nomes da secretária Suelen e como no dia não tinha ninguém foi indicado 

o seu para compor este Fórum e convidou os demais vereadores para que se façam presentes na 

discussão deste Fórum que acontecerá no dia treze de novembro de dois mil e dezoito a partir das 

quatorze horas na sala de reuniões da prefeitura municipal com a seguinte pauta monitoramento das 

metas e estratégias do Programa Municipal de Educação e expôs que já participou de algumas 

reuniões e mais uma vez convidou os demais vereadores para que juntos possam discutir as 

demandas deste Fórum que trata a educação municipal. Falou ainda o vereadores que não fez 

menção em nenhuma sessão sobre política e que alguns vereadores já discutiram sobre este tema 

nas últimas sessões e que acompanhou pelas redes sociais as discussões do primeiro turno pois 

estava licenciado onde falavam de um governo melhor, mas disse acreditar e que é só olhar para o 

Poder Legislativo do município, pois quando o governo não contenta o povo troca e que tem 

somente o vereador Floriano Ternes que se reelegeu pois o restante da Câmara foi totalmente 

renovada e que oito que foram eleitos em dois mil e quinze estão legislando pela primeira vez e que 

muitos dos vereadores que pediam votos para os seus deputados federais quando chegavam nas 

casas as pessoas diziam que se este candidato não estivesse na lista dos dezoito deputados que 

votaram contra a Lava-Jato poderia ganhar um voto e que isso é um sinal que o povo está 

acompanhando. Disse ainda que acredita que o novo governador irá fazer um bom trabalho e que o 

mesmo deve ser um bom administrador porem se o povo gaúcho decidiu assim deseja somente que 

o mesmo possa desempenhar as suas atividades da melhor forma e quanto ao governo federal disse 

que também optou em votar pela troca e que votou no Jair Bolsonaro e que já nos primeiros dias do 

seu governo o mesmo está indicando ministros capacitados e com conhecimento total nas áreas e 

falou sobre o ministro da justiça com indicação do juiz Sergio Moro que foi o mentor do início da 
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maior investigação de fraude e corrupção e que com certeza muitos políticos inclusive o atual 

presidente Michel Temer perderão o foro privilegiado cairão em Curitiba e espera que os novos 

juízes continuem o julgamento e disse que se não os vereadores não fizerem um bom trabalho na 

próxima eleição o povo fará o seu julgamento da melhor forma que entender através do voto. 

Referente ao comentário do vereador Floriano Ternes sobre o calcário comentou que no ano 

passado esteve em uma reunião da AMAU foi levantado sobre este tema e foi questionado sobre o 

orçamento participativo e ressaltou a importância dos munícipes votarem no orçamento 

participativo pois foi citado que Barão de Cotegipe era um dos municípios da região que não teve 

nenhuma demanda aprovada no orçamento participativo pois não foi apresentada nenhuma proposta 

e que foi trabalhado no ano anterior que estão colhendo os frutos neste ano e que houve a 

divulgação para que a população votasse através dos sites da Câmara e da Prefeitura e também 

através da rádio e acredita que estas campanhas e o orçamento com certeza virão para ajudar o 

município. O vereador João Carlos Dassoler(PP) cumprimentou o presidente, a assessora Jane, os 

demais vereadores e a todos os presentes e disse que gostaria de fazer um agradecimento para a 

secretária de obras pois na última reunião havia comentado de um bueiro na entrada do Malinski e 

que tinha comentado que já deveriam ter arrumado pois já fazia algum tempo que a água estava 

vazando e que tinha comentado durante a sessão e no outro dia já consertaram e também que havia 

solicitado a colocação de uma placa na lombada da Rua São Cristovão e a mesma também já foi 

colocada. O presidente solicitou para que o vice-presidente o substituísse para fazer o uso da 

palavra. O vice-presidente concedeu a palavra para o vereador Zaqueu Picoli(PSDB) que iniciou 

agradecendo e parabenizando o Conselho Econômico da Paroquia pela belíssima Festa das 

Capelinhas que ocorreu no final de semana do dia vinte e vinte e um de outubro e que foi uma 

grande festa e o tempo colaborou e que é uma das maiores senão a maior festa do município e se 

associou as palavras do vereador Floriano Ternes e agradeceu e parabenizou a Comunidade Santo 

Estanislau pela organização do tradicional gaitaço no último sábado e que estava presente e elogiou 

o empenho e a vontade dessa comunidade em fazer acontecer estes eventos e o quanto os mesmos 

valorizam a presença das pessoas nestas festividades. Lembrou ainda o vereador que se está no mês 

de novembro e como houve o outubro rosa onde se destacava a prevenção da saúde da mulher, o 

mês de novembro é dedicado a saúde dos homens e que existe uma perspectiva de idade para se 

fazer o exame de toque para a prevenção do câncer de próstata e que importante que cada um tenha 

consciência e faça a sua prevenção. O vereador ainda comentou sobre a situação acontecida na 

quinta feira de meio dia até o dia de hoje pela manhã sobre as tão comentadas vagas para o primeiro 

ano do ensino fundamental do Colégio Ângelo Rosa e disse que é importante deixar claro que 

nenhum aluno ficará sem vaga para estudar e o que acontece é que é preciso detectar qual é o 

problema e o que está acontecendo, do porquê de ninguém mais querer estudar  no colégio estadual 

e que está claro que o município tem a obrigação em atender a educação infantil e que a partir do 

primeiro ano o município irá atender somente o que suportar e que muito bem colocou o vereador 

Luiz Eduardo Giacomel que o município hoje não consegue atender toda a demanda e que até não é 

de interesse do executivo e que daqui a pouco seja dito que o executivo abraçou todos os alunos do 

primeiro ano o que vai acumulando como foi apresentado nos números e ao mesmo tempo fechar as 

salas do Colégio Mário Quintana e que daqui a três ou quatro anos se fecha o Colégio e que foi 

comentado durante a votação dos projetos que a cidade vem numa crescente e é importante que se 

entenda que só uma escola não vai conseguir atender a demanda e dar assistência em educação para 

todos e que se precisa sim juntos, como já comentado em outras sessões sobre a avaliação do IDEB 

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

do colégio estadual que foi péssimo, e discutir para resolver e que as pessoas precisam voltar a 

acreditar e querer estudar no Colégio Mário Quintana e que ouviu pais dizendo que os colégios 

municipais não somente de Barão de Cotegipe mas a maioria das escolas dos municípios pequenos 

o ensino tem a qualidade de um ensino em uma escola particular com a diferença que é gratuito e 

por isso todos querem estudar neles, mas a questão é que não se conseguirá dar o atendimento 

necessário. Expôs ainda o vereador um outro dado repassado pela secretária Ducili sobre a 

obrigação do município para com a educação infantil e que existe uma exigência da Promotoria de 

Educação de Passo Fundo que se atenda pelo menos cinquenta por cento de crianças de idade para a 

educação infantil e que hoje o município estaria atendendo apenas quarenta e um por cento e que 

existe a necessidade de ampliação mas a prioridade é a educação infantil que é a obrigação do 

município e que ainda não atingiu os números que são necessários e deixou claro que não é que o 

município não queria dar as vagas e não quer atender os alunos e que o município irá atender o que 

consegue e que os demais obrigatoriamente terão que estudar no Colégio Mário Quintana e que é 

preciso fazer as pessoas voltarem a acreditar e querer estudar novamente na escola estadual. Sobre a 

situação eleitoral disse achar que o governador eleito Eduardo Leite com trinta e três anos e já foi 

prefeito de Pelotas e como muitos já colocaram a questão da renovação tanto no nível estadual 

quanto no federal e que se viu no segundo turno que o governador eleito fez noventa por cento dos 

votos no município de Pelotas e que o pessoal que conhece o mesmo votou sabendo do trabalho 

desenvolvido nesta cidade e que é claro que o município não é a mesma coisa que o estado pois 

todos sabem da condição do mesmo e que a questão dos impostos, do ICMS os dois candidatos 

trabalharam claramente durante a campanha que iriam pedir para que se mantivesse os cinco por 

cento pois o impacto irá refletir nos municípios caso o mesmo seja cortado e expôs que é preciso 

que seja feita uma redução para que se volte a acreditar novamente e que se possa investir no estado 

e que o governador eleito assumiu um compromisso muito sério com o funcionalismo público para 

no primeiro ano conseguir pagar em dia a folha de pagamento e espera que isso aconteça pois a 

promessa foi feita e que sempre diz que se a pessoa faz uma promessa deve procurar cumprir e 

pediu para que todos torçam para que o mesmo faça um bom trabalho e quanto ao presidente 

Bolsonaro o vereador Zaqueu repetiu a frase que o presidente eleito falou no discurso da vitória que 

é preciso mais Brasil e menos Brasília que é o que todos precisam e que muito bem foi colocado 

que pelos nomes escolhidos para os ministérios o mesmo começou bem pois não está fazendo 

apadrinhamento político e sim colocando pessoas que tem conhecimento específico na área e que 

todos sabem que tudo irá depender das Câmara dos Deputados para que ele possa fazer um 

excelente trabalho. O vice-presidente devolveu a palavra para o 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 dezenove 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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