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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 

2018. Aos dezenove 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 e quem acompanha através das redes sociais. NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os 

representantes: pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT), pela bancada 

PT/PSB o vereador Cleber Gusz Kusz(PT), o vereador Floriano Ternes(PT) e o vereador André 

Gasparini(PT), pela bancada PP/PSDB o vereador João Carlos Dassoler(PP), o vereador Rodrigo 

Colet(PP) e o vereador Zaqueu Picoli(PSDB) e pela bancada MBD o vereador Pedro Sadovnhic. O 

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

Sessão Legislativa, de cinco de novembro de dois mil e dezoito. Teve como parecer: Aprovada 

por Unanimidade. Em seguida o presidente colocou em votação a Ata da Segunda Sessão 

Extraordinária, da Vigésima Sessão Legislativa, de doze de novembro de dois mil e dezoito. Teve 

como parecer: Aprovada por Unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: o vereador 

Cleber Gusz Kusz cumprimentou o presidente, os demais vereadores, a todos os presentes e quem 

acompanha através das redes sociais e solicitou o apoio, acompanhamento e incentivo para a Ong 

APASFAS – Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis deste município e pediu 

gentilmente aos demais vereadores e a comunidade a colaboração com o trabalho voluntário da 

mesma com o cuidado e zelo aos pequenos animais e que juntos possam ajudar a equipe que já 

presta serviço para a Ong para que se consiga atingir a melhor e maior demanda gigante de animais 

pedindo socorro no município e lembrou que para ser voluntário precisa além do bom coração, não 

visar os poucos recursos financeiros que a Ong dispõe no momento, possa contribuir, colaborar e 

ajudar esta causa. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 015/2018 de autoria do 

vereador Cleber Gusz Kusz que solicita que seja idealizado um Projeto Cultural no intuito de fonte 

de lazer para a população cotegipense denominada “Feirinha Cultural e Arte de Praça/Rua”. O 

presidente Zaqueu Picoli colocou o requerimento em discussão. O vereador Cleber Gusz Kusz disse 

que faria um breve comentário para que todos tivessem idéia que como seria este projeto da 

Feirinha na Praça e expos a todos os presentes que acredita no amor e na integração como uma base 

sólida das relações mais bonitas construídas durante a vida e que acredita na amizade, na troca de 

conhecimentos, no carinho, nos sentimentos bons. Disse ainda acreditar que é possível transformar 

o mundo em um lugar melhor através de boas ações e corações cheios de felicidade. Salientou ainda 

que Barão de Cotegipe é uma cidade em constante evolução intelectual e que por muitas vezes se 

sente uma parte muito pequena disso, uma parte que não tem voz, uma parte que muitas vezes não é 

reconhecida. Contudo disse ainda o vereador que na sua cabeça existe a idéia de fazer da arte um 

imã que una as pessoas e a cidade para conviverem em harmonia. No olhar, no escutar, o 

reconhecimento do potencial criativo que tem quem por aqui vive e que nas mãos, sejam nas suas 

ou nas de todos, os dedos entrelaçados e unidos pelo desejo de mudança e no coração muito amor. 

Disse que é preciso nascer, engatinhar e dar os primeiros passos, firmes e com a vontade de 

explorar o mundo e que transferindo todos os sentimentos puros e a constante evolução sente a 
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necessidade de concretizar com o apoio dos demais vereadores a Feirinha Cultural ou Arte na Praça 

ou Rua, na cidade de Barão de Cotegipe sendo que a mesma será realizada mensalmente, com data 

e horários a serem discutidos, em locais ou praças públicas e que a idéia é que seja uma feira 

itinerante para que abranja o limite maior de lugares e pessoas possíveis, sem investimentos e 

recursos públicos. Disse ainda que o objetivo da Feirinha é valorizar e incentivar o trabalho 

artesanal, a arte, a criatividade e os bons sentimentos, expressar o particular de cada artesão do 

município através dos seus produtos únicos e especiais. Falou ainda que Feirinha também gerará 

uma renda extra à instituições, artesãos, ong’s e demais pessoas que queiram abraçar com o tanto de 

arte que tem para oferecer, transformando tudo em sentimentos, estilo de vida, materiais, cores e 

técnicas, expressando e reforçando a personalidade e individualidade de cada um, deixando os dias 

dos munícipes mais vibrantes, coloridos e significativos. Finalizou convidando os demais 

vereadores a arriscar e a acreditar neste seu projeto cultural. O vereador André Gasparini 

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

pelas redes sociais e disse que achou bastante interessante o requerimento do vereador Cleber Gusz 

Kusz em virtude da divulgação principalmente da cultura pois não se tem nenhum trabalho extra 

nas ruas ou em comunidades e considerou bastante válido este pedido e questionou se este trabalho 

seria feito nas ruas ou praças seria itinerante e que não teria a necessidade de um lugar fixo e a 

infraestrutura e os equipamentos necessários seria disponibilizado pelos próprios expositores que 

iriam participar desta feirinha. O vereador Cleber Gusz Kusz explicou que a idéia é que se faça esta 

feira uma vez por mês definindo o dia e o local e que isso ocorra mensalmente cada vez em um 

lugar do município, seja ela na praça, ou no quiosque, ou na feira do produtor, que enfim possa 

abranger vários lugares e o maior número de pessoas como já colocado anteriormente e que cada 

expositor seria responsável por levar o seu material, tendo a intenção de vender ou não, e que o 

lucro da venda será do expositor e não para uma associação ao repartido com os demais expositores 

e deu um exemplo que se ele for expor os seus materiais de personalização se os mesmos forem 

vendidos o valor será seu e que o objetivo é envolver as pessoas e que se tenha um espaço onde não 

haja custos e que se possa desenvolver e mostrar o trabalho artesanal produzidos no município, pois 

disse acreditar que exista uma demanda gigante perante ao artesanato e que é preciso explorar mais 

expondo o que estas pessoas não estão tendo condição e espaço para divulgação. O vereador André 

Gasparini retomou a palavra dizendo o ditado que quem não é visto não é lembrado e o que não é 

exposto não é reconhecido e que a idéia principal seria de um projeto de lei para a isenção de 

tarifas, taxas e para autorização para a utilização dos espaços públicos onde o município não 

precisaria entrar com um auxílio financeiro e sim um auxílio de divulgação. Disse ainda o vereador 

que achou excelente e que estas pergungas foram somente para sanar algumas dúvidas sobre este 

requerimento. Colocado em votação o requerimento nº 015/2018 teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 016/2018 de autoria do vereador Luis Carlos Coelho dos 

Reis que requer a “Revitalização de espaço público situado no antigo prédio da Escolinha Jardim 

das Margaridas com construção de Praça com brinquedos infantis e Área de Lazer localizada no 

Bairro Nossa Senhora Aparecida no nosso Município.” O presidente colocou o requerimento em 

discussão. O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os 

demais presentes e disse que é muito válido este pedido e que este tema já foi discutido 

anteriormente nesta Casa quando da votação do projeto para a demolição da escola que lá existia e 

que neste dia em conversa com a secretária de educação sobre as demandas das praças do município 

a mesma repassou que já existe um projeto para a execução desta praça para a revitalização daquele 
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espaço transformando em praça pública e disse acreditar que isso logo se concretizará já que o 

executivo pensa da mesma forma. O vereador André Gasparini parabenizou a atitude do vereador 

Luis Carlos Coelho dos Reis pela solicitação, mas visto que já foi aprovado por esta Casa a 

demolição da Escola Jardim das Margaridas e a mesma ainda continua lá com as paredes em pé e 

voltou a frisar que é favorável, mas fez uma cobrança ao poder executivo para que o mesmo atenda 

os requerimentos que são feitos pelos vereadores e ressaltou estar falando por si pois como vereador 

se sente de mãos atadas, pois estão aqui somente para aprovar ou não projetos que vem do 

executivo e que os requerimentos desta Casa raramente são atendidos seja ele para construção de 

parada de ônibus, de melhoria de algum ponto e disse ter a sensação estar sempre mendigando os 

favores do executivo e que estão aqui para aprovar o que vem da administração mas o que é 

colocado de solicitação em requerimentos e aprovado pelos vereadores é engavetado e disse que do 

fundo do coração espera que este pedido saia do papel e que ocorra a demolição que já foi aprovada 

nesta Casa e que seja dado um novo destino ao local. O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o 

presidente, os vereadores, a assessora, aos que se fazem presente nesta Sessão e aos que 

acompanham pelas redes sociais e parabenizou o vereador Luis Carlos pela iniciativa do 

requerimento e que todos já sabem que antes da aprovação da demolição havia o interesse da Igreja 

Assembleia de Deus em utilizar este terreno para realizar atividades para jovens e adolescentes do 

bairro e dos arredores e que não deu muito certo e que em conversa com o prefeito quando da 

devolução dos valores do ano anterior da Câmara que foram em torno de duzentos e quinze mil 

reais e que o prefeito já havia conversado com alguns vereadores sobre as ideias de utilização deste 

valor onde uma das metas era o fechamento do ginásio de esportes que se encontra aberto e também 

a construção dessa praça e que foi retirado somente o telhado desta escola devido as invasões e que 

a demolição não foi feita pois precisa se dar um destino ao entulho que provavelmente será 

enterrado e como colocado pelo vereador Luis Eduardo que conversou com a secretária de educação 

onde este projeto já está bem adiantado e que com certeza todos merecem os mesmos brinquedos e 

área de lazer e que seria bom se existisse em todos os bairros, mas que a demanda é mais localizada. 

Finalizou dizendo ser totalmente favorável ao requerimento do vereador Luiz Carlos Coelho dos 

Reis. O presidente Zaqueu Picoli parabenizou o vereador Luiz Carlos e disse que já questionou o 

executivo e que irá esperar para o próximo ano para entrar com um pedido para readquirir a área 

onde existia o posto da Polícia Militar e que hoje pertence ao Estado para que a mesma possa ser 

utilizada pelo município e disse que sugeriu ao prefeito que esta área fosse utilizada para a 

instalação de alguma empresa pois a demanda de espaços paras as empresas é grande e este terreno 

está inativo há vários anos. Em relação a reclamação do vereador André disse que também tem 

vários pedidos que ainda não foram atendidos e que todos percebem que dificilmente apresenta 

requerimentos e que procura questionar diretamente com os responsáveis pelas secretarias e que 

cabe aos vereadores continuar cobrando e que tem vários pedidos seus que foram atendidos mas 

muitos que ainda não foram e que cabe aos vereadores não somente apresentar os requerimentos 

mas continuar fazendo a cobrança. Colocado em votação o requerimento nº 016/2018 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 017/2018 de autoria do vereador 

Pedro Sadovnhic Reis que requer que “Seja Criado o “Monumento da Bíblia” em homenagem ao 

dia da Bíblia que é comemorado pela Igreja Evangélica”. O presidente colocou o requerimento em 

discussão. O vereador Pedro Sadovnhic cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessora, a 

plateia presente e aos que acompanham pelas redes sociais e disse que fez requerimento pois esta 

data já é comemorada há muitos anos fora do Brasil e que a mesma foi instituída em mil oitocentos 
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e quarenta e nove na Grã-Bretanha por um bispo e que acha muito importante pois no Brasil desde 

dois mil e um existe o dia oficial da Bíblia para que também possa ser comemorado como exposto 

no requerimento instituído através da Lei Federal número dez mil trezentos e trinta e cinco. Expos 

ainda o vereador que na sua opinião sem a Bíblia nem evangélicos, nem protestantes, nem católicos 

não teriam como uma boa formação pois se um pastor evangélico for fazer um sermão usará textos 

bíblicos, se um padre for fazer um sermão também usará textos bíblicos pois isso é a base do 

cristianismo tanto no Brasil quanto fora, e que defende que seja feita no município a leitura deste 

livro e a importância que ele tem, pois se passaram tantos livros importantes mas que com o passar 

do tempo são esquecidos e a Bíblia não e está sempre presente tanto para os cristãos católicos 

quanto para os cristãos evangélicos e é lida diariamente e pediu para que os demais vereadores 

aprovassem para que nesta cidade em uma das praças tivesse este monumento e que inclusive 

conversou com o prefeito pela parte da manhã, e que a Bíblia era, é e continuará sendo a palavra de 

Deus e que é preciso dar valor a este livro sagrado tanto para evangélicos quanto para católicos e 

que apesar da diferença das datas pois os católicos comemoram no dia trinta de setembro e os 

evangélicos no segundo domingo de dezembro continua sendo um livro muito importante para 

todos. Colocado em votação o requerimento nº 017/2018 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Requerimento nº 018/2018 de autoria do vereador Pedro Sadovnhic Reis que 

requer a “Construção de uma lombada na Avenida 21 de Abril, no início da estrada de chão que dá 

acesso ao Bairro Medeiros”. O presidente colocou em discussão o requerimento. O vereador Pedro 

Sadovnhic disse que na verdade sempre foi contra a construção de lombadas e que sempre que era 

construída uma se perguntava do porquê, mas na verdade neste local vê uma extrema necessidade 

devido ao risco que as crianças especialmente que se deslocam deste bairro para as escolas e depois 

fazem o trajeto de volta, e que existem motoristas respeitosos, mas sempre tem aqueles que não 

respeitam, a não ser que tenha a polícia por perto e que viu esta alternativa para reduzir o risco para 

que não aconteça algo inesperado. Colocado em votação o requerimento nº 018/2018 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 019/2018 de autoria do vereador 

Pedro Sadovnhic Reis que solicita que “o Poder Executivo solicite ao órgão competente uma 

revisão geral da pintura de todas as faixas de segurança(pedestres) e lombadas do município. 

Solicita ainda estudo para a viabilidade para implementação de estacionamento oblíquo na Rua 

Juventilio Galina em frente à Igreja Assembleia de Deus”. O vereador Pedro Sadovnhic disse que 

não são todas as faixas de pedestres mas existem muitas que estão apagadas ou que já não tem mais 

pintura e as lombadas da mesma forma e solicitou a repintura devido a chegada do final de ano onde 

aumenta o número de pessoas que passam pela cidade e que levarão uma boa imagem do município. 

Sobre a pintura de estacionamento oblíquo na Rua Juventilio Galina foi um pedido da comunidade 

pois na verdade os mesmos já fazem o estacionamento oblíquo mas não está regulamentado e disse 

crer que o melhor é fazer esta pintura pois como o movimento é grande durante os finais de semana 

principalmente devido aos cultos na Igreja Assembleia de Deus e pediu para que este requerimento 

fosse atendido e fosse feita esta pintura de estacionamento oblíquo neste local. O vereador André 

Gasparini fez um adendo ao requerimento do vereador Pedro pois esta reclamação já vem de várias 

administrações e disse não saber se o material utilizado para a pintura das faixas de pedestres e das 

lombadas é de baixa qualidade ou não é o apropriado, pois em outros municípios observa que 

principalmente as faixas de pedestres ficam com uma espécie de alto relevo chegando a ter uma 

camada de um centímetro e disse crer que é o tipo de material diferente e que talvez a secretaria de 

obras possa fazer uma análise e verificar que tipo de material é utilizado e licitar e adquirir este 
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material pois a durabilidade do mesmo é muito maior do que o utilizado atualmente e que talvez o 

custo seja maior mas falando em custo benefício e a durabilidade da pintura seria bem melhor. A 

respeito do comentário feito pelo vereador Pedro quanto as pessoas que passam pelo município 

levarem uma boa imagem é excelente e não somente isso mas pessoas que não tem o habito de 

transitarem pelo perímetro urbano da cidade ou pessoas em viagem não conhecem e não sabem 

aonde tem lombadas, faixas de segurança, podendo causar acidentes pela falta de sinalização e que 

com a utilização deste material diferente que vários municípios já utilizam trará uma vida útil 

maior. Falou ainda ser favorável a todos os pedidos inclusive da regulamentação do estacionamento 

oblíquo da Rua Juventilio Galina. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse que como está sendo 

feita a pintura do estacionamento oblíquo na Avenida nestes últimos dias poderia se aproveitar para 

incluir a pintura na Rua Juventilio Galina e ainda se associou ao pedido dizendo que não somente 

fazer a pintura das faixas mas sim fazer a troca das placas de sinalização que estão precárias e fazer 

assim a obra por completo. O presidente disse que era esse o comentário que também iria fazer 

referente as placas de sinalização que estão bastante danificadas. Colocado em votação o 

requerimento nº 019/2018 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 047/18 que foi baixado e analisado pela Comissão de Pareceres, e 

nº 049/18 estão aptos para votação. PROJETO DE LEI N.º 047/18, DE 31 DE OUTUBRO DE 

2018 Que “Regulamenta o uso da Capela Mortuária Municipal e/ou outro espaço público que 

vier a ser utilizado para a realização de velório e dá outras providências.” O vereador Rodrigo 

Colet disse que como é de conhecimento de todos este projeto foi baixado pela Comissão de 

Pareceres como exposto pelo relator da mesma e disse que segundo comentário do vereador André 

Gasparini o termo enviado pelo executivo é muito abstrato e segundo o vereador Rodrigo 

provavelmente neste termo será incluído as condições expostas no projeto de lei e ainda será 

entregue uma cópia da lei a cada interessado e como já exposto no projeto a empresa responsável 

pelos atos fúnebres não poderá cobrar cobrar pelo uso do imóvel e disse achar que nem vinha sendo 

cobrado porem irá constar na lei e que a manutenção, a limpeza do terreno, a pintura será 

responsabilidade da administração, mas se por ventura acontecer de quebrar uma porta, ou houver 

dano aos bancos, a copa ou banheiros será fiscalizado pela administração e será cobrado da empresa 

que estiver prestando serviço na data do acontecido. Disse ainda que como todos sabem era muito 

difícil encontrar uma servidora que estivesse disposta a fazer a limpeza da Capela Mortuária e que 

muitas relatavam que não gostavam de fazer este serviço e que desse modo estará responsabilizando 

alguém pela limpeza e sempre estará limpo sempre que tiver um funeral e pediu a aprovação dos 

demais vereadores para que seja entregue este perto de utilização a todas as empresas que prestarem 

este serviço. O vereador André Gasparini complementou o seu comentário referente ao termo e 

disse que só achou um pouco abstrato e que logicamente irá constar o nome da empresa e a lei que 

irá regulamentar e que em conversa com o secretário Franciel o mesmo lhe explanou um pouco 

mais a respeito do porquê da criação desta lei e que obviamente que sempre é de responsabilidade 

do poder público, mas o poder público tem a obrigação de manter o espaço mas não o de manter a 

limpeza pois todos sabem que muitos acabam falecendo nos finais de semana e quem se beneficia 

do local além da família do falecido que necessitam deste espaço mas o favorecimento financeiro é 

das empresas que prestam o serviço e que já aconteceu vários casos de se passar meses sem a 

Capela ser usada e que naturalmente cria sujeira no local e acontece de falecer uma pessoa num 

sábado à noite três meses depois da Capela ser utilizada pela última vez e a empresa que irá prestar 
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o serviço chega no local e encontra o mesmo sujo e o município em um sábado de noite ou domingo 

de manhã precisa solicitar que alguém do setor de limpeza faça o serviço e que entendeu o ponto de 

vista da administração e que não cabe ao poder público este tipo de serviço e que manter a 

infraestrutura, o zelo externo, o patrimônio público é dever e está em lei e para clarear melhor este 

projeto é mais sobre a questão da limpeza pois como ocorre de certas vezes não haver falecimento 

durante um tempo, pode acontecer um em seguida do outro e uma empresa fúnebre estar deixando o 

local e outra já estar ingressando, mas as empresas devem se responsabilizar pela limpeza antes e 

depois do uso da Capela e que isso não acarrete em despesa adicionais aos familiares que estão 

contratando os serviços. Finalizou dizendo ser totalmente favorável ao projeto e só gostaria de 

expor os questionamentos que havia feito ao secretário. O vereador Floriano Ternes cumprimentou 

o presidente, a secretária, os vereadores e a todos os presentes e disse que estava analisando desde 

que este projeto foi baixado pela Comissão de Pareceres na última Sessão Ordinária e que lhe 

preocupa bastante pois assim que aprovado este projeto a responsabilidade da limpeza será das 

empresas funerárias e que não adianta querer tapar o sol com a peneira pois quem irá pagar este 

serviço serão as pessoas que estarão contratando o serviço e é isso que lhe preocupa pois irá sobrar 

para a classe menos favorecida que muitas vezes não tem dinheiro nem para pagar um funeral e 

ainda terá mais uma despesa e que pode ser que as empresas não deixem explicito mas com certeza 

será cobrada da família. Finalizou dizendo ser contrário a este projeto por este motivo e também por 

não constar os valores que serão cobrados para a realização da limpeza e que estarão aprovando 

uma lei para regulamentação desta limpeza e disse ter a certeza que as empresas não terão nenhum 

custo e que irão repassar isto para quem contratar o serviço. O vereador Luiz Eduardo Giacomel 

comentou que pelo o que entendeu do projeto é que a prefeitura estará passando a responsabilidade 

da limpeza e a manutenção do local para os proprietárias das funerárias e que se a empresa faz um 

velório a mesma será responsável pela limpeza do local e não mais um funcionário público do 

município e que a empresa não seria louca que cobrar um valor exorbitante por este serviço de 

limpeza e que este é um assunto interno das empresas pois se elas quiserem fazer esta cobrança o 

município não tem como contestar pois está fazendo uma concessão para as mesmas utilizarem o 

espaço. Comentou ainda que teria que se pensar para o próximo ano de aplicar um projeto parecido 

para o cuidado do cemitério municipal que um local que o município não consegue zelar do jeito 

que deveria e pediu para que os demais vereadores tragam sugestões ou de repente fazer a 

concessão para alguma empresa haja visto que nos últimos anos algumas funerárias de Erechim 

estão vindo procurar espaços no Cemitério do município devido a proximidade e o baixo custo 

cobrado pelo município e que isso está implicando na alta demanda pelos lotes e prejudicando as 

pessoas que aqui residem Colocado em votação o Projeto de Lei nº 047/2018 teve como parecer: 

APROVADO POR 8 VOTOS FAVORÁVEIS E 01 VOTO CONTRÁRIO DO VEREADOR 

FLORIANO TERNES. PROJETO DE LEI N.º 049/18, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 Que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação Temporária de Excepcional 

Interesse Público e dá outras providências.” O vereador Rodrigo Colet disse que como é de 

conhecimento de todos o município aderiu ao programa do NASF onde os profissionais irão 

trabalhar diretamente com a família e que são cinco cargos: psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, 

enfermeiro e educador físico e como já diz na justificativa dois psicólogos estão lotados na 

Secretaria de Assistência Social e um na Secretaria de Saúde e que devido a grande demanda de 

atendimentos por parte destes profissionais a administração optou pela contratação temporária e que 

pode ser que com o tempo o número de atendimentos diminua sendo este o motivo para a não 
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contratação efetiva deste profissional e este contrato a princípio será de cento e oitenta dias podendo 

ser prorrogado. Falou ainda que será usado a banca do concurso de dois mil e quatorze e que o 

subsídio para esta contratação será através do repasse do programa federal e que esta contratação 

vem para auxiliar nos atendimentos e talvez diminuindo a sobrecarga das demais profissionais. O 

vereador Floriano Ternes disse que este projeto vem para esta Casa muito bem planejado e que a 

população cada ano aumenta e quanto aumenta o número de munícipes precisa de mais 

profissionais e que muito bem colocou o líder do governo que este dinheiro é um repasse do 

governo federal e que nas sessões anteriores passou pela Câmara projetos para contratação de outros 

profissionais para trabalhar neste programa e que a contratação deste psicólogo vem para auxiliar 

esta equipe e finalizou dizendo ser totalmente favorável a este projeto e que este profissional vem 

para ajudar os munícipes. O vereador André Gasparini disse que é de extrema importância a 

contratação deste profissional sendo que o município formou um convênio com o governo federal e 

os repasses que irão custear este profissional da área de psicologia vem do NASF. Mas disse que faz 

um questionamento para os demais vereadores e que já havia comentado na sessão anterior e que é 

do tipo de pessoa que o que lhe incomoda precisa expor aos demais pois não consegue conter para 

si e o que está lhe incomodando não são os projetos e as contratações e sim a maneira que estão 

sendo feitos e que na sessão ordinária anterior foi aprovada a contratação de uma enfermeira e 

ressaltou que é de extrema importância para o bom funcionamento do programa que vai ser 

custeado por este programa, mas levantou o tema de por quanto tempo haverá o repasse do NASF e 

espera que seja por um longo período, mas todos sabem que tem uma troca de governo neste 

período e o programa pode ser instinto, assim como pode perdurar por muito tempo e esse é o 

desejo pois o mesmo faz bem ao município pois o mesmo não precisa desembolsar este valor e irá 

melhorar o atendimento aos munícipes, mas ressaltou que o seu questionamento é do por que o 

projeto de contratação de um psicólogo não veio junto com a contratação do profissional de 

enfermagem se o convenio do NASF já está firmado por que não veio o projeto para a contratação 

de todos os profissionais e o porquê deles virem de forma divergente pois o psicólogo vai ser 

contratado por cento e oitenta dias podendo ser renovado e o profissional de enfermagem foi 

contrato efetivo e que o mesmo prestou concurso público assim como o profissional de psicologia 

porém será efetivado e este é o seu questionamento do por que efetivar se não se sabe por quanto 

tempo irá durar este programa e que se estará onerando o município e o programa deixar de existir e 

disse que espera que não pois é uma pessoa que pensa positivo e pelo bem do município, mas se o 

programa deixar de existir este profissional vai continuar lotado na secretaria de saúde e quem irá 

pagar é o município e que a sua pergunta é que um profissional é efetivado, o outro profissional é 

contrato temporário. O vereador Rodrigo Colet pediu permissão para falar e disse que isto já havia 

sido discutido durante a última sessão ordinária e que foi falado sobre o cargo da enfermeira Priscila 

que pediu exoneração e que provavelmente por ter faltado um profissional optou-se pela efetivação, 

e o psicólogo será um serviço temporário e que a profissional que pediu exoneração não trará mais 

custos para o município e que no projeto está exposto que se a pessoa não aceitar a banca do 

concurso não irá perder a sua vaga e que na sua opinião a efetivação ocorreu devido a exoneração 

de uma profissional e no caso da psicóloga isso não ocorreu por este motivo se optou em 

contratação temporária. O vereador André retomou a palavra e disse entender a colocação mas disse 

que para si fica um pouco contraditório pois os projetos poderiam ter vindo todos juntos e que se a 

profissional não perderia a vaga e que esta enfermeira não irá ocupar a função a profissional 

exonerada e sim um serviço conveniado ao NASF que é um serviço específico e que na sua visão 
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deveria ser feito o contrato e havendo a necessidade se efetivaria pois a mesma seria a primeira da 

banca e deixou claro que não vincula pessoas e sim a diferenciação dos cargos e que obviamente é 

favorável ao projeto e que apenas fez uma colocação do que pensa perante as diferenças que estão 

sendo feitas        temporário diante as contratações. O presidente Zaqueu completou dizendo que já 

existia uma demanda para a contratação de um enfermeiro justamente por causa da exoneração e 

que nada impede que esta contratação temporária do psicólogo se torne em efetiva pois não está 

escrito que isso não possa acontecer e como comentou havia a necessidade de contratação de mais 

um enfermeiro e com a adesão ao NASF se optou pela efetivação deste profissional. Colocado em 

votação o Projeto de Lei nº 049/2018 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel(PDT) agradeceu o senhor Zacarias Machado pelo espaço concedido em seu programa na 

Rádio Barão aos vereadores no sábado de manhã para poderem bater um papo e expor as ideias e o 

que estão pensando do mandato e agradeceu ainda o convívio com os vereadores suplentes durante 

este mês e agradeceu também pelos debates, as ideias trazidas para esta Casa e disse que serão 

sempre bem vindos a esta Casa para conversar e debater sempre pelo bem dos munícipes. Pela 

bancada PT/PSB o vereador Cleber Gusz Kusz(PT) saudou a todos os homens que neste dia 

comemoram o seu dia internacionalmente e agradeceu primeiramente a todos que aceitaram seu 

convite em poder estar aqui e juntos discutirem, escolherem e defenderem a idealização do Projeto 

Cultural ou Feirinha Cultural e Arte de Praça ou Rua e que foi aprovado pelo Legislativo e que 

segue agora para o Executivo. Expôs que dá referência a cultura e arte, o que permite traduzir 

melhor a diferença entre o nós e os outros e assim fazendo resgatar a humanidade no outro e do 

outro em nós mesmos. Em seguida agradeceu a breve passagem neste mês de novembro por esta 

Casa, onde acredita que pode contribuir na construção igualitária dos direitos humanos. Disse ainda 

crer na referência em poder representar os munícipes e suas diversas culturas, raças, cores, etnias e 

opção sexual. Finalizou dizendo para vivermos felizes, com propósitos e muito amor sendo ele qual 

for. O vereador Floriano Ternes(PT) agradeceu aos três vereadores suplentes que estiveram durante 

este mês nesta Casa e que foi muito bom que os mesmos deram a sua opinião, fizeram 

requerimentos e que com certeza contribuíram muito com os votos que fizeram em suas campanhas 

ao trazer para esta Casa os seus projetos e que se sabe que quando são candidatos todos querem se 

eleger mas somente nove tem lugar nesta Câmara e que isto aconteceu consigo também pois a 

primeira vez que foi candidato não se elegeu e que isso é uma experiência e que não se diz que não 

precisa de um suplente ou que não se elegerá para vereador pois com certeza se fizerem um bom 

trabalho a comunidade vai enxergar e amanhã poderão estar sentado nessas cadeiras não como 

vereador suplente e sim como titular e deixou um abraço aos três vereadores suplentes e que 

continuem com os seus trabalhos e que com certeza voltarão a assumir esta cadeira futuramente. 

Agradeceu ainda ao líder do governo pelo excelente serviço feito pela secretaria de obras ao redor 

da capela da comunidade do Wawruch onde foi solicitado brita e que tinha algumas árvores que 

foram arrancadas e foi colocado cascalho e passaram o rolo e agora possuem um belo 

estacionamento, coisa que antes não se tinha. Agradeceu ainda a todos os presentes no jantar 

dançante do último sábado e que deu casa cheia e mesmo com este novo estacionamento ainda 

faltou lugar para as pessoas estacionarem seus carros e agradeceu também aos vereadores que se 

fizeram presentes neste evento da comunidade e que tinha mais de seiscentas pessoas neste jantar e 

que não esperavam tantas pessoas mas que conseguiram atender a todos da melhor forma possível. 

O vereador André Gasparini(PT) iniciou dizendo que seria muito bom se em todas as sessões 
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tivesse tantas pessoas prestigiando os debates e agradeceu o convívio com os três suplentes que 

estivem presentes durante este mês e se associou as palavras do vereador Luiz Eduardo agradecendo 

os vereadores suplentes pelos requerimentos, pelas novas idéias e disse que sempre que os mesmos 

tivessem idéias que possam vir e colaborar e que se coloca à disposição e deixou claro que apesar 

de não ter visto muito dessas pessoas na Câmara agradece a todos pela presença e disse que todos os 

vereadores tem idéias diferentes e quem debatem e que podem divergir de ideais e discutir expondo 

a sua opinião, mas nunca se falta com respeito e educação entre os vereadores e que as vezes se 

exalta e gosta de falar um pouco mas sempre respeitando a opinião de cada um e considera que esta 

é a maneira mais democrática de expor os pensamentos e opiniões. Parabenizou ainda o vereador a 

comunidade Montes Claros pelo belíssimo jantar organizado pela Associação Polonesa e falou que 

o pierog estava divino e parabenizou também a todos os conselheiros tutelares em especial do 

município de Barão de Cotegipe pelo seu dia e convidou a todos os presentes e aos que 

acompanham pelas redes sociais que acompanhem e participem, fiquem a par dos debates, o que 

está ocorrendo nesta Casa, o que cada vereador está aprovando e os projetos que vem do executivo 

e qual é o pensamento de cada um dos representantes do Legislativo, pois se estão aqui foi por 

causa dos votos dos munícipes e é dever dos vereadores fazer um bom trabalho a todos os cidadãos 

e é dever dos mesmos cobrar dos vereadores pela excelência do trabalho. Pela bancada PP/PSDB o 

vereador João Carlos Dassoler(PP) cumprimentou os vereadores, a assessora e a todos os presentes 

e parabenizou a comunidade do Wawruch pelo ótimo jantar dançante e também parabenizou aos 

vereadores suplentes e convidou para que os mesmos se façam presentes mais vezes nesta Casa. O 

vereador Rodrigo Colet(PP) disse querer se associar as palavras do vereador Floriano Ternes que 

falou que hoje os mesmos representam uma porção dos votos de Barão de Cotegipe e que havia em 

torno de quarenta candidatos e parabenizou os vereadores suplentes pelos requerimentos 

apresentados que com certeza são de grande valia para o município e comentou que vereador Cleber 

tem muitas idéias inovadoras para a área da cultura e todos sabem dos trabalhos do mesmo fora do 

Legislativo e falou para que todos os munícipes procurem inclusive os vereadores suplentes pois 

hoje são esses os nove vereadores titulares que fazem parte da Casa no futuro os eleitos serão 

escolhidos pelo povo e que com certeza quem faz um bom trabalho estará nesta Casa e que 

independentemente de partido que procure os vereadores pois todos estão aqui para trabalhar pelos 

munícipes. O presidente Zaqueu solicitou o vice-presidente o substituísse para que pudesse fazer o 

uso da palavra. O vice-presidente João Carlos Dassoler concedeu a palavra ao vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB) que primeiramente disse que também gostaria de se associar as palavras do vereador 

Luiz Eduardo e cumprimentou o vereador Sartori que está prestigiando esta sessão e falou que 

estiveram presentes no programa do senhor Zacarias Machado na Rádio Barão batendo um papo e 

que assim irá acontecer com todos os vereadores e considerou de grande valia e importância. 

Parabenizou ainda a comunidade da Linha Duas Nossa Senhora das Graças pela festa no dia de 

ontem e que foi um bonito evento organizado e também parabenizou a comunidade Montes Claros 

pela espetacular festa do pierog e que participou pelo segundo ano e que este ano estava bem 

melhor que no ano anterior e que irá procurar participar sempre. O vereador ainda estendeu os votos 

de pesar para a secretária Jane e para a família Iankevicz pelo falecimento do senhor Estanislau 

Iankevicz e ainda parabenizou e agradeceu os vereadores suplentes que assumiram neste mês e 

disse que a Câmara de Vereadores e o vereador Zaqueu estarão sempre à disposição para atender as 

demandas dos mesmos e que o trabalho continua e que é importante lembrar que os vereadores 

eleitos não se elegeram somente com os votos conquistados e que tiveram a maior votação mas 
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somente com os seus votos não conseguiriam chegar até aqui e salientou que as portas da Câmara 

dos Vereadores estarão sempre aberta para o que precisarem independentemente de partido político 

e que o importante e resolver os problemas da população. Agradeceu ainda a participação de todas 

as pessoas nesta sessão e pediu para que se façam presentes sempre e que as reuniões ocorrem 

sempre na primeira e na terceira semana do mês as dezenove horas e que acompanhem pelas redes 

sociais e que sigam a página da Câmara para acompanhar o trabalho de cada vereador e que sempre 

se cobrava do porque não vir ninguém com exceção do Chico que nunca falta há uma sessão e que é 

muito bom ver a Casa Legislativa tão cheia. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. Pela 

bancada do MDB o vereador Pedro Sadovnhic agradeceu ao presidente e aos demais vereadores 

pela acolhida que teve nesta Casa e que achou que iria participar de somente duas reuniões mas 

participou de três devido a uma extraordinária e agradeceu também a assessora Jane e a secretária 

Suelen pela prestatividade e ao vereador Sartori pela cedência do espaço e ainda agradeceu aos 

eleitores e que não chegou aonde gostaria mas concorreu e está aqui neste mês representando não só 

os seus eleitores mas sim toda a população. Aproveitou ainda o vereador para agradeceu ao trabalho 

que já foi feito, pois fez os seus pedidos na primeira sessão em que participou e já realizaram o 

patrolamento na estrada das chácaras e ficou muito bom. Falou ainda que esta deve ser a última 

sessão de novembro e que em breve estará assistindo as sessões nesta Casa e agradeceu e que sabe 

que o trabalho que os vereadores fazem é muito importante pois são eles que legislam e que 

aprovam ou não os projetos que o executivo envia. Antes de encerrar o presidente convidou os 

demais vereadores e a população para assistirem a reta final do campeonato municipal de futsal que 

acontece até o final deste mês. 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 

três de dezembro de dois mil e dezoito às dezenove horas.  Os trabalhos foram presididos pelo 

Vereador Zaqueu Picoli e 1° Secretário Vereador Luiz Eduardo Giacomel. 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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