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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 

DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 06 DE JANEIRO DE 2020. Aos seis dias do mês 

de janeiro de dois mil e vinte, 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 Luiz Eduardo Razzia Giacomel reuniram-se os Exmos Srs Vereadores Adelir José Sartori, 

Alderi Trombeta, André Gasparini, Djeovani Pedro Kreczynski, Floriano Ternes, João Carlos 

Dassoler, Luiz 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 e quem acompanha através das redes sociais. No primeiro momento o presidente Luiz 

Eduardo Razzia Giacomel solicitou que as bancadas e partidos indicassem os seus líderes e que em 

seguida indicassem os membros para as Comissões de Pareceres e Comissão de Finanças para dar 

continuidade aos trabalhos desta Casa Legislativa. Pela bancada PT/PSB ficou definido que o líder 

de bancada será o vereador Floriano Ternes, pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo 

Razzia Giacomel, pela bancada PP/PSDB o vereador Zaqueu Picoli e pela bancada MDB o vereador 

Adelir Sartori. A Comissão de Pareceres foi composta pelos vereadores João Carlos Dassoler como 

presidente, André Gasparini como relator e Alderi Trombeta como membro e o vereador Adelir 

Sartori como membro suplente. A Comissão de Finanças será composta pelos vereadores João 

Carlos Dassoler como presidente, André Gasparini como relator e Alderi Trombeta como membro e 

o vereador Adelir Sartori como membro suplente. Na sequencia o presidente suspendeu os trabalhos 

para que a Comissão de Pareceres e a Comissão de Finanças pudessem se reunir para analisar os 

projetos de lei e dar seu parecer. Ao retomar os trabalhos o presidente Alderi solicitou a indicação 

do líder do governo e ficou definido que será o vereador Rodrigo Colet. NA PALAVRA LIVRE se 

inscreveram os representantes: pela bancada MDB o vereador Adelir Sartori, pela bancada PT/PSB 

o vereador André Gasparini(PT), pela bancada PP/PSDB o vereador Zaqueu Picoli(PSDB e o 

vereador João Carlos Dassoler(PP) e pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel(PDT). O Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Vigésima Reunião Ordinária, da 

Vigésima Segunda Sessão Legislativa, de dezesseis de dezembro de dois mil e dezenove. Teve 

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

Gasparini cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária, a assessora, o assessor jurídico, 

os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder do governo que solicite a 

secretaria de obras para que se faça a limpeza no final do trecho da Avenida Ângelo Caleffi e que 

ainda aguarda sistema de proteção de muros para quando tenha grandes chuvas não tenha 

alagamentos nas proximidades da propriedade da família Balena e quanto a limpeza solicitada a 

justificativa se dá devido o aparecimento de alguns animais indesejados neste local. Solicitou ainda 

para que seja realizada limpeza no Loteamento Baidek onde as vias públicas estão necessitando de 

corte de grama que já está avançando sobre a pavimentação. Pediu novamente para que quando 

aconteça alguma audiência pública que a mesma seja comunicada com antecedência pois crê que 

neste ano vai ter várias pois existem comentários que haverá pavimentação de algumas vias que 

serão executadas no perímetro urbano e ainda se já foi solicitado para a Corsan o prazo de conclusão 

das melhorias na Rua Porto Alegre para que a mesma receba a pavimentação asfáltica e se o 

executivo já cobrou ou enviou algum ofício para a Corsan solicitando isso, pois está atrasando 

muito esta obra. O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente e lhe desejou sucesso na 
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presidência desta Casa, os vereadores, a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes 

sociais e se associou ao pedido do vereador André e pelo o que sabe existe um projeto para a 

canalização deste trecho da Avenida Ângelo Caleffi e em conversa com o senhor Balena o mesmo 

falou sobre a necessidade de colocação de uma lâmpada no canto da praça para baixo do campo do 

Internacional nas proximidades do rio e que o mesmo já conversou com o prefeito e assim como 

neste trecho existe a necessidade de se fazer uma reabertura e uma canalização do rio no início da 

Avenida Ângelo Caleffi. Pediu ainda para o novo presidente juntamente com a assessoria que fosse 

postado nas redes sociais com antecedência os projetos que serão discutidos na Casa nas sessões. O 

vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente desejando sucesso durante este ano, os 

vereadores, o assessor jurídico, as secretárias e os presentes e pediu ao líder do governo para que na 

rua David Marca esquina com a Dirceu Felipetti seja consertado uma boca de lobo que foi 

possivelmente danificada por um caminhão e tem a necessidade de ser consertada pois neste local 

tem um grande transito de pessoas e pode acontecer algum acidente. Pediu ainda para que seja 

colocada uma luminária na Rua Porto Alegre nas proximidades da propriedade da família Zavorski 

pois a noite fica mal iluminado. Também se associou ao pedido do vereador André pois também foi 

cobrado pelo senhor Balena para que seja feita uma roçada nas proximidades do rio e que já 

solicitou para o secretário de obras mas devido ao final de ano não foi feito. O vereador Djeovani 

Kreczysnki cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, os presentes e quem acompanha 

pelas redes sociais e solicitou que o líder do governo repasse para a secretaria de obras a 

necessidade de substituição de uma lâmpada na propriedade do senhor Marcos Dariva na Linha 

Quatro Rio Turvo que está queimada. O presidente repassou algumas informações referente as 

solicitações feitas e disse que quanto as lâmpadas foi informado em conversa com o executivo que 

está chegando mais algumas lâmpadas LED e aquelas que estão com defeito serão trocadas. Sobre a 

canalização do rio informou que foi liberada uma emenda parlamentar para o asfaltamento da rua 

Celso Longo e será feito junto com esta obra a canalização do rio. O vereador André pediu 

permissão e fez um adendo ao comentário do presidente referente a rua Celso Longo e disse que 

quando foi pavimentada a rua São Cristóvão deveria ter sido feito um recuo na rua Celso Longo e 

que inclusive foi cobrado a taxa de contribuição da mesma com o recuo e como proprietário de um 

imóvel na esquina da rua Celso Longo com a rua São Cristóvão já fez algumas cobranças e está 

aguardando o avanço da rua para também colaborar com o município e fazer o passeio e que tem 

que fazer a sua parte desde que o município faça a sua também e está aguardando inclusive cobrou o 

setor de engenharia e o prefeito municipal que comentaram que estão aguardando a realocação dos 

postes para poder fazer e que não irá deixar que saia esta pavimentação asfáltica sem que haja a 

devida correção do alargamento desta rua. ORDEM DO DIA: o presidente solicitou que o relator 

fizesse a leitura do parecer da Comissão de Pareceres. O vereador André Gasparini na condição de 

relator da Comissão de Pareceres explanou a todos que os Projetos de Lei nº 053/2019, nº 056/2019 

que foram baixados na última sessão e os projetos de lei nº 057/2019, 058/2019, 059/2019 e 

001/2020 que veio em caráter de urgência estão aptos para discussão e votação. Em seguida o 

presidente solicitou que o relator fizesse a leitura do parecer da Comissão de Finanças. O vereador 

Djeovani Kreczynski na condição de relator da Comissão de Finanças explanou a todos que os 

Projetos de Lei nº 057/2019, nº 058/2019, nº 059/2019 e nº 001/2020 estão aptos para discussão e 

votação. PROJETO DE LEI N.º 053/19, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 Que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a realizar Cessão de Uso de Imóveis de sua propriedade à Mitra 
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Diocesana de Erechim, visando a utilização para fins comunitários e social da Comunidade de 

Santo Estanislau, Interior de Barão de Cotegipe.” O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o 

presidente, os vereadores, a assessoria, a todos os presentes e quem acompanha através das redes 

sociais e disse que este projeto foi baixado na última sessão pela Comissão de Pareceres e agora 

volta para esta Casa com a correção no Termo de Cessão de Uso que contradizia a ideia do projeto e 

que este é um projeto semelhante como que foi feito com a Comunidade do Vale Vitória onde a 

Comunidade de Santo Estanislau utilizará do prédio público para diversas atividades e será 

responsável pela manutenção e cuidados com o prédio sem onerar custos para o município e este 

termo será de cinco anos com a Mitra podendo ser renovado ou rescindido a qualquer momento e 

que o mais justo é ajudar a comunidade para possam utilizar do espaço para guardar materiais, 

realizar atividades quando necessário e finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores. O 

vereador Floriano Ternes cumprimentou a nova mesa diretora, as secretárias, o assessor jurídico, os 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que este projeto é mais um de tantos que já 

passaram por esta Casa e que na realidade não se tem mais nenhuma escola municipal em 

funcionamento no interior do município e esta é mais uma que está há anos desativada e disse ter 

absoluta certeza que a comunidade irá fazer bom uso desta escola, cuidando da mesma pois ela está 

bastante danificada, com vidros quebrados e tem a certeza que a estrutura será de bom uso para a 

comunidade e finalizou dizendo ser favorável a este projeto para beneficiar a Comunidade de Santo 

Estanislau. O vereador Zaqueu Picoli disse ser favorável a este projeto e como colocou o vereador 

Floriano que seria interessante tomar uma solução sobre os prédios públicos abandonados no 

interior do município e que em conversa que teve há algum tempo com o senhor Valdir Litvin foi 

informado que a intenção da comunidade é fazer uma reforma em pelo menos parte do prédio e usar 

como capela mortuária e por isso considera importante manter um contato com as comunidades e 

ver do interesse das mesmas em fazer uso destes prédios que se faça uma cessão de uso para a 

utilização do espaço, assim como já foi feita com a Comunidade do Paloma que hoje está utilizando 

o terreno da melhor forma possível. O presidente solicitou que vice-presidente o substituísse para 

que pudesse fazer o uso da palavra. O vice-presidente concedeu a palavra ao vereador Luiz Eduardo 

Giacomel que fez um adendo dizendo que em conversa com a secretária de educação foi informado 

que este prédio continua como escola pública perante o sistema de educação do Estado e para fazer 

esta reforma terá que ser dado baixa antes e que se tiver algum empecilho quanto a isso que a 

comunidade não pense que o município não queira e sim que primeiramente precisa regularizar a 

situação para não dar problemas futuramente. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 053/2019 

teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 056/19, DE 

11 DE DEZEMBRO DE 2019 Que “Autoriza Projeto de Desmembramento de Área.”                                                            

O vereador Rodrigo Colet disse que este projeto foi retirado da última sessão de dois mil e dezenove 

por um equívoco e após os esclarecimentos volta para discussão e votação e trata de um 

desmembramento de área de um para dois terrenos e que se não estiver enganado a legislação diz 

que o mínimo é duzentos e cinquenta metros e neste caso especifico somente não tem a frente 

porem tem uma servidão de passagem que já consta no projeto e que não vê nenhum empecilho em 

aprovarem este projeto pois já foram aprovados diversos projetos nos mesmos moldes durante esta e 

outras legislaturas e pediu a aprovação dos demais vereadores para beneficiar estes munícipes.  

Colocado em votação o Projeto de Lei nº 056/2019 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 057/19, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 Que 
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“Autoriza o Município de Barão de Cotegipe, através do Executivo Municipal, a celebrar 

convênio com a Associação Beneficente dos Receptores de Sangue de Erechim.” O vereador 

Rodrigo Colet disse que este  projeto é de grande importância não só para o município de Barão de 

Cotegipe como também para toda a região pois com certeza o ato dos doadores de sangue do 

município ou da região é muito  importante pois esta instituição atende toda a região do alto 

Uruguai e está muito claro no projeto que este contrato tem validade de doze meses podendo ser 

renovado até o limite de sessenta meses sendo que o antigo projeto foi aprovado em dois mil e 

quinze e também constava o prazo de sessenta meses e isso é um termo que a própria AMAU usa 

para estes tipos de convênios e já que foi falado da doação o vereador convidou os demais e também 

a população que estiverem com a saúde boa pois no momento não pode devido estar usando 

medicação continua para que façam a sua doação junto ao Banco de Sangue de Erechim pois 

ninguém sabe se no dia de amanhã não irá precisar seja com familiares, amigos ou algum 

conhecido. O vereador Adelir Sartori disse ser favorável a este projeto e que também sempre que 

pode doa sangue, inclusive em outros bancos de sangue e muitas vezes com veículo da prefeitura e 

que uma coisa que não gostou foi que o banco de sangue de Erechim não atende mais no sábado e 

que poderiam atender pelo menos um sábado por mês pois com a mudança de horário e com o 

agendamento para fazer a doação dificultou um pouco, pois antigamente quando ia para Erechim 

fazer algo já aproveitava e fazia a doação e agora pode acontecer da pessoa fazer o agendamento e 

chegar no dia, ter outro compromisso e acaba não indo e por isso acha que seria interessante abrirem 

um sábado por mês ou atender alguns voluntários durante todos os dias, mas que nos próximos dias 

irá tentar ir fazer a sua doação em Erechim pois a sua última doação foi em Passo Fundo. O 

vereador Floriano Ternes disse que este projeto já vem para esta Casa há vários anos para ser 

renovado e com certeza é um projeto muito importante para toda a população de Barão de Cotegipe 

e que muito bem colocou o líder de governo para convidar as pessoas para realizarem a sua doação 

pois a falta de sangue não atinge somente Erechim, mas vários estados no país como muitas vezes 

mostra a mídia que pessoas estão necessitando de transfusão e não tem estoque nos hemocentros e 

por muitas vezes precisando fazer uma mobilização para regularizar a situação e falou que também 

foi doador de sangue por muito tempo e que inclusive tinha uma carteirinha de doador e também 

doava em vários outros bancos de sangue mas que hoje não pode mais doar devido te apenas um rim 

impedindo que faça a sua parte e ressaltou que essas campanhas deveriam ser feitas não somente na 

cidade mas em toda a região. O vereador Zaqueu Picoli disse ser favorável a este projeto e disse que 

além da manutenção deste convenio, que seja feita por parte do executivo e também do legislativo 

campanhas para doação de sangue e concorda que existem alguns problemas e disse que foi há 

alguns meses até o Banco de Sangue sem fazer o agendamento e foi informado que passasse mais 

tarde que tentariam encaixar para que pudesse fazer a doação e por sorte deu certo e que o problema 

em Erechim é que se consegue fazer a doação pela parte da manhã e que seria interessante se 

conversar com autoridades para que se consiga uma ampliação na estrutura para que se possa 

aumentar o expediente pois mesmo com o agendamento existe uma fila de espera mas é importante 

que além da manutenção deste convenio que se faça campanhas de conscientização de doação de 

sangue no município para que os munícipes busquem fazer a sua doação pois é sempre melhor 

ajudar do que ser ajudado. O vereador André Gasparini disse ser totalmente favorável ao projeto e 

concordou com os demais vereadores quanto a dificuldade no agendamento para poder fazer a 

doação de sangue e que já existia uma falta de doadores e com esta burocratização no sistema de 
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agendamento isso venha a se complicar este setor e disse achar bastante válido o comentário do 

vereador Zaqueu em se trabalhar com uma campanha com intermédio da Secretaria da Saúde e 

possa colocar à disposição um micro-ônibus para este dia específico pois muitas pessoas tem 

dificuldade em se deslocar até o Banco de Sangue principalmente as pessoas que residem no interior 

e fazer uma divulgação e deixar um dia reservado somente para os munícipes, pois a manutenção 

financeira é necessária mas a manutenção de doadores é mais importante ainda. O vereador Zaqueu 

pediu permissão e fez um adendo a esta ideia de disponibilização do transporte e disse que uma 

coisa que poderia ser feita é um levantamento das pessoas do município que precisam fazer a 

reposição de sangue e fazer um agendamento de um dia para que os munícipes com auxílio do 

município com o transporte se desloquem para fazer a sua doação de sangue para um paciente em 

específico. O vereador André retomou a palavra e disse não saber se o Banco de Sangue dispõe de 

uma unidade móvel para a realização de coletas como o Hemopasso de Passo Fundo e que seria uma 

demanda que poderia ser custeada e sabe que os representantes estão complicados com a questão 

dos repasses mas é algo que poderia ser pensado. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 

057/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 

058/19, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar Convênio como a Sociedade Beneficente Jacinto Godoy de Erechim-RS.” O vereador 

Rodrigo Colet disse que está bem claro na justificativa, este projeto é referente a um repasse pois 

tem uma munícipe que se encontra no Lar dos Velhinhos onde já teve a oportunidade de fazer 

alguns trabalhos voluntários junto aos idosos que são muito bem tratados com atividades, 

recreações, alimentação, limpeza e demais cuidados sempre respeitando a vontade de cada idoso 

que lá está e está bem claro que é uma entidade sem fins lucrativos que atende idosos de toda a 

região e com este repasse de dois salários mínimos para esta entidade sem fins lucrativos com 

certeza não irá onerar custos para o município e este projeto vem nos mesmos moldes do antigo 

com prazo de doze meses podendo ser renovado mediante aditivos se necessário com limite de até 

sessenta meses. Disse ainda que acredita que este projeto possa a vir beneficiar outros idosos que 

possam conseguir uma vaga o que não é muito fácil e por isso nada mais justo que os vereadores 

aprovarem este projeto para ajudar esta munícipe que lá se encontra e de repente quem mais 

conseguir uma vaga junto ao Lar dos Idosos. O vereador André Gasparini solicitou a palavra e disse 

que no momento em que estavam analisando este projeto até pediu uma análise e obviamente é 

favorável a este projeto, pois não se pode deixar este munícipe desamparado, porem irá se 

aprofundar um pouco mais nesta lei pois um munícipe está internado nesta Casa e irá receber um 

repasse do município onde não existem muitas regras nesta mesma lei onde diz que tem que atender 

pessoas que venham de famílias carentes, passar por analise de assistência social e que foi aprovado 

uma lei do Centro de Saúde Mental da Casa de Repouso do município onde a mesma foi criada 

cheia de regras para que fosse repassado meio salário mínimo e agora será repassado dois salários 

mínimos por pessoa não existindo regras diga-se assim e se uma outra pessoa idosa conseguir uma 

vaga nesta Casa o município irá repassar dois salários mínimos e disse achar um pouco 

desproporcional o  incentivo que o município dá para um centro e disse saber que um é com fins 

lucrativos e o outro não, mas mesmo assim pode haver que alguns munícipes peguem os seus 

familiares e consigam uma vaga e acabem onerando mais para o município e ressaltou que irá votar 

favorável para que este recurso continue sendo repassado mas informou que vai sugerir futuramente 

alterações nesta lei ou na lei que rege o repasse da Casa de Repouso do município pois está muito 
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desproporcional sendo que o fim é o mesmo. O vereador Djeovani Kreczynski questionou o líder do 

governo quanto ao nome deste paciente internando no Lar dos Idosos e foi informado que o nome é 

Nerci que residia no bairro Nossa Senhora Aparecida e o vereador João disse que antigamente 

chamavam a mesma de “Zoio de Bolita” e que a mesma não tem familiares no município e o 

vereador Djeovani agradeceu e disse que para somente para questões de esclarecimento e disse ser 

favorável ao projeto. O vereador Zaqueu Picoli disse ser favorável ao projeto e esclareceu o 

vereador André quanto a questão da entidade em questão ser sem fins lucrativos e que nunca teve a 

oportunidade de visitar este local, porem a sua esposa já, e que a maioria dos velhinhos que lá estão 

é por que estão abandonados, não tem condições financeiras ou não tem familiares e por isso é uma 

questão totalmente diferente da situação da Casa de Repouso, mas como o vereador André mesmo 

colocou são duas leis diferentes e quem sabe poderão serem levadas para uma discussão, mas que a 

Entidade Beneficente Jacinto Godoy – Lar dos Velhinhos de Erechim é uma entidade sem fins 

lucrativos que atende pessoas idosas abandonadas e desamparadas. O vereador André pediu 

permissão e disse que não é a questão do valor que está sendo repassado e sim como a lei foi 

elaborada e disse achar que a mesma precisa ter mais cláusulas e mais regras para as pessoas que 

serão beneficiadas. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 058/2019 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 059/19, DE 30 DE DEZEMBRO 

DE 2019 Que “Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o RESIDENCIAL 

ANGEL’S BOSQUE LTDA de Passo Fundo - RS.” O vereador Rodrigo Colet disse que este é 

um projeto que basicamente tem que ser engolido, pois segundo relatos aparentemente este paciente 

não teria problemas maiores, apesar da sua mãe ter se machucado e estar sob os cuidados de sua 

filha, uma representante do CRAS do município como consta na justificativa, encaminhou esse 

processo a diante e veio esta determinação em regime de urgência e conforme dados repassados não 

havia nenhuma clínica na região que estivem aptas em receber neste momento este paciente, acabou 

que esta profissional indicou esta clínica para que o mesmo fosse internado e que na justificativa 

fala de três salários mínimos mas na verdade ouve um erro do secretário de administração na 

elaboração do projeto pois na verdade são mais de três salários mínimos e que passa de quatro mil e 

oitocentos reais e em conversa com o prefeito e o secretário os mesmos esperam que dentro de 

noventa dias a mãe possa retornar para a sua casa e do mesmo modo o filho também possa retornar 

aos cuidados de sua mãe e desse modo não onerando custos por um longo período ao município. 

Finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores, pois não há muito a se fazer. O vereador 

André Gasparini disse ser totalmente favorável ao projeto e crê que os demais vereadores também 

serão visto que é determinação judicial, mas que muito lhe surpreendeu esta questão e que inclusive 

mandou uma mensagem para se certificar se este Vilmar é o mesmo que frequenta a APAE e que até 

onde tem relatos o mesmo não seria agressivo desta forma e por isso lhe surpreendeu que o mesmo 

foi internado e que talvez o mesmo tenha tido uma crise ou algo do gênero mas que irá procurar 

informações, mas nada vinculado ao valor mas sim pelo o acontecido com esta pessoa e que 

obviamente é preciso que o tratamento ocorra e que o mesmo melhore o quanto antes. O vereador 

Adelir Sartori perguntou se essa pessoa em questão é filho do Sobieski que mora na saída para 

Ponte Preta e foi informado que sim e o vereador disse que viu o mesmo caminhando na rua há 

alguns dias atrás junto com a sua mãe e como foi comentado pelo vereador André também nunca 

ouviu que o mesmo era agressivo mas que daqui a pouco possa ter tido uma crise e ter agredido a 

mesma e ressaltou ser favorável ao projeto e espera que o mesmo não precise ficar por muito tempo 
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nesta clínica pois pelo o que viu o valor é de quatro mil e oitocentos reais por mês e se ficar por 

muito tempo o município terá um gasto alto. O vereador Floriano Ternes disse que tem discordância 

nos valores do projeto e da justificativa, mas que é um erro que pode ser corrigido e o vereador 

Rodrigo comentou que já falou isso durante a sua fala e solicitou para que fosse corrigido e o 

vereador Floriano disse que como é uma decisão judicial os vereadores precisam observar isso pois 

o prefeito precisa acatar essa decisão. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 059/2019 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 001/20, DE 06 DE 

JANEIRO DE 2020 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 

Orçamento 2020.” O vereador Rodrigo Colet disse que como é de conhecimento de todos este 

projeto vem em regime de urgência pois o antigo convênio com a ONG APASFAS está prestes a 

vencer e provavelmente virá um novo projeto para o repasse mensal mas este projeto de hoje está 

apenas criando um crédito especial no orçamento no valor de vinte e cinco mil reais e em conversa 

com o secretário da agricultura durante a tarde foi informado que haviam cento e cinquenta animais 

e que hoje tem cinquenta e já foram gastos aproximadamente cem mil reais com estes animais entre 

tosa, medicamentos, castrações, e alguns animais não estão sendo adotados devido alguns 

problemas que os mesmos tem que dificultam a adoção, outros são nervosos e acabam atacando as 

pessoas e o secretário acredita que até o mês de maio deste ano seja dado fim aos animais na 

propriedade da dona Irene Komka e provavelmente este valor não será utilizado na sua totalidade 

pois muitos animais acabam morrendo devido à idade, outros acabam sendo adotados, e disse 

esperar que este repasse não precise mais ser feito e que inclusive nesta tarde enquanto conversava 

com o secretário de agricultura chegou uma nota de ração no valor de novecentos reais, sendo que o 

repasse total é de mil e oitocentos reais por mês e por isso torce para que isso possa terminar e 

investir este valor em outras áreas. Finalizou pedindo a aprovação dos vereadores. O vereador 

Adelir Sartori disse ser favorável ao projeto pois quando se trata de animais especialmente 

abandonados fica muito triste em ver os mesmos nesta situação, pois muitas pessoas pegam os 

cachorros e depois não cuidam, não tratam, deixam procriar e depois abandonam os mesmos muitas 

vezes no interior do município e disse gostar dos animais mas que não tem porque não gosta de ver 

os mesmos presos sem ter espaço para correr e sugeriu que o município começasse uma campanha 

para castração destes animais pois muitas pessoas não tem condições financeiras para custear isso 

eliminando assim a procriação destes animais pois quem pega um cachorro tem que ser responsável 

pelo mesmo. O vereador André Gasparini disse que não iria se aprofundar neste projeto pois é 

apenas para a abertura do crédito especial e que virá o projeto de lei para onde se destinará o recurso 

mas aproveitando o comentário do vereador Adelir Sartori disse que isto é muito da cultura das 

pessoas pois tem uma cadela nas proximidades do Posto Balbinot há mais ou menos duas semanas e 

as pessoas lhe param na rua e dizem que os vereadores não fazem nada sobre a questão dos 

cachorros que estão soltos na cidade e irão fazer o que, carregar embaixo do braço e levar para as 

suas casas, e o que deveriam fazer se o município faz o repasse para a ONG e disse saber que a 

mesma não consegue recolher todos os animais, pois tem que recolher, castrar, vacinar, dar banho e 

tosa e colocar à disposição caso alguém queira adotar, mas o que as pessoas precisam ter em mente 

é o não abandonar e se ver alguém abandonando vá até a delegacia ou a até a polícia militar e 

denuncie pois estas pessoas tem que pagar pois é um crime e que se tem que cuide e disse ser 

favorável as palavras do vereador Sartori quanto a campanha de castração e que se faça um 

convênio com as clínicas veterinárias do município para que no futuro se tenha menos animais nas 
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ruas. O vereador Zaqueu Picoli disse que muito bem colocou o vereador André sobre a situação do 

projeto que é simplesmente a abertura de crédito especial na LDO mas que o problema é a 

conscientização e que concorda que de repente precise se fazer um convênio com clínicas 

veterinárias para fazer a castração dos animais mas volta a questão que todos os munícipes terão que 

pagar pela falta de conscientização de alguns pois muitas pessoas pensam que vão deixar os animais 

abandonados que a ONG ou a prefeitura vem recolher e desse modo todos acabam pagando pela 

falta de educação, conscientização, respeito de algumas pessoas mas disse achar que providências 

devem ser tomadas, pois se todo munícipe fosse consciente não haveria a necessidade desses 

recursos serem gastos para cuidados com animais e que a existência da ONG é muito importante 

mas se não tivesse toda esta quantidade de animais abandonados daqui a pouco com alguns eventos, 

pedágios solidários a ONG conseguiria se manter e não haveria a necessidade em se repassar estes 

recursos que poderiam ser utilizados para outras questões, mas que para se conseguir contornar 

quem sabe fazer campanhas desse feitio tenham que ser feitas. O vereador Djeovani Kreczynski 

disse ser favorável a este repasse para a ONG que é regida por pessoas sérias e comprometidas em 

acabar com este dilema da senhora Irene Komka pois inclusive na última vez que se pronunciou 

sobre esta questão o presidente havia dito que a dona Irene havia pedido desligamento do município 

e que não quer mais assistência médica mas que a mesma está indo pegar cesta básica no CRAS e 

que isso é um problema muito sério e que está no município, foi para a mídia e que é importante 

fazer estas campanhas pois o problema é complicado pois os cachorros estão se procriando naquele 

local e acredita que tenha mais de cinquenta animais e o vereador Rodrigo fez um adendo dizendo 

que o secretário comentou que teve casos em que a mesma escondeu cinco animais que foram 

encontrados pela veterinária e que segundo informações não existem mais cadelas prenhas a não ser 

que estejam escondidas em outros locais, mas na propriedade não tem mais e o vereador Djeovani 

disse que isso é bom porem o outro problema são os cachorros que são abandonados e que aparecem 

na propriedade da dona Irene e que o Ministério Público deu um limite para a prefeitura que se 

encerrou no último dia trinta e um de dezembro se não estiver enganado onde a dona Irene Komka 

não tem licença ambiental e nem as mínimas condições de ter estes cachorros na sua propriedade e 

por isso é importante fazer esta campanha e ajudar a ONG para que se consiga doar estes cachorros 

e não se tornar um problema ainda maior na cidade. O vereador Floriano Ternes disse que este 

projeto vem para esta Casa somente para a criação do crédito especial e que o projeto para o 

convênio virá depois e que já falou nesta casa e irá falar novamente que se cria muita lei e não é só 

aqui em Barão de Cotegipe mas em vários outros e que já foi destina um bom dinheiro e será 

preciso destinar mais ainda e como foi colocado pelos demais vereadores que se continuarem 

largando os animais nas ruas não há ONG que conseguirá recolher todos eles e que sempre diz que 

o ser humano não tem uma lei que protege e fala isso claramente nesta Sessão que está sendo 

gravada que se aparecer um mendigo para dormir nas ruas da cidade não tem lei que diga que 

precisa pegar e recolher o mesmo e dar um tratamento e alimento, mas se o mesmo como vereador 

der um coice em um animal e alguém enxergar ou filmar irá responder um processo e por isso que 

diz que muitas vezes criam um monte de leis e que sabe que é preciso proteger os animais, mas o 

que lhe deixa indignado é que o ser humano pode passar por várias necessidades e todos sabem que 

muitas vezes no município falta dinheiro para algumas coisas, mas que o município por lei criada 

pelos vereadores é obrigado a fazer este repasse para não sofrer complicações e falou ainda 

concordar ser necessário fazer uma campanha de castração porem não sabe dizer se isso também 
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não traria problemas ao município, pois se não pode castrar os suínos por causa do bem estar animal 

quem garante que não irão complicar com os cachorros, e finalizou dizendo ser favorável ao projeto.                                                          

Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 001/2020 teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada MDB o 

vereador Adelir Sartori desejou um bom trabalho ao novo presidente desta Casa e toda a mesa 

diretora e também para todos os vereadores e secretárias e que este ano possa ser como o ano que 

passou que foi um ano muito bom, de grande importância, de muito trabalho e também de união 

entre os vereadores e que espera que continue assim. Pela bancada PT/PSB o vereador André 

Gasparini(PT) parabenizou a nova mesa diretora e desejou um excelente trabalho neste ano. 

Convidou a todos para prestigiarem e participem das festividades do quinquagésimo quinto 

aniversário do município, sendo que no dia vinte três haverá uma programação extensa, no dia vinte 

e cinco a festa do frango e gostaria que todos participassem. O vereador ainda desejou melhoras ao 

vereador Alderi que no momento está afastado por problemas de saúde. Por fim desejou que este 

ano seja de muita união e que os trabalhos desta Casa continuem sendo discutidos com a maior 

serenidade possível e que possam trabalhar unidos pensando sempre no melhor para o município. 

Pela bancada PP/PSDB o Zaqueu Picoli(PSDB) se associou ao convite do vereador André e 

reforçou o convite para que a população participe das festividades do aniversário do município que 

iniciam dia doze com o jogo de câmbio na sede do Hotel Barão e também dos demais eventos entre 

eles a missa do dia dezoito na Paróquia, das atividades no dia vinte e três de janeiro na Praça do 

Palmeiras, a festa do frango que acontecerá no Povoado. Informou ainda que na última semana 

ocorreu a posse da nova diretoria da APAE do município e aproveitou para fazer um pedido aos 

munícipes para que visitem a sede da APAE e se torne sócio onde a mensalidade para se tornar 

sócio é de vinte reais por mês ou duzentos e quarenta reais por ano e todos sabem que é de extrema 

importância o trabalho que é desenvolvido por esta entidade no município e novamente reforçou o 

pedido para que os munícipes se associem. Em nome da diretoria da Sociedade Recreativa 

Internacional convidou toda a população para que participem no próximo domingo da final do 

torneio entre sócios onde o almoço será aberto para quem quiser se fazer presente com ingressos no 

valor de trinta reais e que no dia quinze de fevereiro acontecerá o primeiro jantar fandango com 

animação de Clovis Mendes e os Balseiros. Disse ainda que esteve conversando com moradores dos 

altos do Bairro Medeiros sobre a questão da falta de água o ocorreu há alguns dias e foi informado 

que a princípio não teve mais problema de falta de água e que conversou com o prefeito municipal 

para que se mantenha o contato e a cobrança com a CORSAN e que em dois mil e dezoito quando 

participaram da reunião em Porto Alegre com o superintendente o mesmo se comprometeu em 

elaborar um projeto para colocação da energia trifásica e colocação de uma bomba permanente no 

poço na propriedade da família Pegoraro e que é importante deixar claro que todos estão sempre 

atentos a esses problemas que é muito sério e que futuramente pode ser pior ainda para o município 

por isso é importante manter a cobrança com a CORSAN. Desejou ainda um bom trabalho para o 

novo presidente e a nova mesa diretora e que tudo ocorra como o planejado e que estão entrando em 

um ano de eleições e espera que os trabalhos continuem com um bom andamento e que o ano de 

dois mil e vinte seja de paz e prosperidade para todos. O vereador João Carlos Dassoler(PP) desejou 

um excelente trabalho ao novo presidente para este ano juntamente com toda a mesa diretora. O 

vereador também convidou a todos para que no dia vinte e cinco participem da festa do frango no 

Povoado Sérvia com abertura as dezoito horas, premiação dos avicultores as dezoito horas e trinta 
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minutos e o jantar típico a base de frango as vinte horas e quarenta minutos e após o jantar o baile. E 

também convidou todos para o costelão que será servido na comunidade de São Roque no próximo 

domingo. Aproveitou ainda para solicitar a pintura das lombadas do município que estão com a 

pintura apagada. Pela bancada PTB/PDT o presidente solicitou para que vice-presidente o 

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

vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) que desejou um feliz ano novo para todos os vereadores, os 

presentes e a população cotegipense e que todos passam ter realizações durante o ano e se associou 

ao convite dos demais vereadores e convidou a todos para participarem da programação do 

quinquagésimo quinto aniversário do município onde a programação inicia no próximo dia doze e 

se estende até o final do mês de fevereiro com os jogos rurais na comunidade de São Roque. 

Aproveitou ainda para fazer algumas colocações e referente ao asfalto da Rua Porto Alegre disse 

que o mesmo não foi começado ainda pois a empresa vencedora alegou que precisa acabar outras 

obras em Marau e uma outra cidade e no final do mês de janeiro irá retomar as obras no município. 

Sobre a CORSAN disse que entrou em contato com alguns funcionários da mesma e foi informado 

que o assunto é mais grave do que se imagina pois pelo o que foi repassado existe no município 

apenas dois poços perfurados possuem água ainda e os demais estão secos e que já tem o aval para a 

perfuração de mais dois poços no município mas que acredita que isso não irá solucionar e que a 

CORSAN não está cumprindo o contrato que diz que a mesma precisa fazer investimentos e que 

deveriam chamar novamente o superintendente para mais uma conversa e que é preciso pensar em 

outras situações inclusive jurídicas para ver se tomam alguma providência e façam investimentos na 

cidade, pois é uma das poucas cidades que ainda tem abastecimento através de poços e não por 

captação de água em rios e por isso acredita que é preciso um foco maior neste assunto pois a 

questão é muito mais grave do que se imagina. Pediu ainda que se alguém tiver ou conhece quem 

tenha fotos antigas da cidade que leve até a secretaria de educação e cultura pois a secretária Ducili 

está com um projeto para fazer uma exposição dos cinquenta e cinco anos da cidade e fazendo uma 

comparação do antes e do depois do município. Falou ainda que quando os vereadores precisem 

fazer u pedido verbal que faça no início da Sessão durante os pedidos verbais não os feitos em 

outros momentos não serão enviados para o executivo e por esse motivo muitas vezes acabam não 

sendo executados pela administração. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. E não 

havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Reunião, convidou a 

todos para a próxima Reunião Ordinária que se realizará no dia dois de março de dois mil e vinte às 

dezenove horas.  Os trabalhos foram presididos pelo Vereador Luiz Eduardo Giacomel e 1° 

Secretário Vereador Rodrigo Colet. 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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