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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 

DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 02 DE MARÇO DE 2020. Aos dois dias do mês de 

março 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, André 

Gasparini, Djeovani Pedro Kreczynski, Floriano Ternes, João Carlos Dassoler, Luiz Eduardo 

Giacomel, Mariele Portela, 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 expos que devido ao afastamento do vereador Alderi Trombeta por motivos de 

saúde foi convocada a vereadora suplente Mariele Portela para que assumisse os trabalhos e 

solicitou que a mesma se colocasse em pé e fizesse o seu juramento. Em seguida o presidente 

desejou boas-vindas a mesma.  NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes: pela 

bancada PT/PSB o vereador André Gasparini(PT), o vereador Floriano Ternes(PT) e o vereador 

Djeovani Kreczynski(PSB), pela bancada PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP), o vereador 

Zaqueu Picoli(PSDB) e o vereador João Carlos Dassoler(PP), pela bancada PTB/PDT o vereador 

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

em votação a Ata: Ata da Primeira Reunião Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, de seis de 

janeiro de dois mil e vinte. Teve como parecer: Aprovada por Unanimidade.  

CORRESPONDÊNCIAS: A secretária fez a leitura do ofício número dezenove de dois e vinte da 

Câmara Municipal de Vereadores de Jacutinga que convida a todos os vereadores e comunidade 

cotegipense para prestigiar a Expo Jacutinga dois mil e vinte que se realizará nos dias seis, sete e 

oito de março de dois mil e vinte no Parque de Exposições da cidade, com abertura oficial dia seis 

de março as dezenove horas. REQUERIMENTOS VERBAIS: o vereador André Gasparini 

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

presentes, em especial ao prefeito municipal e ao vereador licenciado Alderi Trombeta e quem 

acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder do governo que requisite a secretaria de obras, 

juntamente com o engenheiro do município para que antes que antes que seja concluída a 

pavimentação completa da Rua Porto Alegre que seja finalizada a abertura da rua em frente à 

residência do Maninho que devido as rochas existe um estreitamento da pista e isso terá que ser 

feito antes que seja pavimentado pois após isso ficará complicado.  O vereador Djeovani 

Kreczynski cumprimentou o presidente, os vereadores, em especial a vereadora Mariele, a 

assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder do governo para 

que entre em contato com o secretário de obras para que seja efetuado melhorias na antiga estrada 

do lixão no sentido para a Linha Seis pois os produtores começarão a colheita da safra a via está 

bem danificada em virtude das chuvas e por haver a passagem da patrola com frequência. O 

vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente os vereadores, em especial saudou a vereadora 

Mariele e desejou um bom trabalho neste período, o prefeito municipal, a assessoria, os presentes e 

quem acompanha pelas redes sociais e disse que aproveitando a presença do prefeito municipal e 

também reforçou ao líder do governo o pedido para que com a finalização das obras na Rua Porto 

Alegre seja atendido o pedido para a construção de travessias elevadas nas proximidades do Colégio 

Mário Quintana que foi um pedido feito por moradores e também a construção de travessias na rua 

Dirceu Felipetti nas proximidades da academia que foi construída e que inclusive foi conversado 
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com o prefeito municipal para que quando fosse efetuada a obra na Rua Porto Alegre seriam feitas 

essas lombadas e travessias elevadas. Disse ainda que a pedidos de moradores principalmente na 

Rua Porto Alegre especialmente nas proximidades do bairro Nossa Senhora Aparecida seja 

construído um redutor de velocidade. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os 

vereadores, a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou que o líder 

do governo para que no final da sua rua no entroncamento com a Rua Itália seja feito reparos no 

calçamento pois o mesmo acabou cedendo e está causando danos aos veículos que por este trecho 

transitam. Solicitou ainda para que seja passado as maquinas na Linha Sérvia nas proximidades da 

propriedade do senhor Agostinho Bez e também na entrada da sua propriedade devido aos buracos. 

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 002/2020, nº 003/2020, nº 004/2020, nº 005/2020, nº 006/2020 e nº 

007/2020 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 estão aptos para 

discussão e votação. PROJETO DE LEI N.º 002/2020, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 Que 

“Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos, salários dos Servidores Municipais.” O vereador 

Rodrigo Colet cumprimentou o presidente, os vereadores, em especial a vereadora Mariele, a 

assessoria, a todos os presentes e quem acompanha através das redes sociais e disse que como está 

bem colocado na justificativa deste projeto a administração juntamente com o contador para o bom 

andamento dos trabalhos e seguindo o parâmetro adotado no ano anterior que foi moderado e que 

neste ano o aumento foi um dos maiores na região ficando apenas atrás de dois ou três municípios 

pois a realidade de cada município é bem diferente e como todos sabem a administração está 

fazendo um bom trabalho trazendo investimentos, gastando muito mais em saúde como foi 

apresentado na audiência pública sobre o último quadrimestre de dois mil e dezenove onde foi 

exposto que foi gasto muito mais do que o limite exigido por lei. Disse ainda que como consta no 

projeto esse aumento valerá a partir do dia primeiro de março e o aumento para os agentes 

comunitários de saúde e agentes de controle de endemias será votado em seguida e será equiparado 

ao piso nacional da categoria conforme orientação e que talvez para a próxima sessão virá a 

equiparação do piso nacional dos professores onde já veio uma determinação para que seja pago e 

como como consta no impacto financeiro tem uma sobra mas a previsão do orçamento não garante 

que terá essa arrecadação e por ser um município agrícola estão ciente da seca que está atingindo o 

município podendo comprometer o orçamento e talvez a receita prevista não seja alcançada e para 

não comprometer o salário de todos os funcionários e continuar com o pagamento em dia disse 

achar que quatro por cento comparado com os demais municípios da região não está fora dos 

padrões ficando entre os maiores índices de reajuste e os municípios que conseguiram dar um 

aumento maior é por ter a sua receita mais elevada e finalizou pedindo a aprovação dos demais 

vereadores para que seja feito da melhor forma e não venha acarretar atrasos salariais para os 

servidores municipais no futuro. O vereador André Gasparini disse que esteve conversando com o 

prefeito municipal pela parte da manhã a respeito deste percentual e que vê que o mínimo nacional 

teve um reajuste de quatro ponto setenta e um por cento passando de novecentos e noventa e oito 

reais para mil e quarenta e cinco reais e disse saber que o governo federal está fazendo um esforço 

para equiparar as perdas referente a inflação e que também acharia justo mas que não está querendo 

prejudicar o prefeito municipal e nem as finanças do município, pois são todos moradores desta 
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cidade e dependem que a máquina pública funcione bem para que possa prestar os serviços aos 

munícipes, mas o que vê sempre é que aqueles que recebem menos acabam sendo prejudicados e 

nesse ano inclusive não tem nem reajuste do Vale Alimentação que é um índice básico que na sua 

opinião deveria ter sido colocado em pauta e enquanto o colega Rodrigo fazia a leitura reavaliava a 

sua posição aqui que eu comentou anteriormente que iria sugerir uma emenda ao projeto para que 

chegasse a quatro ponto setenta e um por cento para que chegasse o equilíbrio do aumento do 

mínimo nacional e que é franco em dizer aos demais vereadores que abre mão desse percentual mas 

que seja colocado o aumento de um real no vale-alimentação pois todos sabem que para as pessoas 

que que tem o menor salário hoje dentro do executivo que são os mais necessitados e que essa 

diferença de um real no vale-alimentação vai fazer uma grande diferença e se for entrar na 

discussão sobre a questão dos valores para fazer o equilíbrio do caixa poderá se fazer a retirada do 

reajuste por exemplo das diárias e disse achar que isso não impactaria tanto pois todos aqui sabem 

que as diárias já possuem um valor razoável que cobre as despesas e se for para tratar a questão de 

números de impacto financeiro podem sim colocar um real e retirar o aumento do artigo terceiro 

somente para diárias ou até das pessoas que têm funções gratificadas e sugeriu a inclusão de um 

artigo para passar de treze para quatorze reais o valor do vale alimentação e a retirada da correção 

sobre os valores das diárias. O vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os demais 

vereadores, em especial a vereadora Mariele que veio pela primeira vez hoje nesta Casa desejando 

boas-vindas, o prefeito municipal, o assessor jurídico e os demais que estão na plateia disse que 

queria comentar um pouco a respeito desse projeto que teve o reajuste de quatro por cento e que o 

piso Nacional foi um pouco maior e que não acompanhou se o prefeito chegou fazer reunião com os 

professores ou não e se chegaram num acordo, mas que concorda com o André em fazer a emenda 

que se não dá para chegar aos quatro ponto sete por cento então que se aumente o vale alimentação 

e colocou que todos sabem que não depende só do Prefeito Municipal, mas que o mesmo ainda está 

dando um reajuste já governo estadual já é tempo que não dá reajuste para os professores e vendo 

por este lado não é os professores município não merecem este aumento, pois mereciam até mais do 

que veio, mas disse que o governo estadual nem sequer dá o aumento da inflação e muito menos 

paga o salário em dia, e olhando por esse lado  poderiam aprovar e nem comentar, mas todos sabem 

que os professores batalham e que sempre defendeu a educação nessa Casa e continuará sempre 

defendendo que é sempre em primeiro lugar, pois se tiver uma boa educação e saúde o resto se dá 

um jeito de tocar a vida. O vereador Zaqueu Picoli disse que quando se fala em reajuste e reposição 

salarial todos gostariam que o percentual fosse melhor e que todos procuram entender as condições 

e a situação em que se coloca o chefe do poder executivo para que possa ser dado essa reposição 

salarial e sempre deixando claro que não se trata de reajuste e sim reposição do índice de inflação 

do ano e disse achar que a preocupação sempre foi tentar dar da melhor forma possível o reajuste 

para o funcionalismo e manter um bom trabalho para os demais munícipes da cidade e que se vê 

que não é cem por cento, mas que um bom trabalho vem sendo desenvolvido em todas as todas as 

pastas do município e quanto a questão do reajuste disse ser favorável aos quatro por cento, mas que 

questiona também essa questão da falta do reajuste do vale alimentação e disse não saber do porquê 

que se coloca um reajuste de quatro por cento no valor das diárias seja pelo reajuste de combustível, 

pedágio ou de hotelaria e que acha que tem que levar em conta que o valor da alimentação para 

funcionalismo também aumenta e que se pode reajustar quatro por cento no valor de diárias também 

dá para reajustar um real que dá um pouquinho mais de quatro por cento na questão do vale-

alimentação e reiterou novamente que quanto aos quatro por cento é favorável e que não sabe como 
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fica a questão e que estaria de acordo com a sugestão do vereador André para que seja incluído e 

colocado em discussão essa questão de um real no valor do vale refeição. O vereador Djeovani 

Kreczynski disse que muito bem colocou aqui o líder de governo em sua explanação quanto ao 

reajuste salarial dos servidores e que logicamente que quanto mais melhor e se tivesse como dar 

oito ou dez por cento seria ótimo, mas que tem profunda  certeza que esse ano em virtude da falta 

de chuvas vai impactar um pouquinho o orçamento da prefeitura que em função dos grãos de que 

vão deixar de ser colhido na lavoura e por isso é totalmente favorável aos quatro por cento para que 

continue o bom andamento e funcionamento da prefeitura do jeito que está e que não falte dinheiro 

em nenhuma secretaria e também é favorável a sugestão do vereador André Gasparini para que os 

quatro por cento no valor da diária. O vereador Adelir Sartori disse que a sugestão do vereador 

André é válida por que segundo a diária do funcionalismo não seria muito também mas que daria 

muito bem para dar aumentar o vale alimentação também para beneficiar um pouco mais para o 

funcionalismo municipal que precisa pois o valor dos alimentos tá subindo dia a dia e por isso é 

favorável a essa medida do vereador André se for possível fazer isso. A vereadora Mariele Portela 

iniciou agradecendo ao vereador Alderi pela oportunidade de estar aqui nessa Casa mas que gostaria 

que fosse de outra maneira e não pelo motivo que foi e que fosse de uma maneira melhor mas 

novamente agradeceu e disse que com certeza não fará um trabalho melhor do que o vereador 

Alderi vinha fazendo, e que com certeza logo o mesmo estará de volta e disse que pelo o que está 

vendo na discussão sobre o aumento de salário disse ser da mesma opinião dos outros vereadores de 

que realmente como irá ter esse aumento de quatro por cento no salário e como todos já falaram não 

precisa repetir e nada mais justo que realmente tirar um real ali e colocar no vale alimentação. 

Como líder do governo o vereador Rodrigo Colet solicitou a palavra e disse que concorda com a 

exposição dos demais vereadores e como  como o vereador Adelir já comentou que não se sabe 

quantas diárias são dadas e nem o valor estipulado durante o ano e acredita que se fosse alterado ou 

que fosse só retirado e feito um   pedido depois talvez na ordem no dia ou entre em contato com o 

prefeito e que seja feito um estudo para que venha outro projeto para que seja dado esse um real em 

cima do vale e não que fosse inserido neste projeto porque não se tem nem o impacto financeiro 

para saber quantas diárias pagas teriam em cada secretaria e disse achar que se for por opção da 

maioria que a emenda do vereador André conste apenas a redução na diária e que seja redigido um 

novo texto e que procurem o prefeito municipal junto com a secretaria para que o mesmo se optar 

envie um novo projeto não alterando a ideia do mesmo. O presidente Luiz disse que esse projeto 

dispõe sobre o reajuste de vencimento do salário dos servidores municipais então nele não se pode 

debater sobre inclusão ou não do vale-alimentação e teria que vir um novo projeto pelo executivo 

para essa questão e disse iria suspender a sessão por cinco minutos para que possam discutir melhor 

sobre a proposta de emenda para posteriormente fazer a votação da mesma e do projeto em questão. 

O presidente retomou a sessão dizendo que não haverá uma proposta de emenda ao projeto de lei. 
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 002/2020 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 003/2020, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 Que 

“Altera a redação do Artigo 24 da Lei Municipal nº 1.868/2008.” O vereador Rodrigo Colet 

disse que já havia comentado antes e que este projeto serve para cumprir uma determinação Federal 

e é um direito da categoria receber o piso salarial e se percebe que está tendo um equilíbrio ano a 

ano até que se chegue ao piso Federal e isso também irá acontecer com os professores para uma 

próxima sessão e até o final do ano estarão atendendo o exigido pela lei federal e que na verdade é 

preciso cumprir essa determinação e remunerar os servidores pelos seus direitos para que depois 
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não tenham que entrar na justiça e cobrar no mais tardar com juros e multas e finalizou pedindo a 

aprovação dos demais vereadores.  Colocado em votação o Projeto de Lei nº 003/2020 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 004/2020, DE 27 DE 

FEVEREIRO DE 2020 Que “Autoriza o Município de Barão de Cotegipe, através do 

Executivo Municipal, a proceder doação, na forma que especifica.” O vereador Rodrigo Colet 

disse que está bem claro na justificada do projeto e que não é de hoje pois inclusive foi feio um ato 

para que a Policia Civil não deixasse o município enviando uma nota de repúdio e todos já sabem 

que o Estado vem à vários mandatos e vários governantes sofrendo cada vez mais e caindo em um 

precipício sem fim, com a dívida aumentando dia a dia e fazendo os pagamentos de forma parcelada 

e com certeza falta recursos para investimento na segurança pública. Disse ainda já são prestados 

pelo município serviços tanto de parte elétrica tivesse condições de estar atendendo os munícipes e  

como teve a retirada do coberto do ginásio de esportes pode ser autorizado para que seja repassando 

essas folhas que vão ser utilizadas na cobertura do prédio da Policia Civil e que estava na prefeitura 

nesta tarde quando o inspetor ligou novamente pedindo que fosse lá pois devido à chuva de sábado 

acabou entrando água dentro do prédio e pediu novamente que esse repasse fosse feito o mais 

rápido possível acredita que com essa autorização feita o prefeito vai contratar alguém pois o valor 

não deve ser muito alto para fazer essa troca então será contratada uma empresa para que seja feita a 

troca desse coberto para que os trabalhos continuem a melhor forma e finalizou pedindo o apoio dos 

demais vereadores. O vereador Floriano Ternes disse que esse projeto vem em boa hora pois todos 

os vereadores são sabedores da  união que foi feita em prol da Polícia Civil e o Estado não faz 

repasses e que inclusive foi falado em algumas Sessões da Câmara em ajudar e até mesmo o 

Banrisul e várias outras entidades se propuseram em ajudar na compra de armamento para a 

Brigada e tem absoluta certeza que esse coberto do ginásio tem bastante folhas em bom estado para 

fazer um coberto que pelo menos não chova dentro e depois o restante pouco a pouco a Brigada, 

com doações das entidades, vai conseguir se manter para atender as pessoas do município, pois 

todos sabem que cada dia que passa tem mais habitantes e menos policiais na cidade e com menos 

condições de fazer o trabalho deles, e finalizou dizendo ser totalmente favorável e com certeza vai 

ajudar muito a Polícia Civil. O vereador Adelir Sartori disse que vê como uma boa iniciativa de 

usar esse zinco da cobertura do ginásio  e que em partes poderia até fazer uma cobertura para parte 

das máquinas na garagem que em sua maioria ficam no tempo pegando sol e chuva é porque as 

máquinas para o patrão sei lá fora só de chuva e que também o que lhe preocupa um pouco e que 

vão ter que gastar um pouquinho de veda calha para vedar todos os furos das canaletas e disse que 

daqui a pouco seria viável trocar umas folhas de Brasilit lá na Brigada e colocar manta asfáltica pois 

se colocar este zinco e não vedar direito vai continuar chovendo dentro e que essa é a sua 

preocupação  e que é viável utilizar este coberto na garagem de maquinas também. O vereador 

André Gasparini disse ser totalmente favorável ao projeto visto que já foi muito debatido a respeito 

desse bendito telhado da Brigada e que foi solicitado repasse de verbas no final dois mil e dezoito  

para que fosse executado em dois mil e dezenove mas não foi possível e já que não se dispõe de 

recursos no momento, ao menos poderá se amenizar as infiltrações e que o mais indignante é o 

desleixo do Estado, pois a Polícia Civil tem pouco contingente, queriam fechar o posto no 

município, foi enviado nota repudio, o município faz o possível, se esforça, os poderes trabalhando 

unidos para manter os órgãos de segurança abertos e operantes, e disse crer que agora juntamente 

com o sistema de monitoramento o trabalho do Rodrigo fique um pouco mais fácil para que ele 

possa desempenhar as suas funções e que o mínimo que tem que dar é condições para que o mesmo 
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possa trabalhar pois não tem condições de exercer uma função em um local que o tempo ameaça 

chover já começa a escorrer água dentro e que apenas gostaria de complementar as palavras dos 

colegas e é totalmente favorável ao projeto. O vereador Zaqueu Picoli disse que o vereador André 

muito bem colocou toda a situação que vem  desde do final do exercício dois mil e dezoito para que 

fosse encaminhado recursos para reforma de melhorias no telhado da Delegacia da Polícia Civil e 

que é importante destacar a regulamentação do CONSEPRO do município que vai acabar 

facilitando muito nessas situações de repasse de recursos, equipamentos e material para segurança e 

disse ainda que muito bem foi colocado pelos demais vereadores pois é da visão de todo mundo a 

situação que se encontra tanto Governo Federal como Estadual e a intenção é que quantos mais 

postos de polícia civil e de brigada eles conseguirem fechar é melhor para eles e é importante 

mostrar que os municípios tem força e que tem o apoios de todos os poderes para manter 

principalmente no município o posto da Polícia Civil e continuar aqui dando atendimento aos 

munícipes e por isso é totalmente favorável. Sobre a questão que vereador Adelir comentou disse 

achar que vai ser utilizado nem a terça parte do telhado do ginásio para que seja reformado o 

telhado da delegacia e que sobrará muito telhado para ser utilizado nas demais necessidades do 

Poder Executivo. O vereador Djeovani Kreczynski disse ser favorável ao projeto já que não tem 

como a prefeitura ajudar com telhado novo para a instituição da Polícia Civil que já vem sofrendo 

há bastante tempo com infiltrações, uma vez que esse telhado que tá sendo retirado do ginásio só 

vai ser retirado por causa de infiltrações, então tirar de um lugar e colocar infiltração para outro 

lugar ,mas se tiver como fazer uma correção ali e a prefeitura não tiver como ajudar com um 

telhado novo irá se tentar minimizar o problema com esse projeto. O vereador João Carlos Dassoler 

cumprimentou os vereadores, o vereador Trombeta que está acompanhando a Sessão, o assessor 

jurídico, o vereador suplente Darci Novelo, o Chico que acompanha todas as sessões, a vereadora 

Mariele desejando que a mesma faça um bom trabalho junto com os demais vereadores e disse ser 

favorável a cedência deste coberto para delegacia, pois se não lhe a memória deve ter em torno de 

mil e cem metros quadrados de coberto do ginásio e não são muitas folhas que estão estragadas e 

tem como ceder um pouco mais de duzentos metros para reformar o prédio da Polícia Civil  e 

também dá para fazer um bom coberto na secretaria de obras pois vendo quando iam jogar bola no 

ginásio não tem muitas folhas furadas e tem como atender aos dois lugares e vai ficar muito bom 

para os dois lugares. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 004/2020 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 005/2020, DE 28 DE 

FEVEREIRO DE 2020 Que “Destina Matrícula de Imóvel pertencente ao Município, com a 

finalidade de Disposição de Resíduos Sólidos.” O vereador Rodrigo Colet disse já foi destacado 

que esse projeto veio em regime de urgência e que não tem ciência de quando foi recebido pela 

administração esse requerimento  da FEPAM e que na verdade é só uma inclusão para que conste 

numa futura venda ou caso seja feito algo por parte do município e como era o antigo lixão e não se 

lembra se foi na outra administração ou nessa foi feito o cercamento e mesmo assim continuavam a 

despejar lixo nesse local entre eles galhos, resto de móveis e por mais que tivessem alguns materiais 

que se degradavam com o tempo ainda assim continuavam levando esse tipo de lixo nesse local e 

por isso se optou pelo fechamento desse aterro que hoje já está todo coberto com uma vegetação 

renovando a área, mas como todos sabem é somente através da análise de solo para saber se essa 

área está descontaminada pois eram muitos materiais que eram levados e com certeza irá passar 

mais de cem anos sem uma liberação devido dos materiais que eram jogados nesse local até a sua 

total degradação e para que o município não seja notificado ou talvez multado pela FEPAM pediu 
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aprovação dos demais vereadores para que possa ser feita a adesão na nomenclatura na escritura 

pública do imóvel do município. O vereador André Gasparini disse que como relatou o líder do 

governo esse projeto vem apenas para fins de regularização e sobre o comentário do vereador que 

não sabia de quando havia vindo esta solicitação disse que no documento consta que foi gerado 

digitalmente no dia quinze de janeiro. O presidente pediu permissão e informou que este documento 

chegou para o município através do Registro de Imóveis somente na sexta-feira pela manhã e por 

esse motivo o regime de urgência para dar andamento e não ter que esperar mais quinze dias para 

poder regularizar essa questão. O vereador André retomou a palavra e disse que nada mais justo que 

a justificativa pois esse foi o dia que ele foi gerado e até que ocorreu toda a parte burocrática não 

são os vereadores que irão negar a inclusão do registro. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 

005/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 

006/2020, DE 02 DE MARÇO DE 2020 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 

Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público.” O vereador Rodrigo Colet disse 

que como já foi lido na justificativa do projeto a contratação desse odontólogo será para vinte horas 

e seguirá banca do concurso e o repasse financeiro para Programa Saúde na Hora será efetuado pelo 

Governo Federal segundo informações do secretário da saúde e disse que questionou isso pois não 

constava no projeto, e assim como foi com o NASF está sendo implementado esse novo programa 

que ainda está em fase implantação e não se sabe se esse programa vai ter continuidade por isso 

optou-se pelo cento e oitenta dias, podendo ser renovado por igual período, sendo que a ordem de 

chamada será pela banca do concurso e o profissional  não perderá a vaga caso o programa não 

tenha continuidade e também não acarretará nenhum prejuízo ao município e essa contratação trará 

mais um odontólogo para estar atendendo os munícipes. Por esse motivo pediu a colaboração dos 

demais vereadores. O vereador André Gasparini disse que tem uma dúvida e perguntou se o líder do 

governo poderia esclarecer pois o concurso não está homologado e que seria utilizado somente a 

banca do concurso como base para fazer escolhas e questionou se não existe nenhuma banca do 

processo simplificado, porque como esse não está homologado teria que ser utilizar da banca 

anterior mas se não consta disse ser totalmente favorável e a opção de fazer a contratação 

temporária está correta pois não se sabe se o programa vai dar continuidade. Colocado em votação 

o Projeto de Lei nº 006/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

PROJETO DE LEI N.º 007/2020, DE 02 DE MARÇO DE 2020 Que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público.” O 

vereador Rodrigo Colet disse que esse projeto vem contratação de um auxiliar para dentista e que o 

Posto de Saúde tem apenas uma auxiliar para o dentista hoje já contratada e nota-se que a carga 

horária do dentista  é de vinte horas e do auxiliar é de quarenta, porém edital do concurso constava 

somente para quarenta horas e em contato com a secretário de Saúde o mesmo informou que esse 

profissional contratado vai estar aprendendo e auxiliando durante outro turno inverso o dentista já 

que está trabalhando e quando os dois profissionais estiverem em atendimento irá uma para cada 

consultório para prestar o serviço e reiterou que as horas a mais é porque no concurso público não 

tinha cargo de vinte horas e finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores. Colocado em 

votação o Projeto de Lei nº 007/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 001/2020, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 Que 

“Dispõe sobre Revisão Geral Anual e Recomposição dos Subsídios dos Agentes Políticos do 

Município de Barão de Cotegipe e dá outras providências.” O presidente solicitou que o vice o 

substituísse para fazer o uso da palavra. O vice-presidente concedeu a palavra ao vereador Luiz 
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Eduardo Giacomel que falou que como todo ano é de praxe vim os projetos de lei sobre a 

recomposição dos subsídios dos agentes políticos e este ano foi optado em acompanhar o que o 

executivo está oferecendo para os demais funcionários do município e também com base nos 

índices de IPCA e inflação do último ano e finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores. O 

vereador Djeovani Kreczynski disse que tendo em vista o  projeto de lei vindo do legislativo sobre o 

aumento de quatro por cento  e como já vem fazendo há duas ou três votações abre mão desse 

aumento para os vereadores tendo em vista que nem começou a campanha política e já estão sendo 

alvo de piadas nas redes sociais entre elas o WhatsApp e o Facebook e por isso ressaltou novamente 

que abre mão dos seus quatro por cento para que seja repassado aos professores que também estão 

com salário bem inferior aos dos agentes políticos. O vereador Rodrigo Colet  disse que sempre foi 

favorável ao reajuste seja ele para prefeito, servidores municipais, servidores por parte de agentes 

políticos, servidores da Casa e que concorda com o vereador Djeovani em relação a campanha, mas 

que não tiveram um reajuste de salário como é votado em outros lugares e sabem que todo mundo 

tem um gasto sendo vereador ou não, e quanto a sua ética e o que pensa, sempre votou favorável e 

se um dia fosse contrário teria devolvido o dinheiro recebido, mas que concorda e respeita a opinião 

de cada colega e disse achar que não é um salário fora do dos parâmetros se observados em 

Câmaras menores da região pois é um dos menores salários e que de todo o alto Uruguai é o 

segundo ou terceiro menor  e poderia ser pago muito mais,  mas acredita que não é pouco porem 

também não é bastante, pois todos participam da comunidade e tem gastos como talvez teriam se 

não fossem vereadores, mas disse acreditar que todos estão trabalhando e participando da 

comunidade, ajudando entidades e crê que esse salário não é tão exorbitante diante do trabalho 

desempenhado pelos vereadores. O presidente Luiz ressaltou que este aumento é obrigatório por lei 

nacional e pela Constituição é obrigatório dar no mínimo um por cento de aumento e que neste ano 

veio quatro por cento e infelizmente não tem como abrir a mão e que cada vereador é responsável 

pelo o que faz com esse salário e também acredita que todos estão trabalhando vinte e quatro horas 

por dia e todos os vereadores tem responsabilidades também fora daqui e não é um aumento tão 

grande assim, e muitas vezes se gasta tanto mais em viagens e diárias e não é o aumento de quatro 

por cento que se dá por lei que vai fazer uma diferença. Colocado em votação o Projeto de Lei 

Legislativo nº 001/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO N.º 002/2020, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 Que “Dispõe sobre 

Reajuste dos Subsídios dos Vencimentos e Salários dos Servidores do Poder Legislativo e dá 

outras providências.” O presidente solicitou que o vice o substituísse para fazer o uso da palavra. 

O vice-presidente concedeu a palavra ao vereador Luiz Eduardo Giacomel que falou que este 

também é um projeto de lei que vem todos os anos concedendo quatro por cento de aumento 

considerando quatro por cento de aumento sobre os vencimentos dos funcionários da Câmara, 

secretárias e assessor jurídico e pediu a aprovação de todos os vereadores. O vice-presidente 

devolveu a palavra ao titular. O vereador Zaqueu Picoli disse que é favorável ao projeto e a 

coerência do presidente do legislativo em acompanhar a reposição salarial vindo do executivo e que 

gostaria de pedir ao presidente que caso o Executivo que pense na hipótese encaminhar o projeto do 

vale refeição seja encaminhado também para os funcionários da nossa Casa. O vereador Floriano 

Ternes disse que não se manifestou anteriormente, mas acha correto e justo que como para os 

servidores foi dado quatro por cento de aumento e do mesmo modo para as secretárias dessa Casa aí 

e para os vereadores também e disse saber que nesta Casa cada um tem a sua opinião dele inclusive 

em defender os projetos e fazer emenda para que os servidores sejam melhor remunerados,  mas 
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sabe também que em vários municípios como metade da arrecadação tem o salário dos vereadores 

mais alto salário de vereador segundo pesquisa realizada pelas secretárias dessa Casa e novamente 

reiterou que cada vereador tem a sua opinião e todos sabem que para se eleger  não é bem assim e é 

complicado e que sabe que este ano é de eleição mas se der quatro por cento aumento ou cinco ou 

não dá nada serão igualmente cobrados igual e para quem foi candidato ou vai ser candidato tem 

certeza que as pessoas não deixam de cobrar e que todos podem ter certeza pois pode dizer que é 

bem mais velho nessa Casa que as cobranças vem seja com o salário de quinhentos reais ou de mil 

reais podem ter certeza que a cobrança existe por parte da população. Disse ainda ser sabedor que o 

período é de crise, mas disse achar que o município está caminhando muito bem e a população 

precisa saber que os vereadores trabalham para conseguir recursos inclusive no dia de hoje não 

pode se fazer presente mas receberam um ofício com destinação de uma emenda parlamentar no 

valor de cem mil reais para a e disse achar que se os vereadores tem toda a liberdade e a 

oportunidade de ajudar a administração para buscar os recursos para o município como vários já 

fizeram e continuam fazendo. Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 002/2020 teve 

como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra 

livre pela bancada PT/PSB o vereador André Gasparini(PT) disse que como o vereador Floriano 

mencionou anteriormente é com grande satisfação que começam a colher os frutos da visita que 

fizeram aos representantes em Brasília no ano passado e que hoje aqui esteve o senhor Fornazieri 

que é o assessor parlamentar do deputado Marcon que veio entregar ao senhor prefeito municipal o 

ofício 69/2020 e que gostaria de relatar aqui a  indicação da emenda parlamentar junto ao Ministério 

da Saúde no orçamento Geral da União de dois mil e vinte no valor de cem mil reais para o custeio 

da saúde básica e disse que espera que todos indiferente de sigla partidária assim como Deputado 

Marcon mandou a bancada do PT do município não vendo sigla mas sim se preocupando e todos 

cobrando dos representantes. Ressaltou que não foi o valor que gostaria você e queria que fosse 

bem maior pelo trabalho desempenhado no município, mas os argumentos expostos pelo assessor 

são que o deputado acabou expandindo bastante e que privilegiará todos os municípios mas que 

ainda continua na espera de uma emenda solicitada ao deputado Pimenta e ao senador Paim. 

Desejou ainda ao vereador Alderi melhoras e espera que o mesmo esteja de volta. O vereador 

Floriano Ternes(PT) comentou o excelente trabalho da comunidade de São Roque dos jogos rurais 

de sábado passado e que bastante gente e não veio todas as comunidades, mas os que vieram foram 

bem atendido com um excelente almoço e que teve uma boa participação na medida do possível e 

que tiveram vários jogos de todos os tipos e isso é muito bom e que já foi sorteado para o próximo 

ano a comunidade do Esportivo que irá promover esse evento e que apesar de ser época de safra e 

muitos não conseguirem ir  quem teve a oportunidade de ir e passar um dia diferente e fazer as 

atividades da Agricultura. Solicitou ainda ao líder do governo o quanto foi gasto na ExpoBarão e 

que já pediu nessa Casa várias vezes e até hoje eu não tem o resultado de quanto que o município 

gastou. Falou ainda que haviam lhe garantido que iriam instalar as lâmpadas fluorescente na sua 

propriedade e até hoje ainda não foram instaladas. No mais também desejou melhoras para o 

vereador Alderi e pelo que conversou com o mesmo sábado diz que está melhorando e espera que o 

mesmo melhore o quanto antes para voltar aos trabalhos desta Casa e ao trabalho do município 

também. O vereador Djeovani Kreczynski(PSB) iniciou parabenizando aos vereadores André, 

Adelir, Floriano Ternes e os demais vereadores que participaram da comitiva para Brasília onde 

pediu um favor de entregar alguns ofícios aos seus representantes do partido PSB e explanou que 

foram contemplados também com uma emenda de cinquenta mil reais para a saúde que será 
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disponibilizada a partir deste mês e novamente parabenizou os vereadores pelo esforço e reiterou 

que Barão de Cotegipe ganhará mais cinquenta mil reais para investir na saúde. Parabenizou 

também todas as equipes inscritas no campeonato de bocha que teve o seu início no último final de 

semana e também parabenizou também a comunidade de São Roque pelos jogos rurais que que 

aconteceram com muito êxito e ainda desejou a todos um ótimo ano e que continue essa calmaria e 

conversação entre vereadores. Pela bancada PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP) disse que 

como já alguns vereadores comentaram também parabenizou a Emater, o secretário Bertuol, os 

funcionários que se empenharam, as entidades financeiras do município, parceiros, munícipes que 

estavam lá ajudando na organização dos jogos rurais e parabenizou também a comunidade São 

Roque pela acolhida e os serviços prestados e solicitou que o vereador Trombeta repasse o 

agradecimento a todos da comunidade e aproveitou também para parabenizar o secretário de obras 

juntamente com a sua equipe de trabalho pela patrolamento total da estrada que dá acesso à linha 

São Roque e melhoria no pátio da comunidade e que agora está sendo feito acesso a comunidade 

Vale Vitória lá que estava bem ruim. Quanto ao pedido do vereador Djeovani disse que passou há 

alguns dias mas que irá repassar para secretário de obras Tiago. Quanto a solicitação do vereador 

Floriano Ternes disse que fez o pedido só que não veio e a informação é que foi repassado para a 

Entidade Palmeiras trezentos mil reais e que repassou esse valor para a empresa organizadora do 

evento e que foi utilizado CNPJ da Entidade do Palmeiras e repassado para fazer a parceria e que 

com certeza teve algum gasto com segurança e alimentação, mas acredita que não que o valor seja 

muito alto e que irá se informar e trazer os dados na próxima sessão e quanto as luminárias que não 

foram instaladas ainda na propriedade do vereador Floriano e na do seu irá reforçar o pedido para o 

secretário. Falou ainda sobre a abertura do campeonato municipal de bocha e que quase todas as 

comunidades estão participando no total de dezoito equipes e que as disputas serão nos finais de 

semana aos sábados e domingos, sem folga e convidou os vereadores para prestigiarem e também 

divulgarem o esporte em todo município. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) se associou as palavras 

dos vereadores Djeovani e Rodrigo quanto ao campeonato municipal de bochas e disse que fazia 

tempo que não havia um campeonato com tantas equipes e que com dezoito equipes o mesmo ficará 

um pouco extenso o que é bom para as comunidades e que é importante ressaltar e fazer o pedido 

para que seja um campeonato para integração, festividade, diversão e entretenimento entre as 

comunidades, entidades e canchas de bochas particulares existentes e que questionou na última 

reunião que ocorreu para a realização do campeonato e que cabe como vereadores fazer um pedido 

ao poder executivo para uma melhor organização do campeonato que seja adotado um critério de 

inscrição de atletas conforme é feito no campeonato de futsal e campeonato de futebol de campo 

que funciona muito bem pois acabam acontecendo situações como a questão de jogador com 

vínculo, sem vínculo e acaba tendo equipes onde o atleta jogou no passado pode participar e falou 

por si e pela Sociedade Recreativa Internacional onde sócios antigos por que não participaram do 

campeonato do ano passado não tem vínculo e não puderam se inscrever no campeonato sendo que 

são pessoas que não tem o vínculo mas estão sempre no município e são atuantes e pois isso que 

cabe aos vereadores como o Poder Legislativo e representantes do povo ouvem em várias 

comunidades que frequentam para repassar esse pedido ao Poder Executivo e que já repassou ao 

prefeito e ao secretariado e pediu o apoio de cada um para que no próximo campeonato municipal 

de bocha seja adotado critérios de inscrição de atletas da mesma forma que é feita com o 

campeonato de futsal e campeonato de campo e que isso não é para cortar ninguém e que a questão 

é valorizar o atleta e o munícipe de Barão de Cotegipe. Finalizou desejando novamente um bom 
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trabalho a Mariele e melhoras para o nosso colega trombeta que com certeza em pouco tempo estará 

aqui de volta aos trabalhos. O vereador João Carlos Dassoler(PP) agradeceu a secretaria de obras 

em nome do Arlindo por terem feito a poda de uma flor que tinha próximo ao ponto de taxi do 

Domenico e atrapalhava a visão dos motoristas que adentravam na avenida e que por pouco não 

bateu em um motoqueiro devido à falta de visão neste local mas que agora ficou bom. Pediu ainda 

para que seja concertado o asfalto na rua Dirceu Felipetti em frente à casa do Klimaczeski  onde há 

alguns dias estourou a tubulação e tiveram que abrir o asfalto novo para colocar uma nova 

tubulação e que agora é preciso refazer o asfalto, pois na última noite por pouco não teve um 

acidente de transito devido ao pó de brita que foi colocado para fechar o buraco e que inclusive já 

por algumas vezes teve que ir pessoalmente fechar esse buraco e disse achar que está na hora de 

colocar um asfalto nesta valeta para evitar maiores problemas. Pela bancada PTB/PDT o presidente 

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

palavra ao vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) que parabenizou todas as comunidades que 

participaram dos jogos rurais no último sábado onde pode estar presente e que foi um evento muito 

gratificante para o município e o quanto é valorizado os munícipes do interior do município. Disse 

ainda querer reforçar outros assuntos e falou que em conversa com pessoas ligadas a sociedade da 

cidade que participaram de uma audiência pública com o subsecretário de Segurança Pública do 

Estado do Rio Grande do Sul que tem um ou dois cargos abaixo do vice-governador e que o mesmo 

foi questionado do por que a região de Passo Fundo e outras regiões recebem tantas viaturas, 

equipamentos e tanto auxílio e a micro região de Erechim não e este representante disse que a 

região não tem representatividade junto ao governo e não tem deputados de batalhem pelos assuntos 

da região e que tem só um deputado que solicitou alguma coisa para a comunidade de Erechim que 

foi o deputado Paparico e que outros deputados sempre batalham por algo para sua região ou para 

regiões onde conseguiram mais votos e disse que deveriam fazer uma moção para solicitar apoio 

por é feito um trabalho e campanha para os mesmos e quando passa a eleição são esquecidos e que 

essas são colocações do subsecretário. Disse ainda que hoje quando estava voltando do trabalho 

ouviu no rádio que saiu um programa que foi lançado na Expo Direto pelo governador onde as 

empresas poderão retirar até cinco por cento do que deve ICMS para o estado para incentivo à 

segurança pública e que já existia um programa sobre isso daí mas que agora foi adequado e melhor 

desenvolvido e é algo que se pode estudar para fazer uma campanha aqui na cidade para ver se 

consegue um auxílio  melhor para os munícipes e para nossa Brigada Militar e Polícia Civil de 

Barão de Cotegipe. Falo também sobre o projeto que veio para esta Casa no dia de hoje para a 

cedência de parte do telhado do ginásio que está praticamente com a reforma pronta basta só fazer o 

preenchimento e colocação da quadra esportiva e que em conversa com o executivo foi informado 

que nos próximos dias, aproveitando esse tempo de sol, será retirado e carregado pedras para fazer o 

preenchimento e acredita que se nada atrapalhar acredita que até final do mês de abril será 

reinaugurado o ginásio depois da sua reforma. Comunicou ainda a todos os vereadores que na 

última semana foi feito exoneração do servidor Paulo César Longo, o qual estava ligado a Casa e 

estava afastado pelo por motivos de saúde junto ao INSS e como responsável este ano pela Câmara 

não via a necessidade de continuar com o mesmo no quadro funcionários sendo que a vaga dele está 

preenchida e sendo que o Tribunal de Contas pediu para que fosse feita a exoneração do mesmo a 

qual já foi feita e está colocada no mural da Câmara. Finalizou desejando um feliz dia das mulheres 

para todas as mulheres da cidade e que todos são conhecedores da força que elas têm em no 

cotidiano e em todos os dias. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. Pela bancada do MBD 
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o vereador Adelir Sartori desejou boas-vindas a vereadora Mariele e melhoras para o vereador 

Alderi Trombeta. Parabenizou ainda a todas as mulheres pela passagem do seu dia que será no 

próximo dia oito de março e desejou sucesso a todas e que possam receber um abraço da sua 

família, dos maridos, filhos e filhas. 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 dezesseis 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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