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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 30 DE MARÇO DE 2020. 

Aos trinta 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 

Extraordinária. 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. ORDEM DO DIA: O 

presidente consultou os líderes de partido sobre a questão de colocaram em discussão os três 

projetos juntos. Os líderes de partido concordaram e o presidente solicitou que a secretária fizesse a 

Leitura dos mesmos. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 003/2020, DE 27 DE MARÇO 

DE 2020 Que “Estabelece o subsídio dos Secretários Municipais para o Quadriênio de 2021 à 

2024 e dá outras providências.” PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 004/2020, DE 27 DE 

MARÇO DE 2020 Que “Estabelece o subsídio do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito para o 

Quadriênio de 2021 à 2024 e dá outras providências.” PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 

N.º 005/2020, DE 27 DE MARÇO DE 2020 Que “Estabelece o subsídio dos Vereadores para o 

Quadriênio de 2021 à 2024 e dá outras providências.” O presidente solicitou que o vice o 

substituísse para que fizesse o uso da palavra. O vice-presidente concedeu a palavra ao vereador 

Luiz Eduardo Giacomel que cumprimentou a todos e primeiramente justificou a convocação dessa 

Sessão Extraordinária e que acontece que no artigo trinta e três parágrafo terceiro do Regimento 

Interno fala que tem que ser em seis meses antes da eleição, porém no artigo cento e noventa e dois 

desse mesmo Regimento Interno fala tem que ser conforme a Constituição e Lei Orgânica do 

Município que falam que tem que ser até dois dias antes da eleição municipal o que se torna muito 

contraditório e por isso achou mais correto e justo ir pelo primeiro artigo do Regimento Interno que 

é seis meses que é mais coerente mesmo que a Lei Orgânica e a Constituição falem diferente, mas é 

preciso ver também o Regimento Interno e dessa forma como foi feito nas outras legislaturas 

também optou por seguir da mesma maneira. Quanto a questão da remuneração em dar o aumento 

ou não, como comentou nas outras sessões acha que não é a hora de pensar num aumento pois 

estarão passando por uma crise tanto no setor primário, na agricultura com a seca muito grande que 

vai ocasionar a redução dos recursos para o município daqui há dois anos e também essa crise com 

por conta do corona vírus e que vai ser uma recessão mundial e não se sabe como as empresas irão 

se comportar nesse período o que pode também reduzir a arrecadação com impostos no município e 

em conversa com o prefeito e com a mesa diretora se pensou melhor e mandaram sem o aumento e 

pediu o apoio dos demais vereadores para a aprovação dos projetos. O vereador André Gasparini 

cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria e quem acompanha pelas redes sociais e 

falou que é preciso avaliar bem essa questão dos projetos que são para o próximo quadriênio e que 

os valores não são os mais agradáveis pois são um dos mais baixos da região mas disse achar que 

devido a toda essa crise que vem se instalando no cenário nacional e estadual, pela grande seca que 

ocorreu na nossa região, pela redução dos repasses que vão ocorrer futuramente, com esses gastos 

que terão que ser efetuados na questão da saúde, a questão do mercado nacional, o cenário 

internacional onde haverá essa recessão conforme comentou o presidente e acho que tem que 

analisar bem pois não se pode aprovar e que não irá solicitar emendas para alteração dos valores e 

como já comentou não são os melhores valores pois na região existem valores bem maiores mas 
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como todos comentam e a população em geral sempre cobra que se for para cortar os recursos que 

se inicie pelos dos políticos e que deem o exemplo e não promover um aumento para os que estarão 

na próxima legislatura  e que seja sensato o pensamento de todos na questão da economia para os 

próximos anos e finalizou dizendo ser favorável aos projetos. O vereador Floriano Ternes 

cumprimentou o presidente, os vereadores, as assessoras, o assessor jurídico e quem acompanha 

pelas redes sociais e colocou que cada um tem a sua opinião e que já falou por várias vezes nessa 

Casa Legislativa que nas eleições ou nos governos passados tinham dificuldade não para arrumar 

secretários que pra isso não tem dificuldade mas conseguir secretários com qualidade, que fazem 

render para o município e como foi líder do governo por vários mandatos nessa Casa às vezes 

tinham ideia de colocar um secretário que pudesse fazer muito mais para as pessoas que moram no 

município, trazer mais recursos ou trazer uma ideia diferente mas com o salário dos secretários, 

muitas vezes e a pessoa está trabalhando numa empresa  e o emprego dele tá fixo, essa pessoa não 

vai sair dessa empresa para vir se aventurar por quatro anos na política, sabendo que há cada quatro 

anos tem eleição e nunca se sabe se o próximo governo vai ser o mesmo e que sempre falou para os 

vereadores que algum aumento tem que ser dado e que inclusive pediu para que a secretária fizesse 

a pesquisa dos salários da região e acredita que o salário de vereador também não é dos maiores e 

acredita que tem municípios que tem metade da população que Barão de Cotegipe tem e ganha mais 

que os vereadores daqui, mas que isso não justifica e que já está há vários anos trabalhando nessa 

Casa e que nunca disse que não vai trabalhar ainda e pode ser que não na próxima legislatura mas 

mais para frente e não é por que tem outra função que não mereça ser reconhecido e receber um 

salário justo pois trabalham pelo bem do município pois quando se elege vereador é vereador do 

povo independe se uma parte da população não lhe mas que hoje é vereador do município e não 

importa a sigla partidária e se tem que aprovar um projeto lá para Vila, tanto é que são da oposição 

e foram buscar recursos porque acham que a população de Barão de Cotegipe merece o que 

conseguirem trazer de fora para melhorar a vida das pessoas na saúde, ou na educação, ou em obras 

ou qualquer outro setor  e por isso que sempre defende o vereador, pois para alguns dois mil pode 

ser pouco, mas para alguns pode ser demais se não fizerem nada e comentou ainda outro detalhe 

nem que recebessem mil reais mas poderiam tirar diárias para fazer cursos e iriam gastar mais que o 

salário e deixou claro que não está criticando os vereadores que tiram diárias pois cada um tem a 

sua idéia e acha justo esses projetos como colocou o o vereador André que irão passar pela crise e 

torce para que não venha mas não só pelo vírus mas já se percebe uma grande perda por causa da 

estiagem e daqui a pouco o comércio vai sentir pois que ninguém vai ter dinheiro para gastar, pois 

se um agricultor era para colher setenta sacos de sojas e colheu só quarenta vai faltar trinta sacos e 

se esse mesmo agricultor plantou cem hectares são três mil sacos a menos e vendendo à oitenta ou 

noventa reais o saco quanto somente uma pessoa de girar no município e sempre diz que o dinheiro 

da agricultura, dos aposentados, dos funcionários tanto públicos quanto de empresas e que fazem a 

economia girar e é difícil esse pessoal guardar dinheiro e fazem o mesmo circular todos os  meses e 

é isso que o município precisa, o estado precisa, o país precisa e as pessoas criticaram que 

compraram trator demais, mas compraram porque quiseram pois ninguém obrigou a comprar mas a 

economia girava, tinha dinheiro, ganhava dinheiro do governo, as lojas vendiam de comércio e 

depois da crise deu uma parada, mas quando a coisa ta boa é como uma roda e  a economia do país 

se girar não importa que vai sobrar dinheiro no bolso que vai dar lucro mas se tiver dinheiro vai 

comprar um presente para o sobrinho agora se não tiver dinheiro não vai comprar e vai ficar tudo 

parado e disse que esses projetos estão corretos veio com pouco aumento mas acha justo pois é 

preciso se prevenir também para não aumentar um absurdo numa crise e que é favorável já falado 
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outro dia pois o município está em crescimento e acha justo o salário que foi colocado nestes 

projetos. O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria e quem 

acompanha pelas redes sociais e disse que concorda com os projetos apresentados aqui pela mesa e 

que gostaria de deixar claro que desde da primeira vez que a gente votou a reposição salarial dos 

agentes políticos já pensava porque que tem que votar um aumento para os próximos quatro anos se 

a cada tem a reposição salarial do mesmo jeito que é votado a reposição salarial dos funcionários 

anualmente e se salário do vereador e do secretário é suficiente cabe outra discussão e o que achava 

injusto desde o início e que pensava que se um dia chegasse um projeto assim de reajuste para os 

próximos quatro anos iria votar contrário porque todo ano tem a reposição salarial e justamente 

como os demais vereadores colocaram que a base de cálculo do retorno do ICMS se calcula dois 

anos antes e o reflexo desta crise que está começando agora se dará em dois mil e vinte e dois que 

aparecerão nas contas e no caixa do município e que nada mais louvável que tomar essa iniciativa e 

parabenizou o presidente por ter tomado essa atitude em mandar o projeto desta forma  e disse ainda 

que teve funcionários onde foi votado o reajuste no início do mês de março que o procuraram para 

dizer para a conversar com o prefeito para que os quatro e meio por cento que a foram aprovados de 

reposição salarial ao invés de ser repassada na folha de pagamento fosse feito um fundo e repassado 

para o Santa Terezinha e que muita gente fala mal do funcionalismo público e com essas atitudes se 

vê que tem pessoas que pensam no próximo e que se funcionário público pensa considera injusto 

virem aqui hoje e votar um reajuste para os vereadores e secretários e finalizou dizendo ser 

favorável aos projetos. O vereador Adelir Sartori  cumprimentou o presidente, os vereadores, o 

assessor jurídico, as secretárias e disse também ser favorável aos projetos e acho muito valioso e 

comentou que nos outros anos geralmente era dado um aumento de três ou quatro por cento para os 

próximos vereadores e provavelmente muitos nem estarão aqui nos próximos anos  e que é lei ter 

estes projetos de reajuste e disse que se tivesse um reajuste um pouco maior para valorizar mais o 

vereador, o secretariado e o prefeito também não seria ruim pois essa classe praticamente está com 

o salário baixo e diz isso pois na época em que foi vereador tinha vereadores que tiravam outo ou 

nove diárias de cursos por ano e hoje não acontece mais isso e sem contar as emendas que os 

vereadores foram buscar do Governo Federal para o município como também já foi exposto pelo 

vereador Floriano e que isso não é para os vereadores e sim para o município e isso é um bom 

trabalho pois o município vai crescer e se desenvolver cada vez mais e finalizou dizendo ser 

favorável aos projetos. Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 003/2020 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo 

nº 004/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o 

Projeto de Lei Legislativo nº 005/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Antes de encerrar a reunião o presidente solicitou que conste em Ata a ausência dos vereadores 

Rodrigo Colet e Djeovani Kreczynski. 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 seis de abril de dois mil e vinte às dezenove horas.  Os trabalhos foram presididos 

pelo Vereador Luiz Eduardo Giacomel e 2° Secretário Vereador Zaqueu Picoli. 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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