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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUINTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 

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

abril 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. NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os 

representantes: pela bancada PT/PSB o vereador Floriano Ternes(PT), pela bancada PP/PSDB o 

vereador Rodrigo Colet(PP), o vereador Zaqueu Picoli(PSDB), pela bancada MDB o vereador 

Adelir Sartori e pela bancada PSD o vereador André Gasparini e o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel. O Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Terceira Reunião Ordinária, da Terceira 

Sessão Legislativa, de dezesseis de março de dois mil e vinte. Teve como parecer: Aprovada por 

Unanimidade. Em seguida colocou em Votação a Ata: Ata da Primeira Sessão Extraordinária, da 

Quarta Sessão Legislativa, de trinta de março de dois mil e vinte. Teve como parecer: Aprovada 

por Unanimidade. O presidente comunicou que houve por parte de alguns vereadores a troca de 

partido dentro da janela partidária de acordo com a Lei Federal nº 9096/1995(nove mil e noventa e 

seis/mil novecentos e noventa e cinco) que a lei dos partidos políticos e na resolução do TSE nº 

23606/2019(vinte e três mil seiscentos e seis/dois mil e dezenove) que trata do calendário eleitoral 

desse ano onde foi formada uma nova bancada nessa Casa do partido PSD o qual integram a 

bancada o vereador André Gasparini e o vereador Luiz Eduardo Giacomel. REQUERIMENTOS 

ESCRITOS: Requerimento 002/2020 da Bancada PT/PSB que solicita “que fiquem suspensas a 

liberações de diárias de qualquer natureza aos vereadores e servidores do Poder Legislativo durante 

o ano de dois mil e vinte, tendo em vista a necessidade de contenção de despesas públicas no 

momento em que o mundo vive os efeitos da pandemia do Covid-19 e além das medidas de 

contenção de gastos reiteram que sejam transferidos em caráter emergencial a quantia de 

R$100.000,00(cem mil reais) ao Poder Executivo para que sejam destinados para a área da saúde do 

município.” O vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária, a 

assessora, o assessor jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que esse 

requerimento surgiu de uma conversa entre os vereadores da bancada PT e PSB devido ao momento 

assustador em que se vive e concordam que é melhor prevenir e pediu aos demais vereadores que se 

possível não tirarem diárias no decorrer deste ano para e economizar e destinar este recurso para a 

secretaria de saúde pois todos sabem que o Poder Legislativo devolvem um bom valor no final do 

ano para o executivo  e solicitou ao presidente da Casa destine de imediato o valor de cem mil reais 

exclusivamente para a área da saúde para a compra de equipamentos de primeiros socorros assim 

como já acontece em alguns municípios da região para que se por um acaso tenha algum caso já 

esteja precavido e solicitou a aprovação  dos demais vereadores para que esse valor seja destinado 

agora e não precise esperar até o final do ano para isso e pediu a colaboração quanto a questão das 

diárias. 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 disse que no 

momento da solicitação ainda fazia parte da bancada e juntamente com os demais vereadores foi 

solicitado isso em virtude de poder ter uma economicidade um pouco maior na questão do 

Legislativo e sabe que todos aqui estão economizando bem e terão recursos para devolver para o 
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executivo no final do ano, mas gostaria de fortalecer a solicitações do vereador Floriano a respeito 

da questão das diárias para reduzirem os valores gastos se assim for possível e na questão do 

repasse do valor que é de extrema importância visto que os gastos da saúde tendem a aumentar 

muito e os EPI’s, máscaras e luvas que eram utilizados até então terão os seus custos aumentados 

em trezentos, quatrocentos por cento do valor dos materiais, aonde os importadores estão se 

aproveitando do momento devido à falta do produto do mercado, o valor está aumentando 

absurdamente e por isso serão necessários esforços conjuntos para o sistema de saúde e por esse 

motivo é totalmente favorável e solicitou que os demais vereadores também votem favorável para 

que esse valor já fique disponível para utilização da saúde para compra dos materiais. O vereador 

Djeovani Kreczynski cumprimentou o presidente os vereadores, a assessoria, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e disse este requerimento que vem em nome da bancada PT e PSB 

para a redução de gastos no Poder Legislativo tendo em vista a pandemia devido ao Corona Vírus   

que está assustando todo o Brasil e o mundo e nada mais justo que reduzir estes custos da Casa 

Legislativa e que em conversa com o secretário da saúde foi informado que o gasto está sempre está 

no limite no posto sendo necessário sempre a contenção de gastos e por esse motivo pediu o apoio 

de todos os vereadores para que esse requerimento seja aprovado pela Casa. O vereador Rodrigo 

Colet cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, as secretárias, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais sou favorável ao requerimento da bancada mas que tem uma dúvida 

que o presidente possa repassar quanto a questão da disponibilidade desse valor pois normalmente 

sobra entre cento e quarenta a duzentos mil por ano e disse não saber se tem alguma ideia de obras e 

que concorda mas e preciso ter uma conversa junto com o Executivo para que este repasse 

comprometa o salário dos vereadores, nem dos servidores e nem o que existe a pagar e haja 

apontamentos no futuro e que com certeza será devolvido para o Executivo e poderiam fazer uma 

indicação de uso para a saúde mas o mesmo ficaria com o valor livre para utilizar como melhor 

achar como já aconteceu em outros anos e com certeza o executivo vai utilizar esse valor da melhor 

forma e disse que se esse valor estiver disponível é favorável desde que não venha a comprometer o 

funcionamento do Poder Legislativo. O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os 

vereadores, a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais disse ser favorável ao 

requerimento da bancada e que acha de extrema importância tendo em vista a situação que se está 

passando nesse momento e todos sabem que os gastos serão exorbitantes na área da saúde não só na 

secretaria de saúde do município mas como de todos municípios sempre extrapolam os tais quinze 

por cento que tem que ser utilizado passando sempre de vinte e cinco por cento os gastos e esse ano 

com certeza os gastos serão ainda maiores por isso considera de extrema importância e 

provavelmente o Executivo vai receber muito bem essa sugestão sabendo que vai ter a possibilidade 

de utilizar esses cem mil reais que serão destinados pelo Poder Legislativo e vendo a média dos 

últimos três anos sempre teve uma sobra de em torno de cento e quarenta e cento e setenta mil reais 

e que acha que destinando cem mil reais não terá maiores problemas no orçamento da Câmara e 

novamente disse ser favorável e parabenizou a bancada e comentou ainda que hoje era para ir 

votação também a questão do projeto da redução do percentual do custo de combustível que foi um 

requerimento que sugeriu no final do ano passado mas por um problema jurídico da questão de uma 

alteração do artigo do mesmo acabou saindo de pauta. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o 

presidente, os vereadores, as assessoras, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse 

ser favorável a este requerimento e parabenizou os vereadores que tomaram essa iniciativa e que no 

município ainda está tranquilo a questão do Corona Vírus mas nada impede que haja a prevenção 

para que depois não seja muito tarde e mais uma vez reiterou ser favorável que irá beneficiar muitas 
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pessoas. 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 parabenizou os vereadores 

da bancada pela iniciativa do requerimento disse querer pontuar colocar alguns pontos sobre o 

mesmo que conforme a resolução que passou neste plenário e foi aprovada por todos no momento 

estão suspensas todas as diárias e todas as viagens e cursos e destacou ainda que foi indicado mais 

de quatrocentos mil reais em emendas de bancadas para saúde e que é um dinheiro que pelo o que 

estavam conversando o governo vai liberar logo, tem ainda a questão do fundo eleitoral que não foi 

colocado para votação na última sexta-feira pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, 

mas que hoje o TSE decidiu que vai levar para o plenário para votação nesta semana e se metade 

dos ministros ou seja quatro deles votarem favorável, os partidos ficarão liberados para repassar 

para saúde este dinheiro e que também teve uma conversa com o prefeito que falou que as contas 

estão em dia e tem que tem dinheiro e que no momento não está preocupado e também tem a 

questão que vereador Djeovani levantou sobre a secretaria de saúde e a questão é que não está 

faltando dinheiro para a saúde e sim que o secretário Carlos é linha dura no que gastar e com o que 

gastar e que o mesmo não faz gastos desnecessários e ressaltou que já conversou com o prefeito e 

disponibilizou caso precise que envie um ofício para a Câmara e que sempre sobra em torno de 

cento e cinquenta mil e que fará o repasse que em torno de cem mil e não haverá problema nenhum 

pelos cálculos efetuados se precisar repassar agora ou mais adiante não terá problema nenhum, 

porem segundo o prefeito a princípio não tem necessidade e que irá entrar em contato pessoalmente 

com o Poder Legislativo para fazer a solicitação e reiterou ser totalmente favorável. Quanto a 

questão das diárias disse que depois que cair a resolução e passar toda essa situação do vírus e tudo 

voltar ao normal, esse tema já era regrado por Lei Nacional e por esse motivo não tem como não 

permitir que vá para votação em plenário  e quem for solicitar que faça uso de bom senso e solicite 

uma coisa realmente seja necessário, ou seja, uma viagem para pegar recurso ou uma viagem que 

seja de valia para o município e não para si próprio e que o plenário também decida se realmente 

vale a pena autorizar essa liberação de diárias ou não, mas que como presidente não pode deixar de 

permitir que a solicitação venha para o plenário. Colocado em votação o Requerimento nº 002/2020 

teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida foi exposta a Moção de 

Pesar nº 001/2020 para a família Zunkowski pelo falecimento da senhora Ida Welker Zunkowski. O 

presidente solicitou ao vice para que o subtituisse para que pudesse fazer o uso da palavra. O vice-

presidente concedeu a palavra ao vereador Luiz Eduardo Giacomel que disse que solicitou para que 

a secretária fizesse essa moção de pesar pois no último sábado faleceu a senhora Ida Zunkowski e 

como é de conhecimento de todos era esposa do ex-prefeito Valdomiro Zunkowski que foi o 

segundo prefeito do município e que o mínimo que podem fazer para uma mulher que esteve do 

lado de uma pessoa tão importante para o município e ajudou construir o mesmo para se tornar o 

que é hoje e solicitou a aprovação dos demais vereadores. Colocado em votação a Moção de Pesar 

nº 001/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. ORDEM DO DIA: 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 008/2020 e nº 009/2020 estão aptos para discussão e votação e o Projeto de Lei nº 

010/2020 foi baixado pela Comissão para fins de adequação. O presidente questionou qual seria a 

adequação e o relator expos que no Projeto de Lei nº 010/2020 não consta o início do contrato do 

cargo e também o prazo do final do contrato. O vereador Rodrigo Colet na condição de líder do 

governo solicitou a palavra e disse que o projeto de lei passou pela Comissão de Finanças e deveria 

ter passado pela Comissão de Pareceres também e ressaltou que o projeto é para a criação de um 
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cargo assim como foi criado o cargo do procurador adjunto que na verdade não é nem a criação de 

cargo e sim que está aumentando o número de cargos e que é uma criação de cargo como qualquer 

outro e não é necessário prever o início nem o final do mesmo e questionou qual foi o parecer do 

assessor jurídico desta Casa e foi informado que foi favorável ao projeto e por isso acredita que por 

ser a criação de um cargo não é necessário constar o tempo de duração do contrato e por esse 

motivo o parecer da Comissão não está em conformidade. O presidente informou que a Comissão 

de Pareceres não se reuniu por ser um tema exclusivo da Comissão de Finanças por se tratar de 

valores que precisa ter o cuidado com o impacto financeiro, se há erros de redação e no projeto em 

questão está apenas se criando o cargo e não quer dizer que será ocupado de imediato e por esse 

motivo a justificativa precisa ser dentro destes dados e se for de interesse da Comissão a Sessão 

poderá ser suspensa para a readequação do parecer caso contrário para a próxima Sessão será 

necessário a apresentação de uma justificativa dentro do contexto da Comissão de Finanças. A 

pedido da Comissão de Finanças o presidente suspendeu a Sessão para que fosse feita a discussão. 

O presidente retomou a reunião e questionou o relator da Comissão de Finanças quanto ao parecer. 

O vereador Djeovani Kreczynski na condição de relator informou que após a discussão em relação 

ao Projeto de Lei nº 010/2020 foi entendido que é apenas a criação de um cargo e sendo assim 

houve a concordância da Comissão de Finanças e o projeto está apto para discussão e votação. 

PROJETO DE LEI N.º 008/2020, DE 31 DE MARÇO DE 2020 Que “Altera a redação do Art. 

127, Incisos I e II da Lei Municipal nº 1.786/06 de 27 de Dezembro de 2006 que dispõe sobre o 

Código Tributário Municipal, e dá outras providências.” O vereador Rodrigo Colet e disse que 

como está bem colocado na justificativa deste projeto vem para a alteração dos incisos primeiro e 

segundo do artigo cento e vinte e sete devido a pandemia do Covid-19 e como os carnês do IPTU 

ainda não haviam sido impressos a administração optou em prorrogar o vencimento da primeira 

parcela de quinze de abril para dez de junho e quem optar em parcelar serão parcelas para os meses 

subsequentes e o que trata do inciso segundo que tinha vencimento para trinta de abril foi 

prorrogado em parcela única para o dia dez de junho de dois mil e vinte e com certeza isso é para 

preparar o contribuinte para que o mesmo consiga se organizar financeiramente para realizar o 

pagamento pois não se sabe como a economia irá se comportar e nem o tempo de duração dos 

decretos do governo do estado e finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores para que 

nenhum munícipe seja prejudicado. O vereador Floriano Ternes disse ter a absoluta certeza que esse 

projeto veio em boa hora para essa Casa para ser analisado e que concorda com a prorrogação e 

todos sabem que provavelmente já hoje tem muitas pessoas sem serviço especialmente quem não 

tinha carteira assinada e trabalhavam por dia tirando erva ou fazendo faxinas e que também 

precisam pagar IPTU e que com o prolongamento do pagamento não irá solucionar o problema dos 

habitantes mas irá ajudar pelo menos ter uma folga maior e que acha justo o prefeito pensar na 

população que daqui a pouco vai ficar numa situação mais crítica e que sabe que é preciso fechar as 

contas em dia mas também acha que agora está na hora de pensar mais na vida do povo e na 

economia do pessoal que vive no município e finalizou dizendo ser totalmente favorável ao projeto 

de lei. O vereador Adelir Sartori disse ser favorável ao projeto que vai prolongar o pagamento do 

IPTU, mas que a sua visão seria outra, que o ideal seria se não cobrasse o juro em cima do ano 

passado o IPTU poderia até ser cobrado agora pois não daria muita diferença pois as pessoas já se 

programaram para pagar esse mês agora e daqui a pouco as coisas irão piorar e terão mais gastos e 

por isso acho que vai ser difícil para as pessoas pagar mais tarde depois pois não se sabe quando 

essa epidemia irá terminar e de repente agora já teriam esse valor disponível para o pagamento mas 

que favorável com certeza a esse projeto e que quis expor a sua opinião  pois as pessoas se 
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programam para pagar esses impostos nos meses de janeiro, fevereiro e março assim como acontece 

com o IPVA que o governo estadual não prorrogou o pagamento. O vereador André Gasparini fez 

um contraponto ao comentário do vereador Adelir Sartori e disse achar que uma maioria de pessoas 

estão passando dificuldade financeira neste ano e muitos neste mês já estão com dificuldade de 

trabalho como os autônomos, diaristas e que acha que é necessário ser postergado estes pagamentos 

mais para frente e ao ser ver essas pessoas que dispõem deste recurso e queiram garantir o 

pagamento  disse não saber a disponibilidade, mas crê no sistema da tesouraria tenha como 

imprimir o código de barras para efetuar o pagamento antes mesmo de receber o carnê em casa pois 

já está gerado no sistema e por isso acredita que se  solicitar para o pessoal da tesouraria será 

possível a impressão do código de barras para o munícipe pagar e estará disponível. O vereador 

Rodrigo pediu permissão e comentou que estavam olhando e o prefeito falou que desde a questão de 

juros terão que orientar os bancos para não fazer a cobrança porque já estava pré-calculado só que 

não sabe quanto a questão do atendimento ao público se não somente para casos de necessidade e se 

a tesouraria vai disponibilizar. O vereador André retomou a palavra e falou sobre o funcionamento 

do sistema de cobranças padrão onde e efetuado uma remessa todos esses títulos em um arquivo e é 

mandado para o banco aonde é feito o registro do título e ficará disponível para pagamento porque 

agora é obrigatório o registro de todos os títulos e que se caso ainda não foi enviado ainda para o 

sistema bancário esses títulos irão agora já com as datas atualizadas e caso já tenham sido enviados 

para o sistema bancário e os mesmos já estão registrados pode se fazer uma alteração no sistema da 

System através do financeiro e pode-se enviar uma nova remessa alterando o vencimento e assim 

não vai ocorrer a cobrança de juros por que é simplesmente alterado via sistema e por isso talvez 

não foi feita a impressão e agora será feita a impressão com as datas corretas e que  imagina que 

seja possível esse adiantamento para as pessoas que tenham interesse de efetuar o pagamento do 

mesmo e crê que a maioria acabarão passando por dificuldade. O vereador Zaqueu Picoli disse ser 

favorável à aprovação do projeto de lei e que acha louvável e indispensável numa situação dessas 

que seja feito uma prolongação do prazo de pagamento dos impostos e que se o munícipe  tem o 

dinheiro já economizado para fazer o pagamento que deixe o dinheiro separado para daqui dois 

meses poder fazer o pagamento e que nesse momento se  pensou num todo pois na grande maioria 

dos munícipes como comentou o vereador André passam por situações financeiras complicados 

durante o período e que a pessoa se programa para fazer o pagamento mas desde o início de março 

que a coisa não tá andando principalmente os autônomos que estão sentindo na pele a situação. O 

vereador aproveitou e comentou sobre a questão do IPVA e disse que questionou muito na semana 

passada quando venceu o prazo e virou para o mês de abril e obrigatoriamente tem que ser pago o 

imposto passou a tarde inteira conversando e discutindo com o assessor e posteriormente com o 

deputado Mateus Wesp e disse para eles que o governador se contradisse na entrevista ao Jornal do 

Almoço quando falou que é para ficar em casa mas quando é para pagar o IPVA tem que dar um 

jeito e a informação da assessoria do deputado foi que grande maioria prefeitura não aceitaram fazer 

essa prorrogação do IPVA por que como todo mundo sabe os cinquenta por cento do dinheiro do 

IPVA vem para as prefeituras mas tem certeza que não é a questão da Prefeitura de Barão de 

Cotegipe e como presidente comentou a situação financeira do município não é das piores também 

não é das melhores mas tem muitas prefeituras que todos sabem que trabalham no gargalo 

praticamente e por isso que a grande maioria das prefeituras não queriam que fosse feito essa 

prorrogação do IPVA e estão contando com esse dinheiro entrando no caixa agora e é de se 

entender a situação e finalizou dizendo ser favorável ao projeto. 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 complementou algumas coisas e disse que como o vereador Adelir Sartori 

falou quem tem o dinheiro para pagar agora não tem problema nenhum e pode efetuar o pagamento 

assim que os carnês forem impressos ou vir até a prefeitura onde o desconto já estará lançado para 

quem pagar até o dia dez de junho e que inclusive foi orientado para todos os gerentes dos bancos 

para que não seja cobrado juro caso ocorra algum erro no sistema e posteriormente valerá o que 

estiver lançado no sistema e ressaltou ainda que no inciso segundo do artigo cento e vinte e sete 

fazem parte também os alvarás para quem tem empresas que também foram postergados para junho 

e que o executivo está pensando também nos microempreendedores do município. Colocado em 

votação o Projeto de Lei nº 008/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

PROJETO DE LEI N.º 009/2020, DE 31 DE MARÇO DE 2020 Que “Altera a redação dada 

pela Lei Municipal nº 1.846/2007, de 05 de dezembro de 2007, que criou o Artigo 11-A da Lei 

Municipal nº 1.786/2006 que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, e dá outras 

providências.” O vereador Rodrigo Colet disse que como está explicado na justificativa o reajuste 

do IPTU não vinha sendo aplicado e a administração foi apontada pelo Tribunal de Contas para que  

fosse feita a readequação e se tinha esses quarenta por cento do redutor para ser aplicado e devido a 

toda essa pandemia a previsão conforme consta no projeto seria de oitocentos e cinquenta mil reais 

de arrecadação com o IPTU  e com dez por cento a arrecadação com a atualização da previsão irá 

chegar a setecentos e sessenta e cinco mil reais e como se encerraria no ano de dois mil e vinte esse 

redutor foi prorrogado até o ano de dois mil e vinte e um devido a questão da pandemia e talvez um 

uma futura quebra dos munícipes e ninguém seja prejudicado optou-se por manter os mesmos 

valores do ano passado sem reajuste e a administração está empenhada com os munícipes e todos os 

imóveis do município para que não venha a causar nenhum prejuízo e não falte nada e que esse 

valor possa auxiliar e que não venha causar prejuízo no dia a dia dos munícipes. O vereador André 

Gasparini disse que este projeto ficou um pouco complicado ao seu ver permite pois se não se 

engana quando foi aprovado o fator de redução de quarenta por cento em dois mil e dezessete e foi 

aprovado vinte por cento em dois mil e dezoito, dez por cento em dois mil e dezenove e dez por 

cento agora em dois mil e vinte e que agora estariam alterando o artigo mantendo os dez por cento 

deste ano e criando mais cinco para o ano que vem. O vereador Zaqueu Picoli pediu permissão e 

explicou que eram quarenta por cento de redutor que estava sendo dado de desconto e que foi muito 

polêmico em dois mil e dezessete quando foi votada a retirada da redução dos quarenta por cento do 

valor do IPTU e que foi retirado vinte por cento para dois mil e dezoito, foi retirado dez por cento 

para dois mil e dezenove e esse ano seria  retirado mais dez por cento e que seria retirado dez por 

cento de desconto e acrescido dez por cento porem este ano será mantido os dez por cento de 

desconto sendo que sendo que esses dez por cento vão ser retirados cinco por cento em dois mil e 

vinte e um e cinco por cento em dois mil e vinte e dois zerando assim o redutor. O vereador André 

disse que até esse ponto entendeu mas a lógica seria que no exercício de dois mil e dezoito o redutor 

aplicado foi de vinte por cento, em dois mil e dezenove mais dez por cento e em dois mil e vinte no 

projeto continua tendo que o redutor aplicado será de dez por cento. O presidente Luiz disse que a 

conta que os vereadores estão fazendo é que redutor foi dado em dois mil e dezoito foi vinte por 

cento, em dois mil e dezenove, vinte por cento e dois mil e vinte dez por cento mas que na verdade 

só foi reaplicado os mesmos dez por cento do redutor para esse ano mantendo o mesmo valor do 

ano passado. O vereador André disse que da maneira que está redigido o texto é que está gerando 

uma confusão a maneira que ele está redigido e o presidente informou que o texto precisa ficar 

assim ele tem pois está sendo tirado o redutor e o vereador André novamente disse que estão 

retirando mas que no projeto consta que o redutor aplicado será de dez por cento e será concedido 
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dez por cento de desconto no valor total mas que nos anos anteriores a frase está da mesma forma o 

valor do IPTU e sobre a questão do impacto financeiro disse que está correto, mas que está parte do 

projeto ficou um pouco ambíguo e que deste modo o valor do IPTU deste ano será o mesmo de dois 

mil e dezenove e não haverá o redutor dos dez por cento e se for desta forma é favorável pois 

justamente na reunião que tiveram aqui na segunda-feira onde na oportunidade conversou com o 

secretário da administração e fez a solicitação verbal ao mesmo quando ele comentou que seria 

alterada a data do vencimento do IPTU para que fosse postergado esse redutor para os próximos 

anos e assim aqui está e se for desta maneira o texto escrito com palavras um pouco mais difíceis do 

que o normal mas se for este o contexto é favorável ao projeto. O vereador Zaqueu Picoli disse ser 

favorável e que concorda com o vereador André pois também estava na última semana e o 

secretário Fabrício estava redigindo o projeto e juntamente com o secretário Renan acharam que 

complicado para entender e que quando houve a votação desse projeto em dois mil e dezessete 

muitos munícipes reclamaram que estavam aumento o IPTU, mas que na verdade não estavam, pois 

o vereador Floriano já estava nesta Casa e já era aplicado um redutor de quarenta por cento onde a 

prefeitura retirava essa porcentagem e por indicação do Tribunal de Contas a prefeitura teve que 

retirar esse redutor e que neste ano seria zerado este desconto mas com a situação da pandemia se 

manteve ainda estes dez por cento de desconto que existia e que acha louvável essa iniciativa e 

infelizmente a prefeitura teve que tirar esse desconto por apontamento do Tribunal de Contas e que 

de extrema importância que seja aplicado para os próximos anos. O presidente solicitou que o vice 

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

vereador Luiz Eduardo Giacomel que disse que iria colocar de uma forma mais simples para todo 

mundo entender e também para quem está em casa e também que não está entendendo muito bem e 

que em dois mil e dezessete se o IPTU valesse cem reais em dois mil e dezessete iria pagar sessenta 

reais pois tinha quarenta por cento de desconto, em dois mil e dezoito com a aplicação do redutor só 

de vinte por cento começou pagar oitenta reais, em dois mil e dezenove pagou noventa reais e assim 

foi retirado trinta por cento e ficou dez por cento para dois mil e vinte mas que em dois mil e vinte 

irá continuar pagando os noventa reais como se fosse do ano passado e em dois mil e vinte e um vai 

ser aplicado só cinco por cento do redutor e o munícipe irá pagar noventa e cinco 95 e em dois mil e 

vinte e dois irá zerar o redutor e o munícipe irá pagar os cem por cento do valor do IPTU. O 

vereador André pediu permissão e disse que é por isso que falou que a frase está errônea onde 

deveria constar que para o exercício de 2020 não será aplicado redutor de dez por cento pois esse 

ano não vai haver aplicação de redutor e é ali que o cálculo não batia. O vereador Luiz Eduardo 

retomou a palavra e disse que como foi aprovado para os próximos quatro anos o redutor acha que 

por esta forma tem que ser aplicado os dez por cento de desconto que se irá aplicar para não ficar 

uma dupla interpretação. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. O vereador Floriano 

Ternes disse que muito bem falaram os demais vereadores e o presidente também falou nesta Casa 

sobre o aumento que teve em dois mil e dezessete  e cobrar tudo uma vez só dos proprietários iria 

ficar muito pesado e foi optado em fazer um redutor para não precisar pagar o valor total e que o 

valor do IPTU do município na época estava baixo e ninguém se prontificava para aumentar e teve 

o apontado pelo Tribunal de Contas e para amenizar o valor foi criado esse projeto do redutor e 

disse ser totalmente favorável ao projeto que esse ano ficará com o mesmo valor do ano anterior 

devido à crise que está chegando. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 009/2020 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 010/2020, DE 01 DE 

ABRIL DE 2020 Que “Altera o Art. 19, da Lei Municipal nº 1.868 de 1º de Abril de 2008 que 

institui o Plano de Carreira dos Servidores e Respectivo Quadro de Cargos e Funções.” O 
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vereador Rodrigo Colet disse que este projeto está vindo para criação de mais um cargo de uma 

denominação que já tinha passando de um para dois cargos e comentou que já tinha sido comentado 

anteriormente com os demais vereadores que no quadro consta CC5 ou FG5 e no impacto 

financeiro veio somente CC5 e que automaticamente são seria utilizado um servidor  concursado e 

solicitou que conste em ata que se aprovado o projeto e estiver errado que o prefeito nem sancione 

esse projeto e se tiver que vir um novo projeto constando CC5 e FG5 para que não esteja fora dos 

padrões jurídicos e que seja analisado para que não aprovem aqui um quadro que depois ficaria 

somente um CC5 e acredita que se pode aprovar este projeto e caso não seja essa a ideia do cargo 

que o prefeito já retire do quadro e que venha um novo projeto com uma nova alteração para 

próxima sessão as adequações necessárias. O vereador Floriano Ternes disse que este projeto para 

esta Casa e estava analisando ele desde que chegou e todos os vereadores sabem que votaram várias 

contratações de CC’s e FG’s nesta Casa durante esses três anos desse mandato do governo do 

Vladimir Farina e que pessoalmente como estão segundo o líder do governo disse que dinheiro na 

prefeitura está OK e como vereador disse acho que já criaram mais CC’s do que tinha e que iria 

repetir as palavras do vice-prefeito hoje em exercício que estava sentado por sorte na cadeira que 

hoje utiliza na administração anterior e ele dizia que se estorvavam na garagem de tanto que tinha 

CC’s e FG’s e disse que além de contratar todos que tinham no quadro criaram não faz tempo com 

um projeto mais um cargo de FG e agora vem o projeto para ele dar uma carta em branco como um 

cheque em branco como falava seu antigo colega vereador Giacomel para o prefeito contratar se 

quiser e reiterou ser totalmente ao contrário a esse projeto e que acha que tudo bem ter que cuidar to 

patrimônio mas que tem muita gente para trabalhar, pois tem FG’s, secretários e inclusive o vice-

prefeito e não se precisa criar um cargo para a pessoa ver o que precisa fazer para manter o 

patrimônio e como vereador acha que passou por um muito por esta Casa e todos sabem que não 

adianta esconder que esses cargos de FG’s e CC’s  é para o prefeito pegar para trabalhar quem ele 

achar ser da sua confiança e seu voto é totalmente ao contrário essa projeto. 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 fez duas constatações para que seja registrado uma é que 

realmente que o impacto financeiro está redigido erroneamente e faltou incluir o FG5 e que quando 

que veio o contador do município esqueceu de colocar essa parte que consta CC5 e FG5 e pediu 

para que fique registrado para que o Executivo faça essa alteração pois como o impacto financeiro e 

não é de nossa competência a alteração também não é. Quanto ao projeto está sendo criado um mais 

um cargo CC5 ou FG5 e que não é um valor tão abusivo proporcionalmente com outros FG’s e 

CC’s que se tem aqui e não se sabe quem é o funcionário e nem se vai dar certo ou não e é um cara 

de confiança que realmente o prefeito confia, é de confiança do executivo e da administração 

pública mas que acha que entre não aprovar esse cara e que não tem muitas informações também na 

justificativa e não aprovar todos sabem como é que anda as obras e que se não colocar alguém de 

confiança não vão para frente que colocar qualquer um os caras ficam sentado debaixo da sombra o 

dia todo então e disse de antemão ser favorável a aprovação desse projeto mas que só vota se der 

empate.  O vereador Zaqueu Picoli disse que não tinha visto este projeto de lei e que estava na 

quarta-feira aqui na Casa e na prefeitura e pegou os projetos com o secretário e conversei com as 

meninas da Câmara e retirei aquele projeto do redutor do benefício do combustível e esse projeto 

acabou sendo feito na quarta-feira de tarde e não viu esse projeto e não se inteirou e não busquei 

informações sobre a questão da criação do cargo e que sempre questiona muito essa questão de 

criação de cargos como colocou vereador Floriano foi criado alguns sempre com uma boa 

justificativa e que importante destacar que foi conversado esses dias com prefeito pois hoje a 
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assessora jurídica que seria doutora Vânia está licenciada e foi criado o cargo do procurador adjunto 

e acha que tem que deixar destacado que hoje a pessoa que tá fazendo a função de assessor jurídico 

está com salário bem inferior ao salário que tá recebendo a assessoria jurídica titular e que é 

importante ter essa visão também e disse que acredita que numa situação de crise de economia, de 

corona vírus, votaram o projeto de redução de valor de IPTU, de prorrogação de prazo de 

pagamento, acredita que o prefeito num momento desse não iria estar criando um cargo para querer 

beneficiar alguém e voltou a dizer que não se inteirou e não buscou mais informações desse projeto 

porque não tinha visto e acabou vendo ele hoje de noite, mas que é favorável ao projeto justamente 

pela situação de que o prefeito não iria estar enviando um projeto de lei sem necessidade. O 

vereador Djeovani Kreczynski disse que devido ao requerimento que fizeram antes para se enxugar 

um pouco as despesas acredita que esse cargo deva vir para ajudar na manutenção aqui dos prédios 

públicos, mas acha que não seria o exato momento para esse projeto vir até essa Casa e de repente o 

bom seria esperar passar um pouco essa epidemia e se precaver um pouco dos gastos e que é 

contrário a esse projeto.  O vereador André Gasparini disse que foi e é gestor de uma empresa 

privada e sabe que muitas vezes acaba havendo uma necessidade de mais um profissional para 

suprir determinada função e colocou o seguinte pensamento e disse que consta no projeto que é para 

coordenador de serviço de manutenção de prédios e espaços públicos e no momento que estavam 

debatendo seu presidente acabou enumerando vários prédios em alguns segundos e que é uma dupla 

visão pois o momento não seria oportuno de contratação devido a retenção de gastos, mas também o 

quanto será economizado futuramente se houver a correção ou a manutenção adequada pois todos 

sabem que se fizer a manutenção preventiva no imóvel ou no carro acaba se deixando de gastar 

mais tarde e que irá votar favorável esse projeto mas quer que conste em ata que após este cargo ser 

preenchido que venha para esta Casa o informativo do nome da pessoa e quais serão os devidos 

atributos dela pois no projeto está bastante amplo essas manutenções e que aprovaram nesta Casa a 

criação do cargo de um adjunto jurídico e sabem qual é o papel dele, aprovaram nesta Casa a 

contratação de mais um enfermeiro mas sabem qual é o papel dele vinculado ao programa NASF e 

agora estão criando mais um cargo mas gostaria de ter um pouco mais mensurável as devidas 

funções do mesmo e por isso solicitou que seja informado qual será a pessoa e qual serão os 

atributos do mesmo quando o mesmo for nomeado. O presidente disse que quer constar que é 

encarregado de serviços de manutenção prédios e espaços públicos e não coordenador e destacou 

ainda que com a questão do assunto do momento ressaltou o grande número de pessoas do grupo de 

risco que tem no quadro funcionários do município e que muitas pessoas que prestam esse serviço 

de manutenção estão dentro do grupo de risco e que essa possa ser também acho uma justificativa 

para essa contratação. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 010/2020 teve como parecer: 

APROVADO POR 06(SEIS) VOTOS FAVORÁVEIS E 02(DOIS) CONTRÁRIOS DOS 

VEREADORES DJEOVANI KRECZYNSKI E FLORIANO TERNES. UNANIMIDADE. 

PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada PT/PSB o vereador Floriano 

Ternes(PT) disse que queria fazer um comentário para os demais vereadores e para o líder do 

governo pois todos sabem que tem bastante obras em andamento e também umas obras para serão 

feitas no nosso município como asfalto e calçamento e que na sua visão o que está licitado tem que 

fazer tanto asfalto e mais algumas outras reformas que tá licitado e o restante todos sabem que veio 

emendas de deputados e que acha que não seria o momento de licitar e que sabe que esse ano é ano 

eleitoral e a administração quer fazer obras pois o que vale é o último ano do governo mas que daria 

para esperar mais um pouco pois não se sabe como vai vir esse corona vírus e daqui a pouco em vez 

de estar destinado para obras e vai faltar dinheiro para saúde e para outras coisas e fazer o quê está 
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licitado e o restante aguardar e todos sabem que de repente nem saia a eleição neste ano pois tudo 

depende como vai a epidemia  porque daqui a pouco só e se alastrar acredita eu que daqui a pouco e 

não se sabe o que que vai acontecer para frente e solicitou que o líder do governo converse com o 

executivo e sabe que é só uma palavra de um vereador mas que olhe com atenção que de repente 

irão precisar de dinheiro futuramente. Pela bancada PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP) 

complementou o pedido do vereador Floriano Ternes e disse que com certeza o prefeito já planejou 

a questão de obras e todos sabem que com certeza ele já deva ter uma reserva e quanto à questão de 

obras existe um planejamento junto ao secretariado e todos sabem que como falou o vereador 

Floriano Ternes que agora vem o período eleitoral e as obras são feitas desde o primeiro ano e não 

só no último e que em período eleitoral também não pode ser feita licitações e obras e por isso 

acredita que como está tudo parado devido aos decretos com certeza o prefeito deve estar se 

resguardando de uma certa quantia em caso de um surto e se necessário o mesmo irá realizar as 

obras para que não fique dinheiro parado para o próximo ano e não causando nenhum prejuízo para 

saúde e que é totalmente favorável a fala do vereador Floriano Ternes, mas caso não tenha maiores 

problemas é favorável que as obras continuem sempre pensando em não prejudicar os munícipes. O 

vereador Zaqueu Picoli(PSDB)   parabenizou o vereador presidente Luiz Eduardo e o vereador 

André Gasparini e que conversou um pouco com o vereador Luiz Eduardo no final de semana e que 

acha que ideia da criação do novo partido em Barão de Cotegipe é sempre pensando na ideia de 

renovação e do bem comum  e que é interessante deixar claro que em nome do PSDB dizer que 

seguem também nesse intuito de pensar em inovação, pensar em ideias novas e sempre pensando 

pelo bem dos munícipes e ressaltou que podem sempre contar sempre com o PSDB nessa 

caminhada e é importante seguir na mesma linha de pensamento. Disse que iria falar um pouco 

sobre a questão do corona vírus, mas que irá comentar da questão do IPVA e que acabou 

comentando na discussão do projeto de lei e que acha que é importante e cabe aos vereadores como 

representantes do povo e sendo cabo eleitoral dos deputados em cobrar essa questão do Fundo 

Eleitoral Partidário e falou que o Deputado Lucas Redecker encaminhou que ele é favorável que 

seja utilizado o dinheiro do fundo partidário para destinar para saúde e para o problema desse Covid 

e que é importante que todos façam o seu papel também perante essa situação e que tem as suas 

divergências sobre essa questão da quarentena e que desde do início comentou que acha que a 

quarentena está sendo fora de época e que o problema na região sul vai ser mais para frente e que 

essa é a sua opinião e não está dizendo tem que ser assim mas acha que o problema vai ser 

posteriormente, mas quem são para discutir com cientistas, doutores e autoridades acima da de 

todos. Disse que gostaria de fazer um pedido pessoal e que a grande maioria está sabendo do 

problema de leucemia do pequeno Marcelo Veronese, filho do grande amigo Gilmar Veronese 

pessoas sempre atuantes Sociedade Recreativa internacional, Paróquia, São José e que é um cara 

que está sempre pronto para ajudar e eles estão passando por um momento dificuldade e que todo 

mundo deve estar sabendo que está circulando nas redes sociais de uma vaquinha ajude a Marcelo, 

vaquinha para contribuição financeira e o pessoal da diretoria da Sociedade Recreativa 

Internacional elaborou uma rifa que também está circulando e quem tiver interesse em contribuir 

com a venda de números ou adquirir números podem falar com os membros da diretoria e em nome 

da diretoria agradeceu todas as entidades que se prontificaram, empresas, comércio, anônimos que 

se prontificaram em doar os brindes e destacou que todos esses brindes que vão ser sorteados foram 

todos de doações e ressaltou que quem puder colaborar e que ainda tem a situação também de quem 

tiver interesse de fazer doação de sangue tem que fazer a reposição no Banco de Sangue em Passo 

Fundo e é importante deixar claro que por causa da questão do corona vírus só pode ir cinco pessoas 
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por vez para e que posteriormente a prefeitura já disponibilizou o transporte após passar esse 

período. No mais deixou um abraço e uma feliz e abençoada Páscoa para todos os vereadores, 

familiares e todos os munícipes de Barão de Cotegipe e que acha que foi uma Quaresma diferente e 

muita gente tá seguindo meio que uma Quaresma sem querer que todos possam refletir e pense 

muito bem no que está acontecendo e siga o que o que tá escrito na questão da Quaresma o que 

Jesus Cristo passou que possam levar como ensinamento e levar no dia a dia e na semana santa uma 

semana de reflexão e repensar muitas coisas da vida. Pela bancada do MDB o vereador Adelir 

Sartori fez suas as palavras do vereador Zaqueu Picoli sobre a situação da família Veronese e que já 

se dispôs em fazer a sua doação de sangue. Comentou também sobre a questão do vírus que está 

vindo agora e que muito bem comentou o vereador Zaqueu que aqui estão praticamente adiantando 

muito em cima e que daqui uns 15 dias que irão sentir um pouco mais e acredita que a dificuldade 

aqui no município mas que graças a Deus aqui ainda está bem tranquilo e que em reunião na 

segunda passada com o prefeito sobre a liberação do comércio para trabalhar pois não está sendo 

fácil e que achou boa a iniciativa em reabrir um pouco o comércio e também salão de beleza atende 

uma pessoa por hora marcada e que acha que as pessoas idosas tem que se cuidar assim como as 

crianças e não muita aglomeração de pessoas pois os caminhoneiros vivem na estrada indo e 

voltando e aqui está parado e são com essas pessoas que tem que se preocupar. Desejou uma Feliz 

Páscoa a todos os vereadores, suas famílias e todos os munícipes. Pela bancada PSD o vereador 

André Gasparini disse que juntamente com o vereador Luiz Eduardo iniciam uma nova história na 

política de Barão de Cotegipe e agradeceu os vereadores colegas de bancada por esse período que 

estiveram participando da mesma e gostaria de deixar claro que a mudança de uma sigla partidária 

não muda o caráter e o pensamento de uma pessoa e que muitos acabam julgando as pessoas pela 

sigla partidária e o seu desejo não sabe se será possível ainda um dia mas seria que a pessoa pudesse 

ter a opção de ser livre de partido que não tivesse amarras com partidos políticos e não tivesse que 

prestar devidas satisfações por atitudes que tiveram contra a ideologia partidária ou foi contra a 

linhagem de pensamento o que o diretório municipal, diretório estadual ou federal impôs e que acha 

que isso acaba amarrando muitas pessoas e a maneira que conduziu os seus trabalhos aqui nunca foi 

lhe imposto pelo partido ou se foi solicitado no seu ponto de vista o que estava correto acabava 

conduzindo e o que achava que era extremista não conduzia e seguiu da sua maneira de pensar. 

Agradeceu ainda ao diretório municipal ao partido onde fez parte até na semana passada e que tem 

um carinho muito grande por todos e que acha que as pessoas devem honrar aquilo que fez parte da 

gente e que honra o partido de onde veio e agradece aqueles que lhe apoiaram neste período que 

esteve no mesmo, mas que mudanças são necessárias e como o colega Zaqueu comentou acha que 

pensamentos novos, mentalidade nova e que é um partido que vem muito a contribuir para o 

município, alguns com pensamento um pouco mais de esquerda e outros com pensamentos um 

pouco mais de direita e que acha que assim é mais fácil debater internamente e construir com uma 

visão que contemple a todos e que acha que o cenário comercial tem que ter uma necessidade que a 

linhagem mais de direita trabalhe a questão do comércio, do dinheiro em si e que a esquerda 

trabalhe na questão um pouco mais social que é obrigação também de todos ter um olhar social com 

o próximo, e agradeceu ao convite da liderança do PSD aonde após debaterem alguns dias acabou 

aceitando o convite e assim então fazer parte de uma nova história. Comentou ainda a respeito do 

programa que o Governo está lançando de distribuição deste valor de seiscentos reais ou até mil e 

duzentos reais para as pessoas eu acha que o poder executivo municipal se já não está fazendo que 

divulgue isso via CRAS e via assistente social e que qualifique alguns colaboradores no mesmo 

setor porque a maioria disso vai ser por aplicativo é uma novidade muito grande para todos mas 
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muitos se não quase todas as famílias do nosso município possui uma pessoa ou responsável da 

família, um filho que tem um smartphone e que possa baixar o devido o aplicativo mas que terão 

muitas dificuldades para operar e inserir essas informações e que acha que essas informações a 

equipe da Assistência Social, equipe do CRAS num todo devem executar uma força-tarefa para 

contribuir com essas pessoas que vão precisar inserir as informações pois irão depender desse valor 

para poder alimentar a família. Complementou ainda o comentário do vereador Zaqueu a respeito 

do munícipe que está passando por este terrível tratamento e solicitou a todos que puderem que 

ajude financeiramente ou com a questão de doação de sangue que que deve ser feito diretamente em 

Passo Fundo e que seria interessante fazer uma divulgação disso pois ficou sabendo agora e o 

vereador Adelir informou que os primeiros doadores serão em torno de dez bombeiros voluntários e 

depois irão outras pessoas. Desejou ainda a todos os munícipes uma feliz e abençoada Páscoa todos 

estão num município que vai sair desta quarentena, desse período difícil de isolamento social, de 

escassez de recursos, mas que todos tenham fé que nenhum dos munícipes será infectado e que tudo 

isso passe logo. 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(PSB) que primeiramente 

comentou sobre a troca de partido e disse que como todos sabem o antigo partido ao qual fazia parte 

há anos não estava andando, com falta de apoio tanto nacional, quanto municipal e regional e que 

tinham um grupo bom de pessoas mas faltava apoio de fora e tudo o que conseguiram foi por 

esforço próprio e em conversa com algumas pessoas do município e com algumas lideranças 

resolveram que não dava mais e teriam que fazer alguma coisa, conversaram com alguns partidos 

mas o pensamento de todos era que a melhor saída era criar um novo partido onde as ideias de todos 

fossem juntadas e esse partido fosse criado do zero pelas lideranças que estão juntas e como disse o 

vereador André de que não estão levando o partido e nem a bandeira partidária e sim o município de 

Barão de Cotegipe e que o ideal é conseguir construir no partido é o que se debate aqui pois cada 

um tem a sua opinião mas sempre se pensa pelo município e não pelo partido e nem pelo colega do 

lado e disse que tem muitas pessoas boas se filiando ao partido e que é um partido que irá crescer 

aparecer e como foi dito pelo vereador Zaqueu o PSDB também começou assim, foi se construindo 

e todos sabem como tem que ser fazer e que se tem exemplos bons no município e também 

convidou os demais vereadores caso queiram se filiar as portas estão abertas pois acha que cada um 

tem muita para contribuir para a cidade e os munícipes que também queiram  fazer parte desse 

partido sempre serão bem-vindos e que estão abertos tanto para críticas como para sugestões. Se 

associou também ao comentário do vereador Zaqueu a respeito do Marcelo Veronese e que todos 

estão contribuindo e que há alguns dias foi comentado que quando tem uma rifa os vereadores são 

os primeiros a ficar sabendo e pediu para que o vereador Zaqueu traga para que possam ajudar 

dessa forma das rifas e que já foi ajudado de outras formas mas quanto mais ajudar melhor é nesses 

momentos. Disse ainda que todos comentaram hoje a  respeito da pandemia do corona vírus e falou 

que também não é favorável que que seja feito o fechamento total do comércio mas que tem que se 

pensar que mais para frente vai chegar e quando isso acontecer tem que estar preparado e que não 

adianta chegar o vírus e ai começar a se preparar depois já está aqui na sociedade mas acredita que 

não precisa fechar totalmente e pode ser conversado pois é uma cidade pequena e não um grande 

centro populacional e não tem uma grande circulação de pessoas mas mesmo assim tem muita gente 

de fora, tem muitos representantes que viajam daqui do município e muitos representantes que vem 

de fora que vem para o município e que isso às vezes contribui para a proliferação desse vírus e 

como a doutora Angélica falou na outra segunda é melhor se prevenir e errar por ter feito demais do 

que lá na frente chorar porque devia ter feito muito mais e que já está sendo liberado devagar e 
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daqui alguns dias vai ter que ser fechado de novo o comércio e observando os dados da região tem 

por volta de duzentos e cinquenta mil pessoas que dependem de Aratiba, de Erechim, de Marcelino 

Ramos e de Getúlio Vargas e que tem somente quarenta leitos para duzentos e cinquenta mil 

pessoas e que se um por cento pegar serão duas mil e quinhentas pessoas contaminadas para 

quarenta leitos por isso é preciso se preparar para isso conforme se pode e que a economia vai 

passar por dificuldades mas só que essa crise vai chegar muito mais forte no segundo semestre e 

que trabalha com produtos que vêm de fora do Brasil que já tem um crescimento de cinquenta por 

cento no custo do produto chega no país hoje e o frete subiu quinhentos por cento vindo de outros 

países para o Brasil e que vai inflacionar as coisas, vai faltar produto, todo mundo vai sofrer e por 

isso acha que é o momento de pensar na saúde de todos para depois de ter força para conseguir dar a 

volta e ainda tem a questão da agricultura que também não teve um ano bom mas acredita que que 

Barão de Cotegipe sempre foi abençoado por Nossa Senhora do Rosário e pelo Padre Polon que 

sempre teve a nossa fé e que todos vão passar por esse momento também e desejou uma Feliz 

Páscoa a todos os munícipes e que todos acreditem e tenham fé que isso logo irá passar e que se 

Deus quiser logo todos estarão juntos novamente curtindo os dias normais como era há pouco 

tempo atrás. 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 vinte de abril 

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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