
B
A

RÃ O  DE  COT E G I P
E

 

R: Princesa Isabel 114,   Barão de Cotegipe – RS 

CEP: 99740-000    Fone, Fax : 0 XX (54) 523-2377    email: vereadorescotegipe@yahoo.com.br  

Estado do Rio Grande do Sul 
 

MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

B
A

RÃ O  DE  COT E G I P
E

ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA-PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, 

DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 20 DE JULHO DE 2020. Aos vinte dias do mês de 

julho de dois mil e vinte, às dezenove horas, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Barão de 

Cotegipe, sito à Rua Princesa Isabel número cento e quatorze, sob a Presidência do Vereador Luiz 

Eduardo Razzia Giacomel reuniram-se os Exmos Srs Vereadores Adelir José Sartori, Alderi Trombeta, 

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

Giacomel, Rodrigo Colet e Zaqueu Picoli para a Sessão Ordinária. O presidente procedeu à chamada 

nominal para verificação de quórum. Havendo número legal e regimental, o Senhor Presidente declarou 

abertos os trabalhos e cumprimentou os colegas, a plateia presente e quem acompanha através das redes 

sociais. NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes: pela bancada MDB o vereador Adelir 

Sartori, pela bancada PSD o vereador André Gasparini e o vereador Luiz Eduardo Giacomel, pela 

bancada PT/PSB o vereador Djeovani Kreczysnki(PSB), pela bancada PP/PSDB o vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB), vereador Rodrigo Colet(PP) e o vereador João Carlos Dassoler(PP) e pela bancada PTB o 

vereador Alderi Trombeta. O Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Nona Reunião Ordinária, da 

Décima Sessão Legislativa, de quinze de junho de dois mil e vinte. Teve como parecer: Aprovada por 

Unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, 

os vereadores, a assessoria, o assessor jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e 

reforçou um pedido que já foi feito várias vezes e que o diretor da Escola Mário Quintana está cobrando 

principalmente os vereadores porque não está saindo as lombadas elevadas em frente ao colégio e que 

cada pouco o mesmo está cutucando e pedindo e por isso está reforçando o pedido porque agora será feito 

o asfalto na rua próximo a residência do Jacó na beira do rio então acredita que se faça essas lombadas 

também antes que retornem as aulas. Disse também que as pessoas estão um pouco revoltadas devido aos 

buracos na ponte nas proximidades do salão paroquial e que não dá para entender esse asfalto que 

botaram em cima do próprio concreto pois e fosse o chão que cedesse tudo bem e que muitas pessoas que 

passaram por este local disseram que se quebrar uma ponta de eixo ou danificar um pneu irão processar a 

prefeitura fosse e que é preciso consertar isso o quanto antes para não gerar prejuízos para o município e 

que é lamentável e não entende porque está em cima do piso de concreto e como pode formar buracos ou 

o asfalto é de péssima qualidade para formar um buraco desse jeito e novamente solicitou para que seja 

consertado isso antes que sobre para o município. O vereador André Gasparini cumprimentou o 

presidente, os vereadores, a secretária, a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e 

disse que iria justamente fazer um requerimento verbal sobre a questão de melhorias sobre a ponte da 

Avenida Ângelo Caleffi já mencionada pelo vereador Sartori e que sabe que a questão do reparo por 

CBUQ depende de quando a empreiteira vem com o material para fazer o trabalho e que numa outra 

oportunidade já havia conversado com um prefeito e mais algumas pessoas pela dificuldade de se ter um 

estoque de CBUQ, do material para trabalhar com asfalto frio, pela qualidade do mesmo mas o seu pedido 

seria em vista do estado que se encontra o asfalto sobre a ponte e a sugestão seria fazer uma retirada 

daquela camada de CBUQ que existe sobre a ponte enquanto não vem a empreiteira para fazer o conserto 

que ao menos então se faça a retirada e se elimine os buracos e que se faça uma análise do engenheiro 

sobre uma possível cobertura de concreto no local e colocar uma malha de ferro, e que esse trabalho teria 

que ser feito a noite, quando o trânsito é um pouco menor e que fosse aplicado um produto de secagem 

rápida para que no outro dia eu tivesse liberado o tráfego naquele local. O vereador Zaqueu Picoli 

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

sociais e se associou ao pedido do vereador Sartori quanto a questão das travessias elevadas próximo ao 

Colégio Mario Quintana e juntamente reforçar o pedido que já foi encaminhado nessa Casa para que seja 

feita uma travessia elevada na Rua Dirceu Filippetti, próximo à academia ao ar livre na praça que foi 
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construída neste local há pouco tempo. Comentou ainda sobre a questão da ponte e que foi muito bem 

esclarecido e gostaria de encaminhar ao presidente desta Casa para que fosse organizado alguma coisa por 

essa Casa como forma de homenagem e reconhecimento aos profissionais da saúde do município sobre a 

questão dessa pandemia, eles que estão na linha de frente e que acha que seria importante se fazer um 

reconhecimento a esses profissionais da saúde por esse difícil momento que que todos estão passando. O 

vereador João Carlos Dassoler cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, os presentes e 

quem acompanha pelas redes sociais e disse querer fazer mais um pronunciamento e mais uma queixa a 

respeito da parada de ônibus atrás da Clínica de Repouso pois as pessoas vem cobrar e com  direito pois 

quem precisa pegar o ônibus naquela parada e ainda não ergueram a mesma e quando chove o local fica 

cheio de água e é preciso erguer ela de qualquer jeito o mais rápido possível e novamente solicitou para a 

secretaria de obras para que resolva este problema porque não tem condições de ficar embaixo nos dias de 

chuva. O vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretárias, o assessor 

jurídico, os presentes e que acompanha pelas redes sociais e fez um pedido ao líder do governo que 

transmita para o secretário de obras pois já tinha conversado há um tempo atrás e que agora estão 

patrolando novamente a estrada que na realidade é responsabilidade do estado que faz nada e os prefeitos 

estão de Itatiba do Sul e Barão de Cotegipe estão fazendo a manutenção e que ficaria um trabalho bom se 

fosse passado o rolo e disse que já foi comunicado outras vezes que quando é passado a patrola fica bom 

mas depois que chove forma buracos e com a umidade as pedras se soltam fica praticamente do mesmo 

jeito que estava e por isso acredita que passando o rolo ficaria uma estrada até mais ou menos e o custo 

não seria tanto já que estão patrolando e todos sabem que o governo do estado ultimamente não está 

fazendo a manutenção e os prefeitos devem ter entrado em acordo para fazer isso e que é bom que estão 

fazendo por que dia atrás estava um caos e não dava mais para andar e que agora onde já foi feito está 

ficando bom. O vereador ainda pediu para que o líder do governo transmitisse para a secretaria de obras 

pois já solicitou duas ou três vezes para fazer o cascalhamento na propriedade do senhor Elio Tiburski 

pois para passar neste local é de trator e ainda traçado e que não custaria tanto assim. Reforçou ainda para 

que seja realizada melhorias na estrada do Tapir logo após a sua casa onde a chuva fez um estrago meio 

feio e como o maquinário está naquela região já poderia ser feito e que passou hoje por lá e viu que estão 

colocando cascalho e esparramando com retroescavadeira  e que a princípio se consegue subir mas que 

seria bom passar um rolo porque desceu hoje de camionete e para descer até vai mas para subir não sobe 

porque as pedras graúdas ficam no meio e os carros não conseguem subir e que seria um serviço de duas 

horas entre colocar o rolo em cima do caminhão e fazer o serviço pois daqui a pouco estão fazendo o 

trabalho mas os veículos não conseguem subir a serra e mais uma vez pediu para que o líder do governo 

olhasse com carinho pois sabe que tem várias coisas para fazer mas acredita que com meio dia conseguem 

fazer o serviço e fica uma estrada boa. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 004/2020 de 

autoria do vereador Djeovani Kreczynski que “solicita que as luminárias antigas que foram retiradas na 

troca pelas lâmpadas de LED sejam instaladas nas propriedades rurais do município.” O vereador 

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

acompanha pelas redes sociais e disse que este pedido se faz necessário para padronizar todo o interior de 

Barão de Cotegipe, pois hoje vem um vereador nesta Casa e faz um pedido para instalação de uma 

luminária numa propriedade, outra hora vem outro vereador e faz outra solicitação de luminária para os 

agricultores e como agora estão trocando todas as luminárias da cidade por luminárias de LED, isso não 

deixaria de ser uma forma de reaproveitamento das mesmas sem onerar gastos públicos e seria um modo 

de padronizar todas as propriedades dos empresários rurais e finalizou pedindo a colaboração de todos. O 

vereador Alderi Trombeta cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e disse ser totalmente favorável ao requerimento do vereador Djeovani 
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porque além de reaproveitar lâmpadas, tem várias casas no interior do município que ainda não possuem 

uma lâmpada em frente a sua propriedade, ou na entrada ou no último poste da rede elétrica e que por isso 

se associou ao mesmo. Colocado em votação o Requerimento nº 004/2020 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001/2020 que “MOÇÃO DE 

REPÚDIO CONTRA A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. EM RAZÃO DO 

DESCASO E DESRESPEITO QUE A EMPRESA TEM DISPENSADO AOS MUNICIPES NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.” O vereador Djeovani Kreczynski disse 

que elaborou esta moção de repúdio na última sessão de junho e por incrível que pareça neste meio 

tempo, enquanto a moção estava sendo elaborada, aconteceu um temporal que deixou os munícipes mais 

de noventa e seis horas sem energia elétrica, fruto de um descaso da RGE que vem cobrando 

mensalmente e rigorosamente de todos pela energia e não faz nenhuma obra de melhoria no interior e 

nem a cidade pelo o que tem se visto, e que está apresentando essa moção em nome do município de 

Barão de Cotegipe, mas que isso abrange os municípios vizinhos que estão com o mesmo problema  e 

pediu a colaboração de todos para que assinem esta moção de repúdio e assim  quem sabe os 

representantes da RGE  irão fazer uma melhoria no serviço de abastecimento de energia no município. O 

vereador Floriano Ternes se associou a moção de repúdio do vereador Djeovani haja visto que como 

colocado pelo mesmo que já tinha encaminhado antes e que os demais vereadores sabem que quantas 

vezes que já reclamou nesta Casa sobre a condição na sua propriedade onde já ficou até quatorze dias sem 

energia elétrica e agora com esse período de vendaval foi lamentável, e que na cidade as pessoas ficaram 

três dias sem energia mas no interior na sua região, no Guatapará e mais adiante as pessoas ficaram doze 

dias sem energia elétrica e perguntou se alguém sabe o que isso, não ter luz e água para tomar banho, para 

lavar a louça e ter que pegar água do rio de balde e novamente disse ser lamentável e que se ouve dizer 

que deu vendaval, mas que a companhia de energia RGE uma parte foi vendida para o chineses que 

pegam o dinheiro que é pago na conta da luz e não investem na rede elétrica e que todos podem ver que 

tem postes podres, escorados e que não é por causa do último vento e que isso já vem de anos e que 

inclusive contratou um advogado juntamente com algumas outras pessoas para entrar com um processo 

para reaver não só o que perderam nas casa, mas também por danos morais por quê ficar um ou dois dias 

sem luz tudo bem, mas que foi assinado um contrato que até em vinte e quatro horas tem que repor a 

energia, mas ficar doze dias e não só uma família o u duas, mas uma linha inteira sem energia durante 

oito, nove dias, outras dez dias e uma situação lamentável e por isso é totalmente a favor dessa moção e 

disse que ou se começa a se mexer para fazer alguma coisa ou senão em vez de melhorar a situação cada 

vez ficará pior e que se a RGE fizesse uma boa melhoria na rede quando acontecesse um temporal não 

daria tantos problemas, mas fazem a derrubada das árvores na beira das redes, os postes caídos e disse 

que tinha muitos postes de alta tensão caídos no sentido para a Linha Wawruch e que ainda em um que 

está para cair na estrada e que foi escorado com algumas pedras e que se estourar os fios o poste irá cair  

no momento que estiver passando um carro na estrada e que ajeitaram três que tinham caído um pouco 

antes, e que são postes podres porque ali não tem árvores perto e nem água e que isso é falta de 

manutenção e não tem nem o que discutir. O vereador Adelir Sartori se associou a moção de repúdio do 

vereador Djeovani Kreczynski e ressaltou que houve um grande com esse vendaval e a RGE se viu 

pequena, inclusive com um depoimento do Szady no facebook mostrando os postes podres no meio do 

mato onde não entra caminhão e que a RGE tem que sem mexer e colocar todos os postes de concreto, 

pois não tem lógica ficar tantos dias sem energia elétrica, mas disse que tem outro problema na cidade 

que é preciso debater que é a questão da água porque se ficou dois dias sem luz e dois dias sem água e 

questionou se a CORSAN não tem dinheiro para colocar um gerador e que é preciso exigir que eles façam 

isso para que quando falte luz tenha um gerador para suprir a necessidade, pois como as pessoas fazem 
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para tomar banho e que é preciso brigar em cima disso para que se compre um gerador para que quando 

falte luz que continue a distribuição de água na cidade, porque dinheiro do município eles estão ganhando 

e não é pouco e que preciso chamar o gerente da CORSAN e cobrar porque não se pode ficar tantos dias 

assim pois quando falta com a luz teria um gerador para continuar o abastecimento de água. O vereador 

Zaqueu Picoli se solidarizou a moção encaminha pelo vereador Djeovani  e que acha que esse vendaval 

que aconteceu serviu para mostrar definitivamente a falta de manutenção preventiva que a RGE não está 

executando, só está aguardando o dinheiro que todos tem que contribuir todos os meses e principalmente 

a questão dessa modernidade de fazer protocolo e a política que eles estão utilizando para as 

manutenções, para resolver problemas está completamente fora do padrão, tudo errado, e que se tinha 

dentro da cidade, sem falar sobre o interior, mas dentro da cidade duas situações de queda de postes, uma 

na Rua Porto Alegre onde um caminhão que enroscou no poste de concreto, e outra na rua Joana 

Trzcynski, saída para São Valentim, onde um poste de madeira que estava podre caiu, e que a luz foi 

reestabelecida em partes da cidade na quinta-feira de noite e na sexta-feira estava pela cidade e viu que 

estavam trocando o poste na Rua Porto Alegre e imaginou que dentro da cidade a luz seria reestabelecida, 

mas que no sábado de manhã recebeu ligação de um morador da rua Joana Trzcynski dizendo que estava 

sem energia e que o poste ainda estava caído e que até comentou que já tinham trocado e que ela ligou 

sábado as nove e trinta da noite dizendo que haviam reestabelecido a energia e que vieram de manhã 

trocaram o poste e foram ver tinha o transformador queimado, então a equipe foi embora para vir outra 

equipe com outro transformador e tem certeza que essa moção de repúdio foi encaminhada pela maioria 

dos prefeitos da AMAU e que acompanhou um pouco o presidente de cooperativa, do sindicato com 

assessor jurídico e que a RGE precisa rever muita coisa e que é de extrema importância e tem que bater 

firme para que eles façam as manutenções preventivas e procurem evitar o máximo esse transtorno que 

ocorreu para toda a população. O vereador André Gasparini se solidarizou com o vereador Djeovani a 

respeito da moção e que acha que todo mundo já salientou um pouco e que até tenta entender o lado da 

RGE Sul mas que é difícil, pelo descaso com o sistema de distribuição que chega no município pois o 

município hoje tem a distribuição de Erechim e o mínimo que tem que ser feio é uma rede toda nova e 

que o vídeo que o Szady postou só retrata a mais pura realidade, de postes caindo e entende que o local é 

de difícil acesso mas que isso não interessa, e que a rede seja realocada de local e se faça uma nova, pois 

isso aí lá em mil novecentos e bolinha até funcionava mas hoje todo mundo depende de energia e o que 

tem que ocorrer é uma modernização desta rede. Disse sabe que se está passando por um momento difícil 

de pandemia mas assim que isso acalmar disse achar que os dois órgãos que tem que chamar para uma 

audiência pública e colocar eles de frente a população é a RGE e o pessoal da CORSAN que nem vai se 

aprofundar muito pois já debateram diversas vezes, inclusive com a superintendência de Passo Fundo e é 

uma promessa atrás da outra, uma melhoria aqui e deixa de lado outra e ressaltou que está sendo difícil 

morar em cidade do interior, mas disse achar que a força de todos unidos se consegue derrubar esses 

caboclos e fazer com que essas melhorias sejam executadas e finalizou parabenizando o vereador 

Djeovani. Colocado em votação a Moção de Repúdio nº 001/2020 teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. MOÇÃO DE APOIO Nº 001/2020 que “A NOMEAÇÃO AOS 

APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL/RS REALIZADO EM 2018.” O 

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

presidente concedeu a palavra ao vereador Luiz Eduardo Giacomel que disse que esta solicitação de 

moção veio via protocolo eletrônico no site da Câmara Municipal onde o solicitante pediu para que fosse 

dado um apoio ou solicite para o governador, o vice-governador e Secretário de Segurança Pública do 

Estado para dar uma agilizada no chamamento último concurso e de antemão disse ser favorável visto o 

número de crimes que está crescendo em toda a sociedade, no município e que ultimamente se vê toda 
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semana acontece algo novo, um roubo novo, um atentado novo e que acho que é preciso ter um maior 

efetivo na Polícia Civil aqui no município visto que os casos também estão aumentando e disse que 

gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. O 

vereador André Gasparini de antemão disse ser favorável a moção e que todos sabem e já discutiram 

outras vezes sobre a quantidade de efetivo que tem em hoje no município e disse que não era munícipe 

ainda, mas nos debates que fizeram com demais pessoas nessa Casa já foi relatado que chegaram a ter 

efetivo de oito pessoas na Polícia Civil e hoje a quantidade de habitantes aumentou e em consequência 

disso a quantidade de crimes também aumentou e há uma necessidade de investigação, de trabalho, de 

preenchimento de documentos, e vê que o Estado está cada vez mais se isentando da sua responsabilidade 

com relação a Brigada Militar, com relação a Polícia Civil, com relação a manutenção dos prédios 

públicos, a manutenção dos veículos, a compra de armamento, de equipamentos de segurança como 

coletes e é sempre uma solicitação constante de ajuda do município para isso e sabe que o município 

também tem que contribuir com a sua parte mas esta parte em si compete ao Estado e o mesmo não está 

cumprindo nem com efetivo mínimo que são as pessoas para trabalhar e por isso é favorável e deixou a 

indignação mais uma vez referente ao desleixo que vem ocorrendo com a segurança pública no Estado 

Rio Grande do Sul. Colocado em votação a Moção de Apoio 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 014/2020 e nº 015/2020 estão aptos 

para discussão e votação. Em seguida 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 o Projeto de Lei nº 014/2020 está apto para discussão e votação. PROJETO DE 

LEI N.º 014/2020, DE 16 DE JULHO DE 2020 Que “Autoriza o Executivo Municipal a efetuar 

contratação temporária de excepcional interesse público.” O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o 

presidente, os vereadores, a secretária, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que 
como já foi dito na justificativa esse Projeto de Lei vem para essa Casa  pois no ano passado teve o 

concurso público no município onde para o cargo de agente comunitário de saúde não houve nenhum 

classificado para as micro áreas cinco, seis e doze e todos sabem que o município é separado por micro 

áreas e a pessoa tem a necessidade de residir na mesma e não teve nenhuma pessoa aprovada no concurso 

e que veio para esta Casa o processo seletivo que já vinha sendo usado no ano passado e já se tinha estas 

três profissionais que são a Angelina Ianicki, a Natalina Kreczynski e a Janieli Mozeleski que já vinham 

realizando esse trabalho porém não obtiveram aprovação no concurso e como o processo seletivo cinco de 

dois mil e dezenove ainda está em vigor, o mesmo será utilizado até que vença e posteriormente terá que 

ser feito novamente este processo seletivo e que foi optado em fazer a contratação por cento e oitenta dias 

prorrogáveis pelo mesmo período e todos sabem que o trabalho delas é um trabalho bem feito e por isso 

para que nenhuma área fique sem agente de saúde pediu a aprovação pelos demais vereadores. O vereador 

Floriano Ternes disse ser totalmente favorável a esse projeto que já passou no ano passado por esta Casa e 

que pessoalmente achou que alguma dessas pessoas que já vinham fazendo o trabalho tinham passado no 

concurso mas como não passaram acho muito viável que esse projeto tenha vindo para essa Casa logo 

agora que tem uma epidemia que segundo comentam vai piorar ainda mais a situação e que conhece as 

pessoas que fazem a sua área a Janieli Mozeleski e a Natalina Kreczynski que faz a região do Tapir e com 

certeza são três agentes que o trabalho certo e todo mês passam nas famílias para orientar e levar os dados 

que a secretaria de saúde transmite para elas e é favorável haja visto que precisa desses profissionais pois 

vem o dinheiro da União para todas essas equipes e é preciso desse trabalho e caso não viesse este repasse 

do governo federal neste momento desta epidemia o município teria que bancar para ter alguém 
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auxiliando nessas regiões para dar um mínimo apoio para essas famílias que vivem nessas áreas. 
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 014/2020 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 015/2020, DE 16 DE JULHO DE 2020 Que “Desafeta da 

destinação específica parte de área de rua e transfere ao patrimônio disponível do município área 

de 823,24 m2.” O vereador Rodrigo Colet disse que no ano passado veio para essa Casa um projeto onde 

foi desafetado uma parte dessa mesma rua que já não era usada e foi incorporada a outros lotes, porém 

conforme escritura ainda em setembro de dois mil e dezesseis essa área já havia sido vendida para o 

comprador, porém ela não constava na matrícula do adquirente e quando o mesmo protocolou no dia 

quinze de julho de dois mil e dezenove e teve a aprovação pelo município a área partirá para os oitocentos 

e vinte e três, vinte e quatro metros quadrados e será incorporado ao lote do comprador, mas todos sabem 

que como já tem acesso e não há necessidade de essa rua ser aberta por todos os terrenos terem acesso 

disse achar que nada mais justo que aprovar esse projeto e como todos podem perceber na última folha 

tem o croqui da área que vai ser desafetada e assim o adquirente poderá fazer a construção do seu 

pavilhão na área industrial e com certeza gerar novos empregos para o município e finalizou pedindo a 

aprovação de todos os vereadores. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 015/2020 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada do 

MDB o vereador Adelir Sartori desse que se passou e que na Rua Joana Trzcynski e até comentou última 

sessão pois agora estão reabrido essa via para fazer aquela parte de concreto naquela nova rua e que 

aquela tubulação na esquina está trancada e vem muita quando chove e seu filho mora bem frente e no dia 

de ontem ele comentou se tem a possibilidade de fazer uma limpeza nessa tubulação e é preciso reabrir 

até no rio e colocar a tubulação maior e já questão mexendo na rua poderiam aproveitar e fazer essa nova 

tubulação para evitar que cada pouco tranque essa tubulação. Aproveitou ainda para parabenizar pela 

passagem do Dia do Colono e Motorista que será no dia vinte e cinco de julho que é uma classe muito 

importante pois sem o agricultor na lavoura o que seria das pessoas na cidade e também os caminhoneiros 

como seria se não tivesse eles porque se eles pararem dois ou três dias para tudo pois são duas classes que 

movem o Brasil e por isso a sua homenagem ao colono e ao motorista. Pela bancada do PSD o vereador 

André Gasparini também parabenizou pela passagem do Dia do Colono e Motorista visto que este ano 

está sendo bem atípico, onde as comemorações vão estar bem restritas. Disse que gostaria de fazer um 

comentário breve a respeito dessas dificuldades que todos vem passando, pois toda segunda-feira é 

sempre uma apreensão total se o governador vai decretar aqui na região AMAU, mais Nonoai e Rio dos 

Índios bandeira laranja ou se vai para vermelha e que na sexta-feira já se tem uma prévia, mas os 

municípios entram com os recursos. Disse que no dia de hoje saiu uma notícia que foi desenvolvida uma 

vacina pela Universidade Oxford no Reino Unido onde os testes são bastante positivos e disse achar que 

até o findar deste ano já terá uma vacina no mercado indiferente de qual seja o país, mas enquanto isso 

não acontece pediu aos munícipes, e que sabe que está difícil para todo mundo, está bastante estressante, 

com a paciência esgotada com a questão do isolamento, mas que é preciso tentar se proteger o máximo 

possível, fazendo uso de máscaras, fazendo uso de álcool gel o que não se pode esquecer, pois lá no início 

todo mundo levava arrisca está regra e hoje em dia estão um pouco mais flexível, mas manter a 

higienização com álcool gel e lavar as mãos com sabão e que acha que todos juntos irão vencer e acabar 

passando por mais essa, e que também sabe que está sendo difícil manter principalmente as crianças em 

casa, quem tem filhos pequenos como tem, em virtude de não ter escola, de não poder se relacionar e não 

poder ir no parquinho brincar com os amigos, está sendo uma vitória diária de todos sobre este 

enfrentamento, mas acha que não se pode desanimar, não se pode relaxar com os cuidados e que esse é 

um pedido que faz para que se continue respeitando o isolamento no máximo possível e fazendo a 

higienização para que todos juntos possam vencer mais essa. Finalizou desejando uma boa semana a 
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todos. O presidente solicitou que o vice-presidente o substituísse para que fizesse o uso da palavra. O 

vice-presidente concedeu a palavra ao vereador Luiz Eduardo Giacomel(PSD) que externou o seu pesar 

para todas as famílias e parentes que perderam seus entes queridos para o COVID-19 na cidade se e que 

acha que juntamente com a Moção de Apoio aos funcionários da Saúde do município se faça também 

uma Moção de Pesar para as famílias enlutadas pelas suas perdas. Referente a CORSAN e a RGE gostaria 

de ver a possibilidade com os demais vereadores de se fazer ou uma audiência online via celular com o 

pessoal da CORSAN e depois da RGE ou se preferem aguardar até sair da pandemia e solicitar que eles 

venham até a Casa Legislativa para debater e no seu ponto de vista acredita ser um assunto de certa 

urgência para o município e se todos concordarem poderão marcar uma reunião online pois cada dia o 

serviço prestado para a cidade está mais precário e se todos concordarem será marcada esta reunião para 

expor a indignação e o que os mesmos poderão fazer para melhorar o serviço no município. Disse ainda 

que o vereador André tocou no assunto e  do COVID  e que hoje a região voltou para a bandeira laranja e 

que viu a entrevista do governador parece que em Erechim tem cinquenta casos ativos e que são 

cinquenta casos mas é muito menos do que já vinha tendo e que os leitos hospitalares clínicos quanto na 

UTI baixaram a sua ocupação e sabe que não é uma coisa boa ter tanta gente infectada mas acredita que a 

situação da região está se estabilizando e espera que continue cada vez abaixando estes números e que 

logo todos possam sair e voltar tudo ao normal. Referente a questão das lombadas, do asfaltamentos e 

demais questões disse que conversou com o vereador Rodrigo que posteriormente irá expor a situação de 

todo este contexto. Quanto a questão da rua Joana Trezcynski que também já havia comentado para que 

fosse verificado a tubulação pois também já foi procurado devido a este mesmo problema não só lá como 

em outros pontos da cidade e sobre a questão da parada de ônibus lá em cima também já pediu na última 

semana para darem um jeito pois várias pessoas já solicitaram como também a parada nas proximidades 

do Banrisul para que sejam modificadas lugar. Desejou ainda votos de felicidades pelo Dia do Colono e 

Motorista pois agricultores do município que todo ano plantam o alimento que alimenta a cidade e os 

motoristas que transportam os produtos, tudo que praticamente é usado e ocupado durante o dia a dia 

passa pelas mãos dessas duas profissões e finalizou parabenizando essas duas classes pela passagem do 

seu dia. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. Pela bancada do PT/PSB o vereador Djeovani 

Kreczynski(PSB) disse ser solidário a Moção de Pesar aos familiares que perderam seus entes queridos 

para o COVID-19 na cidade. Parabenizou também as classes do colono e do motorista, e ressaltou que 

colono era antigamente e que hoje são empresários rurais e que sem dúvida são a primeira engrenagem 

que move a economia de todo o país e também parabenizou a classe dos motoristas que transportam 

alimentos de sul ao norte do Brasil e que São Cristóvão os acompanhe sempre os trabalhadores na sua 

jornada. Pela bancada do PP/PSDB o vereador Zaqueu Picoli(PSDB) disse que iria comentar sobre a 

questão da CORSAN que foi comentado pelo vereador Luiz Eduardo e que conversou com o pessoal da 

CORSAN que estava fazendo a instalação do gerador no poço do Loteamento Baidek e é uma coisa que 

todo mundo cobra como também comentado pelo vereador Adelir Sartori sobre a necessidade de 

instalação de um gerador e esse que estava sendo colocado no Loteamento Baidek é o que estava alocado 

no poço na propriedade do Pegoraro que é uma outra briga que se tem com a CORSAN que prometem 

fazer a instalação da rede trifásica e por isso acha de extrema importância ter essa conversa novamente 

com o pessoal da CORSAN e que conversou com o Edson sobre a questão do reservatório que foi 

instalado no moro da Igreja e que achava que já estava em funcionamento mas infelizmente ainda não e 

segundo o mesmo é necessário instalar as conexões do encanamento e que o mesmo também comentou da 

necessidade de uma máquina da prefeitura e que disse que se precisasse conversaria com o prefeito, mas 

que é de extrema importância que se converse e mostrar que estão todos pensando da mesma forma e por 

mais que pareça que a coisa não ande nestes quatro anos que estão nesta Casa  já se conseguiu muito na 
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questão de melhorias com a CORSAN. Disse ainda querer deixar o seu abraço a todos os colonos e 

motoristas e que já foi da classe dos motoristas e também já foi colono e todos sabem o quanto é sofrido e 

desgastante essas duas profissões que carregam o país para frente. O vereador Rodrigo Colet(PP) disse 

que sobre o pedido dos vereadores sobre a Ponte na Rua Princesa Isabel entroncamento com a Avenida 

Ângelo Caleffi e todo mundo sabe que essa ponte não está bem alinhada conforme a Rua Princesa Isabel 

e que já está no setor de engenharia para que se faça este alinhamento e que depende somente da pressa 

do engenheiro e que é cobrado para que seja feito este alargamento e a partir dali fazer o recapeamento 

neste entroncamento e na rua Tancredo Neves e mesmo sabendo que os estragos foram feitos pela 

CORSAN cabe ao poder executivo recapear pois o material da CORSAN apesar dos laudos apresentados 

não é da mesma qualidade do material licitado pelo município e isso onera custos para o poder executivo. 

Disse que também será feito se não houver nenhum imprevisto o recapeamento sobre o calçamento no 

término da Avenida José Tussi e que já foi feita a lavagem da mesma mas devido ao mal tempo não foi 

possível fazer esse trabalho e nem o conserto nas proximidades do ginásio na Rua Porto Alegre pois todos 

sabem que tem alguns buracos neste local e também sabe que a responsabilidade é do poder público caso 

aconteça algum acidente, porém se jogar um material frio dificilmente irá aderir e por isso é bom esperar 

que venha uma empresa com as máquinas ideais sabe que irá durar caso contrário o material pode soltar. 

Parabenizou ainda a secretaria de obras que fez a pintura das ruas que foi feito recapeamento e sabe dos 

vários pedidos feitos pelos vereadores a respeito da pintura de algumas lombadas e faixas de segurança 

que também foi feita e foi optado por uma tinta um pouco melhor que segundo informações é mais 

durável e que espera que seja. Quanto as faixas elevadas e lombadas nas proximidades do Colégio Mário 

Quintana informou que serão feitas no mês de agosto juntamente com essas obras que serão executadas e 

que acredita que se acompanharem de perto não vai mais ter esse pedido nessa Casa. Disse que também 

gostaria de parabenizar pela passagem do dia vinte e cinco de julho aos vereadores que são agricultores e 

também os vereadores que são motoristas e que é um dia simbólico mas todos sabem que são a 

engrenagem que move o setor primário do município e que são responsáveis pela principal renda do 

município e com certeza uma engrenagem que move um país inteiro e por isso gostaria de parabenizar 

pela passagem desse dia tão especial. O vereador João Carlos Dassoler(PP) também parabenizou esta 

classe tão importante do colono e motorista pela passagem do seu dia no dia vinte e cinco de julho. Disse 

ainda que tem muitas pessoas que criticam não vai máquina na estrada, que não patrolam direito, mas 

quando vai talvez essas pessoas não movem e que talvez muitas dessas não conhecem uma enxada e que 

passou há alguns dias numa estrada para buscar um paciente e na frente da casa de uma pessoa tem um 

bueiro onde a água vai bastante pela estrada e que passou três vezes numa semana para buscar paciente e 

um determinado dia tinha chovido e tinha muita água nas valetas e não dava um metro e meio do degrau 

da escada longe do degrau da escada dele e que passou de carro duas vezes com essa pessoa e falou para o 

mesmo criar vergonha na cara por que quase atolou o carro tentando abrir para a água escoar porque tem 

colono que tem que dar com o gato morto na cabeça. Pela bancada do PTB o vereador Alderi Trombeta 

inicialmente parabenizou ao colono e motorista pela passagem do seu dia no sábado dia vinte e cinco de 

julho e agradecer pelo trabalho que eles fazem e não medindo esforços para transportar o e produzir o 

alimento para todo o país. Sobre a questão da ponte entre a rua Tancredo Neves e Princesa Isabel disse 

achar que deveria se fazer uma avaliação mais profunda na estrutura dessa ponte pois mora nas 

proximidades e percebe que quando passa um caminhão de porte maior dá impressão que ela se move, 

que ela tem um balanceamento e que não sabe se isso é devido à idade porque essa ponte deve ter em 

torno de 50 anos e sugeriu novamente que seja feita uma avaliação na estrutura  antes de fazerem o 

alinhamento da ponte com a rua Tancredo Neves com a rua Princesa Isabel. Sobre a CORSAN o vereador 

disse que segundo informações continuam transportando água com o caminhão e questionou que isso 
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seria falta do que e o que a CORSAN tem que fazer e que eles tem que ver que no ano dois mil eram 

torno de quatro a cinco mil habitantes e hoje está em torno de nove mil habitantes e como é que  a mesma 

água e que se não se engana foi feito um posto nas proximidades da residência do vereador Rodrigo e 

depois não ser fez mais nada e que não adianta querer usar a mesma água se dobrou o número de 

habitantes e que a CORSAN tem que se estruturar no município fazendo mais poços artesianos ou tem 

que começar a pensar numa bacia de captação pois isso não se faz de uma hora para outra e resolvendo 

um problema de quatro mil pessoas e as vezes fica indignado pois tem coisas que não se consegue 

entender. Disse ainda que outra coisa que estava prestando atenção é o tapa buracos na RSC-

480(quatrocentos e oitenta) e falou que tem passar para ver o tipo de tapa buraco que estão fazendo pois 

tem lugares que colocaram simplesmente um pó de brita e questionou como é que vai aguentar num 

asfalto com tanto movimento como esse. Antes de encerrar a reunião o presidente solicitou para que todos 

os líderes de bancadas para que passem na presidência após a sessão pois precisa conversar com os 

mesmos. E não havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Reunião, 

convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária que se realizará no dia três de agosto 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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