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

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA-SEGUNDA LEGISLATURA, EM 03 DE AGOSTO DE 2020. Aos 

três dias do mês de agosto 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 PSD o 

vereador André Gasparini e o vereador Luiz Eduardo Giacomel, pela bancada PT/PSB o vereador 

Floriano Ternes(PT) e o vereador Djeovani Kreczynski(PSB), pela bancada PP/PSDB o vereador João 

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

o vereador Alderi Trombeta e pela bancada MDB o vereador Adelir Sartori. O Presidente colocou em 

votação a Ata: Ata da Décima Reunião Ordinária, da Décima-Primeira Sessão Legislativa, de vinte de 

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

VERBAIS: O vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, o 

assessor jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que como o vereador 

Djeovani fez um requerimento referente a instalação de luminárias nas propriedades do interior na sessão 

passada gostaria de fazer um pedido para o líder do governo para que repasse para a secretaria de obras 

que é responsável pela manutenção das luminárias na cidade e no interior para que seja instalado para 

algumas famílias na Linha Tapir, na propriedade da família do senhor Antônio Andreolli onde residem 

duas pessoas idosas, onde já por duas vezes um carro entrou na propriedade e fez a volta nas 

proximidades do galpão e foram embora, também nas propriedades do senhores Darcisio Sotilli, Luiz 

Sotilli, senhora Tereza Sotilli, Sabino Przylepa, Valdo Fiatkoski, Jaime Marciniak e Leonardo Horsczaruk 

e solicitou ao líder do governo para que seja feita esta instalação o quanto antes, pois todos sabem que 

tem as luminárias que foram retiradas da cidade e que tem um estoque bom e que além disso todos os 

vereadores sabem que boa parte dos agricultores estão ajudando a pagar a iluminação pública pois antes 

era só o município que pagava e agora todos os munícipes tem que pagar e tem o direito de ao menos ter 

uma lâmpada do pátio e que isso ajuda muito. O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os 

vereadores, a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e reforçou um pedido que já 

havia feito há algumas sessões referente a construção de um redutor de velocidade na Rua Genuíno 

Caldart na proximidades da esquina da Rua das Hortênsias onde foi construído mais um estabelecimento 

comercial mais precisamente uma cancha de bochas que após a pandemia entrará em funcionamento o 

que acarretará numa maior circulação de pessoas e tem muitas crianças que transitam por esta via e por 

isso os moradores novamente lhe pediram encarecidamente para que seja agilizado a construção deste 

redutor de velocidade. Disse ainda que novamente gostaria de encaminhar o pedido pois está sendo feito 

uma grande reforma de asfalto e que com certeza haverá a continuação da pintura das faixas e 

sinalizações na cidade, solicitou para que seja revista a questão da faixa de segurança na Avenida Ângelo 

Caleffi em frente a travessia que existe em frente a Paroquia pois tem a faixa de segurança de um lado da 

avenida mas do outro lado não tem. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores, 

a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e novamente reforçou um pedido que fez 

na última sessão referente a tubulação na saída para a Linha Seis e já que as máquinas estão no município 

e tem asfalto, que seja consertado o asfalto em frente a propriedade da família Talgatti onde o mesmo foi 

danificado por máquinas e que isto foi solicitado pela proprietária para que seja efetuado este conserto. O 
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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 solicitou ao líder do governo para que 

seja levado ao executivo a sua solicitação para que seja efetuada a instalação de lâmpadas de LED nas 

praças do município pois se nota que durante a noite as praças ficam muito escuras prejudicando as 

pessoas que fazem a suas caminhadas nestes locais e após a pandemia e com a chegada do verão as 

mesmas serão utilizadas ainda mais no período da noite e como será feita uma nova licitação para 

aquisição dessas lâmpadas acredita que poderiam ser adquiridas algumas a mais para a colocação nessas 

praças que além de embelezar trará mais segurança para os munícipes. O vice-presidente devolveu a 

palavra ao titular. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 005/2020 de autoria do 

vereador Luiz Eduardo Giacomel que “solicita que seja providenciada com urgência a pintura das faixas 

de segurança a Avenida Ângelo Caleffi nas proximidades do Posto de Combustíveis Balbinot e Balanças 

Tormen, cruzamento com a Rua José Bonifácio.” 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 que disse que fez este requerimento e acredita que todos votarão favorável pois quem 

passa por este local diariamente sabe o perigo que é este trecho onde junta a BR com o principal acesso 

para a avenida do município e que foram pintadas apenas as faixas da Avenida Ângelo Caleffi, mas as da 

Rua José Bonifácio não foram e as pessoas não respeitam os pedestres e como agora estão realizando 

estas pinturas e acontecendo outras obras no município solicita que seja aprovado este requerimento para 

que sejam pintadas estas faixas assim como a faixa que o vereador Zaqueu solicitou. O vice-presidente 

devolveu a palavra ao titular. O vereador Adelir Sartori disse que é favorável ao requerimento pois é um 

local de grande movimento de veículos e pedestres e a cada dia aumenta mais o fluxo neste local e que 

tem mais ruas que teria que analisar inclusive um pedido seu que foi a pintura de uma faixa de segurança 

na Rua Porto Alegre esquina com a Rua Longines Malinowski onde tem um grande movimento de alunos 

que frequentam o Colégio Mário Quintana e também um grande movimento de veículos. Colocado em 

votação o Requerimento nº 005/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 006/2020 de autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que “solicita que seja 

realizada obras de reparos na Avenida 21 de Abril, no trecho com pavimentação de paralelepípedos entre 

a rua Porto Alegre e acesso ao Bairro Medeiros e na Rua Felício Gomes da Rosa.” 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 que solicitou a aprovação deste requerimento visto que estão 

sendo feitas novas pavimentações asfálticas no município e de repente sobre alguns metros e poderia ser 

asfaltado este trecho da Avenida 21 de Abril que vai da Rua Porto Alegre até a Rua Antonio Daumer que 

está bastante precário, com muitas ondulações, com um grande tráfego de caminhões e veículos de 

moradores do Bairro Medeiros. Disse ainda que a outra questão é a Rua Felício Gomes da Rosa no Bairro 

Medeiros que tem muitos buracos onde nem os carros estão conseguindo passar e por isso solicita a 

aprovação deste requerimento para que o executivo realize estes reparos. O vice-presidente devolveu a 

palavra ao titular. Colocado em votação o Requerimento nº 006/2020 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 o Projeto de Lei nº 017/2020 está apto 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 016/2020 está apto para discussão e votação. PROJETO DE LEI N.º 016/2020, DE 29 

DE JULHO DE 2020 Que “Altera a redação da categoria funcional eletricista, da Lei Municipal nº 

1.868/2008.” O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária, o 
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assessor jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que este projeto de lei vem 

para regularizar um pedido feito pelos vereadores onde o profissional já contratado e que está exercendo 

as atividades já realizou o treinamento da NR-10(dez) e NR-35(trinta e cinco) e que também naquela data 

foi solicitado o descrição das atividades que não constavam no projeto e que neste projeto estão descritas 

as atividades primárias e secundárias que o eletricista deve desempenhar junto a secretaria de obras e 

demais prédios públicos, e desse modo estará regularizado e o poder executivo fica isento de uma 

possível complicação por não ter estes cursos e finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores. O 

vereador Alderi Trombeta cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessora Jane, a secretária 

Suelen, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que estava lendo este projeto de lei e 

viu que a pessoa além de eletricista, tem que ser técnico em eletrônica, pois toda vez que tiver um 

problema de rede ou de aparelhos eletrônicos e até mesmo problemas elétricos em veículos, em motores e 

geradores terá que fazer a manutenção e disse não saber se uma pessoa só conseguirá atender todas essas 

demandas pois são muitas áreas para o profissional atender, mas que é favorável ao projeto pois é 

necessário. O vereador André Gasparini cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, os 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e fez um adendo dizendo que na data em que veio a 

aprovação para esta contratação havia proposto que fosse solicitado estes cursos e os demais vereadores 

aprovaram e exemplificou ao vereador Alderi Trombeta dizendo que não é que este profissional terá que 

executar tudo que está descrito e que isto é o que lhe compete, mas que o foco do mesmo está nos reparos 

elétricos e não em consertar buzinas, interruptores, rele e outras itens de veículos e que a questão da 

solicitação é para atender uma exigência nacional que obriga que o profissional tenha esta qualificação 

para que o mesmo saiba manusear e utilizar os devidos EPI’s e que isto é apenas uma descrição analítica 

do que o profissional poderia fazer e o que o cargo compete, mas que o foco é para que a contratação 

fosse de um profissional qualificado e para que se viesse acontecer algo, que o município esteja isento da 

responsabilidade pois o mesmo já teve os seus cursos e que por isso é favorável e espera que quando for 

contratado que seja detectado isso para que os profissionais que forem contratados sejam da maior 

capacidade ou qualificação possível pois os maiores beneficiados serão os munícipes. O vereador Rodrigo 

Colet como líder de governo fez um adendo dizendo que conforme já comentado pelo vereador André 

que para ser eletricista automotivo é preciso das ferramentas adequadas e todos sabem que a secretaria de 

obras não possui pois desde a instalação das lâmpadas de LED foi necessário a contratação de uma 

empresa terceirizada e que o eletricista não irá atender todas as atribuições que foram especificadas no 

concurso e que essa descrição é pra que a pessoa que passasse no concurso tivesse o conhecimento nestas 

áreas e que todos sabem que um único profissional jamais conseguirá atender todas as demandas do 

município e que isto é apenas uma descrição das atividades que o mesmo poderia exercer mas que muitas 

vezes sem as ferramentas adequadas não se torna viável e muitas vezes é terceirizado para outras 

empresas do município. O vereador Floriano Ternes disse ser favorável a este projeto de lei haja visto que 

passou por esta Casa há tempos atrás a contratação emergencial de um eletricista pois o profissional 

antigo não tinha competência e nem capacidade de atender as demandas da iluminação pública por que 

tinha medo de altura e que este novo profissional está fazendo um bom trabalho e que este projeto é justo 

para que pelo menos a pessoa seja qualificada no que está fazendo pois todos sabem que jamais irá 

atender e dar conta de tudo o que tem para fazer na cidade, muito menos dos reparos necessários nos 

veículos, mas que essa alteração é boa pois pelo menos o profissional que irá atender o município estará 

apto para fazer qualquer tipo de trabalho. O vereador Djeovani Kreczynski disse que pela descrição 

analítica que estava analisando juntamente com o vereador Alderi seria preciso contratar um engenheiro 

elétrico mas na verdade como colocado pelo vereador André este projeto é somente para inserir a 

exigência de comprovação de treinamento das NR-10(Dez) e NR-35(Trinta e Cinco) e como já haviam 
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comentado anteriormente nesta Casa e por isso disse ser favorável ao projeto de lei. Colocado em votação 

o Projeto de Lei nº 016/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE 

LEI N.º 017/2020, DE 29 DE JULHO DE 2020 Que “Autoriza o Município, através do Executivo 

Municipal, a destinar bem público para uso especial por terceiros, sob regime de permissão.” O 

vereador Rodrigo Colet disse que este projeto vem para disponibilizar a permissão para um 

permissionário zelar pelo Centro Esportivo Cultural que poderá ser ampliado na Praça Etelvino Picolo e 

do Ginásio de Esportes que está com as suas obras praticamente cem por cento finalizadas e pode-se 

observar que o prazo será de cinco anos, sem possibilidade de renovação ou seja a pessoa não ficará a 

vida inteira responsável pelo Centro Esportivo e como está escrito a pessoa terá uma taxa de quinhentos 

reais mensais de aluguel e acredita que esta taxa será definida no processo licitatório e caso seja 

executado uma nova construção de uma outra quadra o mesmo irá zelar e organizar o tempo, assim como 

ser responsável pela limpeza da mesma e falou que já tem um valor fixado por hora e que se sabe que 

dificilmente não será usada a luz e por isso considera um valor razoável se comparado a outros ginásios 

da região e a questão da limpeza com certeza a CMD e a prefeitura estarão acompanhando pois é um 

investimento novo que será disponibilizado e terá o registro por fotos e o responsável terá a 

responsabilidade de exigir o uso de calçado adequado, cuidar para não ter danos ao bem público e terá 

que fazer toda a manutenção diária do local seja ela das portas, ou de algum vazamento que possa ocorrer 

e reiterou que consta também que nos eventos do município o permissionário não poderá cobrar  e nada 

mais justo e que nestas datas o mesmo poderá comercializar normalmente bebidas e lanches. Disse ainda 

que sabe que haverá uma emenda proposta pelos demais vereadores e que gostaria da opinião dos demais 

mas que não chegou a conversar com todos os vereadores como o ginásio já era cedido anteriormente 

para as escolas tanto para a municipal quanto para a estadual se os mesmos são favoráveis em manter essa 

cedência ou se necessário poderá se fazer uma emenda quanto a isso mas gostaria de saber a opinião de 

todos sobre essa permissão de uso pois ambas as escolas tem o ginásio dentro do prédio da escola e estão 

realizando estas atividades mesmo com o ginásio em reformas. O vereador André Gasparini disse que a 

reabertura do ginásio é algo que está sendo bastante esperado e todos sabem que o mesmo foi fechado em 

virtude da reforma, mas acabou ocorrendo a pandemia e por isso aproveitou-se este período para finalizar 

todo o trabalho e visto que aponta-se algumas liberações esportivas disse crer que haja uma inauguração e 

que é totalmente favorável ao projeto pois é necessário a presença de um ecônomo, de uma pessoa 

responsável inclusive pela segurança do local, pela manutenção, pela higiene do ambiente, e que acha 

interessante efetuar uma pausa de alguns minutos para que se possa fazer uma proposta de emenda e 

discussão a respeito da utilização e dos tipos de produtos a serem comercializados pois está de uma forma 

genérica e gostaria de aprofundar um pouco mais. O vereador Alderi Trombeta comentou que no artigo 

oitavo diz que as demais disposições serão regulamentadas através de decreto e por isso questionou da 

necessidade de fazer essa emenda pois já está dito no artigo e que foi conversado antes da reunião sobre a 

questão da bebida alcoólica e a utilização de copos descartáveis, mas acredita que já está bem colocado 

nesse artigo. O vereador Adelir Sartori disse que gostaria de levantar outra questão que não tem nada a 

ver com o ginásio, mas que faz parte do mesmo que é a área de futebol sete e questionou se o ecônomo 

terá direito de organizar os jogos deste local e o presidente comentou que no projeto de lei já está 

colocado que será o ginásio e as demais áreas anexas ao ginásio. O presidente suspendeu a sessão para 

que fosse formulada a proposta de emenda ao projeto de lei em questão. Ao retomar a sessão o presidente 

solicitou para que secretária fizesse a leitura das emendas propostas. A secretária disse que após a 

discussão os vereadores chegaram ao denominador de alteração do artigo segundo do projeto de lei 

número dezessete de dois mil e vinte que passará a ser redigido com a seguinte redação: “Artigo 

2º(segundo) - Na permissão de uso do bem público, na forma da presente Lei, admitir-se-á pelo 
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permissionário, a exploração dos serviços pertinentes a Lancheria (produção e/ou comercialização de 

lanches e bebidas) e a quadra, bem como todas as dependências do Centro Esportivo e Cultural, mediante 

termo, para utilização com exclusividade e nas condições convencionadas com o Executivo Municipal, 

atendendo ao fim a que se destina.” No artigo segundo fica incluso o parágrafo 1º(primeiro) que passa a 

ter a seguinte redação: “Fica vedado o comércio de cigarros e similares.” E no parágrafo 2º(segundo) 

“Fica vedado o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas destiladas.” Em seguida a secretária fez a 

leitura da proposta de emenda ao artigo 7º(sétimo) que passa a ser redigido da seguinte forma: “Fica 

vedado à Secretaria Municipal de Educação à cedência às escolas municipais e estaduais de educação 

para fins de exercício de Educação Física da grade curricular.” O presidente colocou em discussão as 

emendas propostas. O vereador Zaqueu Picoli disse ser favorável ao projeto para a cedência do espaço 

público para um ecônomo para a utilização do ginásio e também as emendas propostas para alteração ao 

projeto de lei e considera de extrema importância tomar o máximo de cuidado na decisão do projeto de lei 

pois quem já visitou e pode ver como está o ginásio após a reforma verá que são poucos os ginásios da 

região que tem este espaço e esta condição que tem o ginásio municipal de Barão de Cotegipe por isso 

que reitera o cuidado necessário com esta estrutura pública. O vereador Rodrigo Colet pediu para constar 

na emenda do artigo sétimo para que a secretaria de educação para as escolas municipais e estaduais e o 

presidente disse que essa informação já consta e solicitou que a secretária fizesse novamente a leitura da 

alteração do artigo sétimo. A secretária disse que o artigo sétimo passou a ter a seguinte redação: “Fica 

vedado à Secretaria Municipal de Educação à cedência às escolas municipais e estaduais de educação 

para fins de exercício de Educação Física da grade curricular.” O vereador André Gasparini disse ser 

favorável ao projeto e que foi necessário a inclusão das emendas propostas a fim de poder proporcionar 

maior conforto e segurança a todos e qualidade na manutenção do espaço e que não estão deixando nada a 

desejar pois obviamente consta no projeto que as escolas não poderão atender o que compete a grade 

curricular devido as mesmas possuírem seus próprios ginásios e para demais eventos poderão ser 

utilizado e o restante o que estará regendo é o contrato que será formalizado pelo edital de concorrência e 

nos dias de eventos promovidos pelo município será determinado por decreto o que poderá ser 

comercializado. O vereador Adelir Sartori disse ser favorável ao projeto e as alterações propostas por 

emenda e que gostaria que tanto o prefeito quanto os diretores das escolas fizessem uma reunião para 

esclarecer o fato de que não será mais disponibilizado o espaço para as escolas pois isso irá gerar 

discussões com os diretores das escolas. O vereador André pediu permissão para falar e disse que só não 

serão permitidos os exercícios da grade curricular mas os demais eventos será permitido. O vereador 

Floriano Ternes disse que este projeto de lei é fundamental para o município haja visto que o ginásio foi 

totalmente reformado e com um assoalho que poucos ginásios tem e que estas emendas estão corretas e a 

pessoa que ganhar o processo de concorrência terá que zelar pelo patrimônio e com certeza o poder 

executivo irá fiscalizar e quanto não ceder o espaço para as escolas municipais e estaduais para a 

realização dos exercícios da grade curricular disse concordar pois estas aulas serão feitas durante o dia e a 

pessoa responsável pelo local terá que se deslocar durante esse horário para abrir e cuidar o espaço, 

mesmo os professores estarem presentes, pois essa pessoa é responsável pelo local e por isso acredita que 

estas emendas estão corretas pois é preciso um cuidado para que não seja danificado tudo o que foi 

reformado e que acha que com o ginásio nessa qualidade umas equipes vão querer participar dos 

campeonatos organizados pelo município. O vereador Djeovani Kreczynski disse que leu o projeto e irá 

votar favorável após as emendas que foram propostas pois antes o futuro ecônomo ficaria somente com o 

trabalho mas com estas propostas abrirá um leque maior para a comercialização de bebidas e com isso 

aumentar o seu orçamento mensal pois o cargo de responsabilidade que o mesmo terá não será nada fácil, 

sem contar com os produtos de limpeza que terão que ser utilizados nesta nova quadra. Colocado em 
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votação a emenda do Artigo 2º(segundo) do Projeto de Lei nº 017/2020 teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Colocado em votação a emenda do Artigo 7º(sétimo) do Projeto de Lei nº 

017/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de 

Lei nº 017/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. O presidente solicitou para 

os demais para que fosse lido os três projetos de lei do legislativo em sequência devido tratarem da 

mesma questão. Os demais vereadores concordaram e o presidente solicitou que a secretária fizesse a 

leitura dos mesmos. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 007/2020, DE 21 DE JULHO DE 2020 

Que “Altera a redação do Art. 2º da Lei Municipal nº 2.824/2020 e dá outras providências.” 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 008/2020, DE 21 DE JULHO DE 2020 Que “Altera a 

redação do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.825/2020 e dá outras providências.” PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO N.º 009/2020, DE 21 DE JULHO DE 2020 Que “Altera a redação do Art. 4º da Lei 

Municipal nº 2.826/2020 e dá outras providências.” O presidente solicitou que o vice-presidente o 

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

Giacomel disse que como consta na justificativa dos três projetos de lei estes projetos foram aprovados no 

mês de abril deste ano e o TCE devido a uma decisão do STF entendeu que não pode ser constado o 

estabelecimento dos novos salários dos próximos anos sem a criação de uma lei específica para isso e que 

este é um entendimento do STF e não tem muito o que argumentar e que o Tribunal de Contas entrou em 

contato com essa Casa Legislativa e solicitou para que se fizesse essa alteração visto que nos prazos 

regimentais e devido a prorrogação das eleições ainda está no prazo para fazer esta adequação sem 

nenhuma inconstitucionalidade e por esse motivo foi optado em já se fazer para dar prosseguimento e não 

dar problemas mais para frente e que isso é somente uma adequação e que todos os anos virão os projetos 

para os subsídios salariais e finalizou solicitando a aprovação dos referidos projetos de lei. O vice-

presidente devolveu a palavra ao titular. Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 007/2020 

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

Legislativo nº 008/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocado em 

votação o Projeto de Lei Legislativo nº 009/2020 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada do PSD o vereador 

André Gasparini comentou que foi solicitado na última sessão os reparos sobre a ponte da Rua Princesa 

Isabel com a Avenida Ângelo Caleffi, visto que as máquinas estavam trabalhando no município os 

mesmos foram realizados. Disse ainda que fica um pouco triste com os acontecimentos que tem sido 

notícias na região e que sabe que não faz parte do município mas que possam servir de exemplo e 

comentou sobre um acontecido na cidade de Erechim no último final de semana no bairro Esperança onde 

foi falado que aproximadamente mil pessoas estavam formando uma aglomeração e disse achar que estas 

pessoas não estão tendo um pouco de noção do que está acontecendo e que o tempo vai passando e todos 

acabam se desleixando mas que a pandemia ainda não passou e voltou a frisar para que todos tenham o 

cuidado consigo, com os familiares e usou o ditado que sempre diz que não se pode surtar por este 

motivo, mas é preciso continuar se protegendo e protegendo aos familiares para que haja o controle deste 

vírus. Falou ainda que ficou muito feliz na data de ontem ao ouvir as badaladas dos sinos da Igreja Matriz 

que voltaram a soar fortemente no município e pela belíssimo acontecimento que foi as benção aos 

motoristas de uma forma inusitada, inclusive com os padres fazendo a benção usando máscaras e muitas 

pessoas passaram e poucas se reconhecendo devido ao uso das máscaras, mas foi uma belíssima 

apresentação promovida pela Igreja. Disse ainda que não tinha muito o que falar sobre a política nos 

últimos dias e aproveitou para desejar a todos os vereadores, munícipes e amigos um feliz e abençoado 

dia dos pais. 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 que iniciou falando que iria 
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propor uma moção de repúdio, mas como o tema não foi muito noticiado e algumas entidades ainda estão 

debatendo sobre a questão acredita que para a próxima sessão irá propor essa moção contra o novo 

aumento de ICMS que terá no Estado e que sabe que a proposta é de redução da alíquota de dezoito para 

dezessete por cento mas que no seu ponto de vista é uma alíquota maquiada e levantou três fatores para 

isso, sendo que uma é que irá aumentar em cento e sessenta e cinco por cento o imposto no transporte 

interurbano ou seja quem for fazer uma viagem daqui à Porto Alegre o imposto sobre a passagem será 

cento e sessenta e cinco por cento mais cara do que é agora, o IPVA que antes era cobrado de carros até 

vinte anos passará para quarenta anos e acredita que é preciso fazer uma adequação mas muitas pessoas 

voltarão a pagar o imposto e outras duas questões interfere indiretamente o município onde dois produtos 

terão seus impostos aumentados na cesta básica que são os medicamentos e a erva-mate, sendo que os 

medicamentos irão aumentar cento e quarenta e dois por cento e que isso não impactará no estado e sim 

no fornecedor que irá fornecer para o município e consequentemente o município irá pagar mais e ter 

menos dinheiro para investir na saúde dos munícipes e por isso baixando os impostos de dezoito para 

dezessete por cento estão somente maquiando os impostos e quanto a erva-mate que é o carro chefe da 

economia do município irá sair da cesta básica diminuindo desse modo as vendas e a arrecadação do 

município e que são coisas que no seu ponto de vista não passará na Assembleia mas que durante a 

próxima semana trará mais dados para propor uma moção e gostaria que todos os vereadores estudassem 

melhor esse caso pois realmente irá afetar a arrecadação do município. Disse ainda que muito se falou da 

reforma e do projeto de lei da cedência do ginásio e agradeceu ao deputado Danrlei e o assessor Joca que 

no primeiro ano da legislatura conseguiram esta emenda de duzentos e cinquenta mil reais e que hoje está 

com a reforma finalizada e como comentado pelo vereador Zaqueu não sabe se na região tem um ginásio 

tão bom e com uma qualidade tão alta como ficou o ginásio municipal e é algo que orgulha a todos os 

cotegipenses mesmo após tanta demora acredita que valeu a pena pela qualidade da obra e espera que em 

breve possam usar o mesmo. Desejou ainda um feliz dia dos pais a todos os vereadores, familiares e a 

toda comunidade cotegipense. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. Pela bancada do PT/PSB o 

vereador Floriano Ternes(PT) disse que gostaria de comentar algumas coisas sobre a RGE que mesmo 

sabendo que teve temporais nos últimos meses o serviço prestado está deixando a desejar pois teve 

famílias que ficaram doze dias sem energia elétrica e que isso é lamentável e que está levantando alguns 

dados para pedir ressarcimento por danos morais e financeiros devido aos prejuízos causados pela falta de 

energia haja visto que a cada mês se paga mais e cada vez estão tirando mais os benefícios dos 

agricultores tornando a vida dos mesmos mais difícil e que no início da pandemia teve redução no preço 

dos combustíveis pois não tinha muita saída e agora voltou a aumentar praticamente toda semana e que 

não sabe como os agricultores e os transportes conseguirão dar o giro com todo este aumento 

especialmente no diesel e que muitos dos vereadores são agricultores e sabem que antigamente quando 

estragava um trator se contava a peça mas que hoje se faz o cálculo em cima do valor do diesel, pois se 

abastece o trator de manhã, dependendo a potência do mesmo chega no final do dia está com o tanque 

seco e se foi quinhentos reais só de combustível e que isso é lamentável, pois tem muitas pessoas que 

dizem que o preço da soja está bom e que concorda com isso, mas daqui a pouco os insumos sobem e não 

se consegue mais dar o giro. Disse ainda que não tem palavras pra expressar nesta sessão a respeito da 

troca dos ministros do presidente e que isso é coisa de aborrecer, mas não tem o que fazer e cada mês que 

passa se agrava mais e não sabe como ficará a situação do país, não somente por causa da pandemia. 

Desejou ainda feliz dia dos pais aos vereadores e aos munícipes. O vereador Djeovani Kreczynski(PSB) 

comentou sobre o requerimento que havia feito que fez na última sessão para a implantação de luminárias 

no interior de Barão de Cotegipe para os trabalhadores do agro e que esteve conversando com o secretário 

de indústria e comércio Renan Giacomelli que repassou que os gastos com a energia será elevado e que 
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este projeto passa se os agricultores arcarem com as despesas das luminárias nas propriedades e que o 

secretário acha que o aumento da energia será alto para o município e que isso ficará a cargo dos 

agricultores. A respeito das ruas que estão sendo asfaltadas disse que está sendo realizado um ótimo 

trabalho mas repetirá o que já havia falado nessa Casa que espera que o prefeito tenha um planejamento 

com a CORSAN sobre a hidráulica que está abaixo do asfalto para que a mesma tenha sido trocada ou 

tenha sido feita uma manutenção antes de ter sido colocado o novo asfalto por que senão de nada adianta 

fazer o asfalto novo hoje e amanhã a máquina acabar estragando todo o asfalto devido aos vazamentos de 

água e isso também está sendo pago pelos munícipes. Não querendo se estender muito o vereador desejou 

aos vereadores e a toda comunidade um feliz e abençoado dia dos pais. Pela bancada PP/PSDB o 

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

quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder do governo para que solicite para a secretaria de 

obras para que realize a pintura de uma faixa amarela para proibir o estacionamento de veículos na 

esquina da Rua José Mantovani nas proximidades da residência do senhor Marcos Lorenzon pois as 

pessoas estão estacionando os seus veículos neste local até na faixa de segurança e por isso solicita para 

que seja pintado pelo menos uns dez metros e que fosse colocado uma placa de proibido estacionar para 

evitar que alguma carreta acabe batendo em algum veículo estacionado neste local. Parabenizou ainda a 

todos os pais pela passagem do seu dia que será no próximo domingo. E ainda parabenizou a 

administração que está fazendo um belo trabalho de asfaltamento na ruas do município pois está ficando 

um trabalho muito bonito. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) disse que gostaria de salientar e informar aos 

demais vereadores que no terceiro mandato de vereador do partido PSDB em Barão de Cotegipe foi 

conseguido a indicação de um recurso oriundo de um deputado do PSDB e que na semana passada 

recebeu a informação que o município recebeu o valor de cem mil reais para o custeio na saúde que foi 

uma indicação do deputado federal Lucas Redecker o que o deixa muito animado pois é uma discussão 

que sempre tem com os representantes do partido que é preciso mudar muito estas atitudes e lembrar mais 

dos pequenos municípios principalmente da região e que cem mil parece pouco mas já é um início e 

agradeceu na pessoa do Fabrício que é o assessor que sempre visita e está sempre em contato e também o 

deputado Lucas Redecker. Quanto a questão da moção de repúdio da reforma tributária o vereador disse 

que precisa ser muito pensada pois quando viu essa questão que veio à tona já contatou o deputado 

Mateus Wesp que hoje é o líder do governo na bancada na Assembleia Legislativa e trocou algumas 

ideias com o mesmo e acha que tem que ser vista a questão do que irá se tratar essa moção pois todos 

sabem que é preciso fazer uma reforma tributária de um jeito ou de outro e que é preciso manter o contato 

com os representantes para que seja feita da melhor forma e que se observa a situação do aumento do 

IPVA de três para três e meio por cento que foi algo que questionou e também a questão do aumento do 

tempo do veículo de vinte para quarenta anos e que sabe que tem partidos que estão batendo contra aqui 

no estado, mas estão governando estados onde a tributação do IPVA já é quatro por cento e que Minas 

Gerais é um deles e que em São Paulo é três e meio por cento e que é preciso destacar a proposta para 

redução da tributação da energia elétrica, dos combustíveis de trinta para vinte e cinco por cento e que 

entende a questão da moção de repúdio mas que a mesma não seja contra a reforma tributária e que tem 

que ser muito bem estudada. O vereador ainda parabenizou a administração pelo trabalho que vem sendo 

feito na pavimentação na cidade e agora sabe que uma obra que foi tanto solicitada na saída para a Linha 

Seis que era um problema muito sério que se tinha e agora vai acontecer e é importante deixar destacado 

que somente a Rua Porto Alegre que foi uma obra financiada e que as demais obras realizadas ou que 

serão realizadas são com recursos próprios ou através de emendas. Finalizou desejando um feliz dia dos 

pais a todos os vereadores, aos munícipes e quem acompanha pelas redes sociais. O vereador Rodrigo 

Colet(PP) esclareceu o pedido do vereador Djeovani Kreczynski e disse que algumas ruas onde estão 
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sendo realizados os recapeamentos já eram consolidadas e todos sabem que pode ocorrer vazamentos mas 

que geralmente estas áreas o encanamento está sendo trocado e que passou pela Rua Celso Longo e ficou 

sabendo que a CORSAN não tinha uma retroescavadeira para iniciar as obras e que o recurso já está 

disponibilizado para a execução da obra que se não se engana é de uma emenda parlamentar do PTB do 

deputado Santini e que está estava sendo visto para a realização da troca dos canos para não gerar um 

problema futuro. Disse que também passou na Rua Adão Welker no trecho de estrada de chão e que 

estava lá a máquina da prefeitura e a camionete da CORSAN de Erechim fazendo a colocação dos canos 

novos e também as novas esperas já estão sendo deixadas prontas para não precisar fazer o rompimento 

do asfalto novo. Também já verificou se tinha os tubos para fazer o escoamento da água dessas ruas e por 

isso acredita que tanto a administração quanto a engenharia estão em cima dessas obras. Comentou ainda 

que todos sabem que os caminhões da prefeitura estão auxiliando no transporte para baratear os custos 

mas que a obra da Tancredo Neves já estava pronta e por isso os caminhões da prefeitura não estavam 

puxando o material e que acredita que a administração está empenhada para realizar as obras com 

qualidade pois acompanhou grande parte da colocação dessas camadas asfálticas e que as mesmas estão 

bem batidas e irão durar um bom tempo. Parabenizou o poder executivo e o secretário de obras, o vice-

prefeito e os funcionários que estavam trabalhando no sábado para que estas obras fossem concluídas no 

prazo e com o clima favorável. Quanto a outra questão levantada disse que fica até indignado com o que o 

vereador Djeovani falou do secretário de indústria e comércio pois todos sabem que as luminárias de LED 

irão trazer uma grande economia ao município e dizer que o custo da instalação ficará a cargo de cada 

produtor rural e que isso não deveriam ser palavras utilizadas sabendo que se tem o material adquirido e 

que é somente a instalação e que isso é algo que não gostaria de ter escutado e ainda que concorda que 

muitas vezes uma lâmpada por propriedade é o ideal, mas duas ou três numa casa dentro do mesmo pátio 

da propriedade seria demais e também sabe que todos pagam iluminação pública mas que a mesma 

provem das praças, das ruas e que estas lâmpadas são uma contagem extra que de tempo em tempo a 

RGE realiza da contagem e que irá procurar o secretário para conversar. Parabenizou os vereadores que 

são pais, o seu pai e todos os pais do município pela passagem do seu dia. Pela bancada do PTB o 

vereador Alderi Trombeta parabenizou a todos os pais dessa Casa Legislativa e também de todo o 

município pela passagem do seu dia. Comentou ainda sobre as comunidades, as capelas do município e 

que fala da comunidade São Roque em que faz parte onde teriam uma festa no próximo dia dezesseis e 

não será possível realiza-la devido a pandemia e inclusive se alguém quiser comprar foi feita uma rifa 

pois não estão conseguindo nem pagar a conta de luz e a água e nem fazer a manutenção da comunidade e 

disse não saber se essa é a realidade das demais comunidades mas na comunidade em que faz parte os 

sócios estão ajudando e sabe que tem comunidades que ficam esperando um único evento que é a festa do 

padroeiro para poder adquirir um dinheiro para poder sobrar um valor para pagar estes gastos mensais e 

que apenas fez um comentário e que todas as comunidades deveriam fazer o mesmo quando chegar a 

proximidade das suas festas e seus eventos que fizessem alguns blocos de rifas para poder manter a 

comunidade pois tem comunidades pequenas com poucos associados e não conseguem manter a mesma. 

Pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori comentou sobre o ginásio de esportes que foi um assunto 

recente e que se surpreendeu pois a reforma está bem adiantada e já foi aprovado o projeto para uma 

pessoa trabalhar no local pois muitas pessoas estavam preocupadas e estão querendo jogar bola e o quanto 

antes abrissem seria melhor pois o município iria ganhar em cima disso pois o pessoal fica no município e 

gasta no local gerando lucros para a cidade pois se não tem jogos aqui as pessoas vão para Erechim 

inclusive a sua filha está indo e essas pessoas poderiam estar jogando aqui mas acredita que logo será 

inaugurado e as atividades esportivas serão iniciadas no município. Também parabenizou a todos os pais 

desta Casa e do município pela passagem do seu dia que será no próximo domingo. O presidente solicitou 
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para que conste em Ata que foi criada a Comissão de Constituição e Justiça que é composta pelos 

vereadores André Gasparini, Djeovani Kreczynski e Zaqueu Picoli como titulares e suplentes os 

vereadores os vereadores Alderi Trombeta e Adelir Sartori e que essa Comissão será destinada para a 

adequação e reforma do Regimento Interno desta Câmara Legislativa. 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 dezessete 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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