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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA VIGÉSIMA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA-SEGUNDA LEGISLATURA, EM 16 DE NOVEMBRO 

DE 2020. Aos dezesseis dias  do mês de novembro 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 vereadores para a décima oitava sessão ordinária, declarados abertos os trabalhos 

legislativos, o presidente cumprimentou os colegas, presentes e os munícipes que fazem o 

acompanhamento através das redes sociais, dando seguimento ao rito o presidente procedeu a 

chamada para verificação de quórum declarando do presentes os Exmos Sres. vereadores Adelir 

José Sartori, Alderi Trombeta, Djeovani Pedro Kreczynski, Floriano Ternes, João Carlos 

Dassoler, Luiz Eduardo Giacomel, Rodrigo Colet e Zaqueu Picoli. O Presidente solicitou 

constar em Ata que o vereador André Gasparini não estava presente à sessão por estar em 

isolamento derivado do Corona vírus, uma vez que sua esposa testou positivo para a patologia. 

PEQUENO EXPEDIENTE: O Presidente colocou em votação a Ata da Décima Sétima 

Reunião Ordinária de três de novembro de 2020 e a Ata da Reunião Extraordinária do dia cinco 

de novembro de 2020 que tiveram como parecer Aprovadas por Unanimidade dos votos.  NA 

PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes da bancada do MDB Adelir Sartori; PTB 

Alderi Trombeta; PT Floriano Ternes; PSD André Gasparini e Luiz Eduardo Razzia Giacomel; 

Progressistas Rodrigo Colet; CORRESPONDÊNCIAS: Não houverem correspondências; 

REQUERIMENTOS VERBAIS: O Vereador Adelir Sartori solicitou a palavra e inicialmente 

cumprimento à todos e  solicitou ao Líder de Governo para que seja verificado na “segunda” 

rua do bairro  Nossa Senhora Aparecida um buraco ocasionado a rua, o vereador alegou que 

demais moradores soltam a água através da rua e que esta acaba empossada no buraco, 

solicitando que o mesmo seja reparado ele ainda requereu a construção de uma “caixa” para 

fim de evitar o esgoto na rua. O vereador solicitou para que a Assistência Social acompanhe e 

dê apoio a situação do Sr. Claudio Minski que encontra-se com dificuldades uma vez que está 

inapto para o trabalho devido a condição de saúde do mesmo. O vereador Djeovani Kreczynski 

incialmente cumprimentou à todos e em seguida solicitou ao Líder de Governo que seja 

efetuado a realocação de poste na R. José Bonifácio e na Rua João Poletto, saída para Linha 5. 

O vereador explicou que o local passou recentemente por beneficiamento com calçamento de 
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paralelepípedos e que não foi observado o recuo de aproximadamente 1 metro dos postes na 

rua e solicitou a retirada dos mesmos. O vereador João Carlos Dassoler cumprimentou à todos 

e solicitou ao Líder de Governo para conversar diretamente com o responsável pela Corsan, 

alegando que há mais de trinta dias foi efetuado um buraco enorme no entroncamento da Rua 

Dirceu Felipetti com Valdomiro Zunkowski pela empresa e que encontra-se até os dias atuais 

devido ao descaso da companhia no conserto, definiu a situação como vergonhosa. O vereador 

Alderi Trombeta solicitou ao Líder de Governo que repasse ao Secretário de Obras duas cargas 

de brita na comunidade Monte Alegre. REQUERIMENTOS POR ESCRITO: Não houveram 

requerimentos por escrito.  PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N. º 01/2020, 

DE 27 DE SETEMBRO DE 2020 cuja ementa “Emenda à Lei Orgânica do Município de 

Barão de Cotegipe” Em discussão o projeto de lei o vereador Luiz Eduardo Razzia Giacomel 

solicitou a palavra e explanou aos demais que a presente emenda à Lei Orgânica Municipal já 

esteve em pauta em primeiro turno durante a Sessão Extraordinária do dia 05 de novembro 

possuindo votação favorável para prosseguimento em segundo turno por aprovação da maioria 

absoluta dos membros presentes, o vereador explanou ainda que tal medidas são necessárias 

tendo em vista a alta instabilidade jurídica que as normas do município possuíam, com 

dispositivos inconstitucionais e ambíguos. O mesmo ainda detalhou para os presentes que as 

novas normas foram revisadas pelo programa Interlegis do Senado Federal que foi solicitado 

pelos vereadores em comitiva à Brasília – DF de forma gratuita. O vereador finalizou 

solicitando a aprovação dos demais colegas. E não havendo mais representantes a se manifestar, 

o Projeto de Emenda foi colocado em votação nominal pela presidência iniciando da seguinte 

forma: ADELIR SARTORI: FAVORÁVEL; ALDERI TROMBETA: FAVORÁVEL; 

FLORIANO TERNES: FAVORÁVEL; JOÃO CARLOS DASSOLER: FAVORÁVEL; 

RODRIGO COLET: FAVORÁVEL; ZAQUEU PICOLI: FAVORÁVEL E LUIZ 

EDUARDO RAZZIA GIACOMEL: FAVORÁVEL; TEVE COMO PARECER: 

APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES EM SEGUNDO TURNO DE 

VOTAÇÃO. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2020, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020, 

que “Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Barão de Cotegipe RS” 

O vereador Luiz Eduardo Razzia Giacomel alegou que a presente Resolução vem em 

conformidade com o documento anterior votado e inseriu em seu comentário anterior à 
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economia de aproximadamente vinte oito mil reais que o município de Barão de Cotegipe 

deixou de investir em uma assessoria privada contando com o apoio do programa Interlegis  do 

Senado Federal de forma totalmente gratuita, dando ênfase que os valores economizados podem 

contribuir para melhoria em demais setores que possam vir a necessitar. E finalizou solicitando 

a aprovação dos colegas. O vereador Floriano Ternes saudou à todos e fez menção de ser justa 

as alterações propostas, alegando que as alterações ora efetuadas eram necessárias para 

continuidade dos serviços legislativos de acordo com a regra da Lei.  O vereador Zaqueu Picoli 

cumprimentou a todos e expôs que esse é mais um marco positivo desta legislatura e afirmou 

que haviam muitas situações de instabilidade jurídica da norma do Regimento Interno. O 

vereador destacou e parabenizou a equipe que foi em busca de recursos e na contribuição para 

que a reforma fosse efetuada. O vereador Djeovani Kreczynksi afirmou que o presente projeto 

veio para agregar e contribuir com a estabilidade jurídica do Poder Legislativo e alegou ficar 

mais fácil para às próximas Legislaturas e seguro para a comunidade. E não havendo mais 

representantes a se manifestar o Projeto de Emenda foi colocado em votação nominal pela 

presidência iniciando da seguinte forma: ADELIR SARTORI: FAVORÁVEL; ALDERI 

TROMBETA: FAVORÁVEL; FLORIANO TERNES: FAVORÁVEL; JOÃO 

CARSLOS DASSOLER: FAVORÁVEL; RODRIGO COLET: FAVORÁVEL; 

ZAQUEU PICOLI: FAVORÁVEL E LUIZ EDUARDO RAZZIA GIACOMEL: 

FAVORÁVEL; TEVE COMO PARECER: APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES EM SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO. PALAVRA LIVRE: Advindo a 

palavra livre pela bancada do PSD o vereador Luiz Eduardo Razzia Giacomel em primeiro 

momento parabenizou a votação expressiva do Prefeito reeleito Vladimir Luiz Farina e expôs 

que esta é fruto do seu trabalho e dedicação e incluiu a relação harmônica e diálogo constante 

com o Poder Legislativo. O vereador fez alusão de que muitas vezes os vereadores são tachados 

de trabalhar em menor escala ou importância, todavia ressaltou que todos são prova que 

trabalharam de forma significativa buscando recursos e modernizando vários sistemas, citou a 

exemplo a nova “Lei dos  Loteamentos” o projeto de Lei de inciativa do vereador Zaqueu da 

“captação da agua da chuva”, e pediu  aos novos colegas eleitos que seja seguido o exemplo 

desta Legislatura, afirmando acreditar que nunca na história houve uma legislatura tão integra 

dotada de muito  diálogo e respeito. O vereador fez citação a amizade e exaltou a conduta de 
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todos vereadores que juntos buscaram recursos e o melhor para o município e finalizou 

parabenizando aos colegas pela conduta, e clamou que os novos vereadores venham a trabalhar 

em nome do município e não por siglas partidárias. Pela bancada do PT o vereador Floriano 

Ternes solicitou a palavra e parabenizou aos candidatos reeleitos e aos que serão diplomados. 

O vereador ainda fez a citação de que as pessoas costumam dizer que “Vereador não faz nada” 

entretanto explanou que toda matéria passa pela Câmara, desde o orçamento até salários e 

subsídios. O vereador então apelou para que os candidatos eleitos trabalhem para melhorar as 

condições do povo, afirmando que a partir de primeiro de janeiro tem que trabalhar seguindo o 

melhor para o crescimento do município e usou seu mandado como exemplo, explanando ser 

oposição ao atual prefeito e de forma igual foi para Brasília com os demais vereadores sem 

olhar a sigla partidária para buscar recursos e que terá mais um mês de mandato mas tentará 

buscar mais recursos para a comunidade do Povoado Wawruch. Disse ainda que sempre 

trabalhou para ajudar o município pois os recursos que vem é para o bem do povo. Aproveitou 

ainda para agradecer a todos e falou que não é fácil fazer campanha política em especial esta 

que foi bem diferente das anteriores sem eventos no interior o que dificultou um pouco a 

campanha corpo a corpo e assim como outros vereadores optou em não concorrer à reeleição e 

parabenizou aos vereadores reeleitos e também aos sete novos vereadores que foram eleitos e 

enfatizou que por mais que se faça um bom trabalho durante o mandato a escolha é do povo 

pois a eleição para o primeiro mandato é difícil mas a reeleição é muito mais. O vereador 

Djeovani Kreczynski(PSB) parabenizou prefeito Vladimir Farina e a Eliane Follador pela 

reeleição e também aos nove vereadores que foram eleitos e fez um pedido aos mesmos para 

que venham para esta Casa e façam uma legislatura pacífica e pensem no bem do povo, 

analisando bem os projetos pois assim o município agradece. Pela bancada do MDB o vereador 

Adelir Sartori também parabenizou ao prefeito municipal e a vice prefeita e aos vereadores 

eleitos no pleito eleitoral e disse que eram quarenta candidatos para nove vagas e quem decide 

é o povo e ressaltou que a caminhada foi boa, mas também bastante corrida e sofrida pois o o 

tempo é curto e a cidade é grande mas que todos os candidatos fizeram a sua parte. Disse ainda 

que espera que seja feito um bom trabalho juntamente com os demais vereadores eleitos com 

dialogo que sempre teve nesta Casa, aprovar os projetos e buscar verbas para o município pois 

sempre ressaltou nesta Casa que isso não é para si e nem para o prefeito e sim para os munícipes 
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e por isso que quanto mais emendas conseguirem mais investimentos serão feitos pois o 

município está crescendo e se desenvolvendo e acredita que este ano será valioso. Falou ainda 

que espera que em breve a pandemia acabe, pois a situação está complicada com aumento dos 

casos e será preciso superar essa fase. Pela bancada do PP o vereador Rodrigo Colet questionou 

o vereador Adelir Sartori se o referido buraco foi aberto pela Corsan e o vereador informou que 

segundo informações dos moradores o calçamento se rompeu e abriu um buraco e quanto ao 

pedido do vereador Djeovani Kreczynski falou que já foi comentado sobre isso na sessão 

passada em chamar a engenharia pois se sabe que neste local tem um loteamento novo e para 

isso existe um projeto aprovado e voltou a dizer  que a rua João Poletto é uma travessa antiga 

no município e que se for observado essa rua nunca mais será alinhada com a BR 480, mas por 

interesse de algumas pessoas quando foi feito o Loteamento Baidek não foi deixado um recuo 

e que isso foi um erro muito grave do setor da engenharia do município que deveria ter deixado 

e que obviamente para o dono do loteamento ter uma rua a menos e ganhar alguns lotes isso foi 

feito por interesse e que isso não pode acontecer pois os projetos devem ser feitos em cima do 

que consta na Lei de Diretrizes Urbanas e salientou que os vereadores que foram eleitos devem 

cobrar para que estes problemas não aconteçam mais. Disse ainda que já existe um pedido de 

retirada junto a RGE mas que pode demorar e por isso acha importante estar em contato e 

chamar os responsáveis para maiores explicações. O vereador aproveitou ainda para 

parabenizar os vereadores reeleitos e também aos candidatos que não conseguiram se eleger 

pois foi uma campanha muito bonita e com respeito, e parabenizou os candidatos do partido 

Progressistas que conquistaram três cadeiras nesta Casa e também parabenizou o prefeito 

reeleito juntamente com a vice Eliane do PSDB e desejou aos mesmos um ótimo trabalho e 

disse que fica triste pois muitas vezes especialmente no caso de vereador que deveria se eleger 

o mais votado e desse modo não dependeriam de uma legenda e teriam os vereadores que 

realmente a população escolheu e espera que um dia seja assim para que o povo tenha os 

políticos que merecem e finalizou dizendo que o município estará em boas mãos tanto no 

executivo quanto no legislativo e espera que todos possam trabalhar em harmonia  sempre 

pensando no bem dos munícipes. O vereador João Carlos Dassoler(PP) agradeceu a todos pelo 

pleito eleitoral ter ocorrido de forma tranquila e parabenizou a todos candidatos a vereador que 

colocaram o nome à disposição e também aos vereadores eleitos e aos reeleitos que irão ajudar 
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os que estão chegando para que juntos possam fazer um bom trabalho pelo município assim 

como foi nos últimos anos. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) iniciou comentando sobre a 

CORSAN e que conversa constantemente com o único funcionário que tem no município e o 

mesmo repassa as situações existentes e todos são sabedores destes problemas e o quanto foi 

batalhado pelos vereadores nesta Casa durante os quatro anos onde foi convocado por duas 

vezes o Santi para vir e dar explicações, também foi realizada uma visita juntamente com o 

executivo ao superintendente André Finamor em Porto Alegre, e parece que nada aconteceu, 

mas se for analisado muita coisa foi feita nestes quatro anos e continuam fazendo, mas 

infelizmente é assim que as coisas funcionam quando o assunto é reestruturação, troca de 

tubulação ou troca que equipamentos é preciso cortar o abastecimento de água para a população 

e quando isso acontece a parte alta da cidade sempre será prejudicada e para agravar ainda mais 

a situação tem a questão da seca que já está prejudicando o fornecimento de água em alguns 

poços do município e por esse motivo é preciso continuar batalhando para melhorar a questão 

do fornecimento de água e ressaltou ainda que em visita ao município foi repassado ao deputado 

Mateus Wesp a situação e pode-se perceber que isso já chegou aos ouvidos dos “cabeças” da 

CORSAN o pedido do município, pois ouve uma ligação do Santi ao executivo questionando 

as reclamações realizadas e cabe a todos pedir a conscientização dos munícipes quanto a 

economia da água pois não adianta reclamar do serviço da CORSAN e não fazer a sua parte. 

Referente ao pleito eleitoral o vereador parabenizou as duas coligações que estiveram 

concorrendo, por ser uma campanha pacífica e completamente diferente e também parabenizou 

o prefeito reeleito Vladimir juntamente com a Eliane Follador e desejou que os mesmos façam 

um ótimo trabalho e possam dar continuidade ao que foi feito nos últimos quatro anos e ainda 

parabenizou os vereadores eleitos e reeleitos e desejou muito sucesso e uma boa caminhada e 

salientou que não concorreu desta vez mas estará sempre à disposição para auxiliar no que for 

necessário. E não havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos da 

Reunião e convidou à todos para a próxima Reunião Ordinária a realizar-se no dia sete de 

dezembro de dois mil e vinte as dezenove horas. Os trabalhos foram presididos pelo Vereador 

Luiz Eduardo Razzia Giacomel e 1º Secretário Rodrigo Colet. Sendo que o 1º Secretario 

determinou que fosse lavrada a presente ata, que após aprovada será assinada pelo mesmo e 

pelo Senhor Presidente. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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