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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA-SEGUNDA LEGISLATURA, EM 07 DE 

DEZEMBRO DE 2020. Aos sete dias  do mês de dezembro 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 nona 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 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; PEQUENO 

EXPEDIENTE: O Presidente colocou em votação a Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária 

de dezesseis de novembro de 2020 que teve como parecer Aprovada por Unanimidade dos 

votos.  NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes da bancada do MDB o 

vereador Adelir Sartori, pela bancada do PP/PSDB o vereador João Carlos Dassoler(PP), pelo 

PTB o vereador Alderi Trombeta e pela bancada do PSD André Gasparini e Luiz Eduardo 

Razzia Giacomel. CORRESPONDÊNCIAS: A secretária fez a leitura dos ofícios enviados 

pelo Deputado Paparico Bacchi e também foi repassado um convite da Secretaria de Educação 

aos atuais vereadores e para os vereadores eleitos para uma reunião no dia dez de dezembro as 

dezoito horas na Câmara de Vereadores. REQUERIMENTOS VERBAIS: O Vereador André 

Gasparini solicitou a palavra e cumprimentou à todos e disse que gostaria que fosse solicitado 

para Secretaria de Obras reparos na parada de ônibus que fica nas proximidades do Colégio 

Mário Quintana e também a construção de uma faixa elevada no local onde foi realocada a 

faixa de segurança, pois a antiga estava fora das normas. O vereador Adelir Sartori 

cumprimentou a todos os presentes e solicitou para a secretaria de obras que faça o conserto de 

uma boca de lobo nas proximidades do Colégio Mário Quintana mais precisamente em frente 

a propriedade da senhora Inês Knapik. O vereador João Carlos Dassoler cumprimentou a todos 

e novamente reforçou o pedido para que seja fechado o buraco que foi aberto nas proximidades 

da sua residência pois segundo o mesmo na data de ontem um carro caiu neste local. O 

presidente fez constar que foi solicitado o concerto neste local no dia trinta de novembro e 
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espera que em breve seja resolvido.    REQUERIMENTOS POR ESCRITO: Requerimento 

006/2020 de autoria da bancada do PSD que solicita que “seja reformulado e readequado o 

Código Tributário do município de Barão de Cotegipe.” O vereador André Gasparini solicitou 

a palavra e expôs que todos são sabedores que após a reestruturação da Lei Orgânica Municipal 

e do Regimento Interno desta Casa onde foi observado no treinamento feito através do Interlegis 

diversas discordâncias e por isso das devidas alterações com auxílio do professor Luiz Fernando 

e foi feito um excelente trabalho e disse achar que estão em tempo ainda de dar entrada no 

processo para readequação do Código Tributário devido a diversas divergências e alterações 

das leis estaduais e federais na questão tributária e solicitou que os demais vereadores votem 

favorável para que se dê início a este trabalho de leitura e estudo do Código Tributário 

municipal. O vereador Alderi Trombeta cumprimentou a todos e disse ser favorável ao 

requerimentos mas que é preciso colocar em prática o cumprimentos das leis pois foi notificado 

no ano de dois mil e quatorze para que fizesse a calçada em frente a sua residência e disse achar 

que isso deveria continuar pois em plena avenida municipal tem lotes que não tem passeio, 

acessibilidade e que isso é inviável para uma cidade que cresce como Barão de Cotegipe. O 

vereador André Gasparini pediu permissão e comentou que este requerimento é para tratar 

sobre o Código Tributário. O vereador Alderi Trombeta retomou a palavra e disse que muito 

bem foi comentado que no próximo ano não estarão mais nesta Casa e que espera que os 

próximos vereadores deem continuidade a este trabalho. O presidente solicitou que o vice o 

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

Eduardo Giacomel que complementou o comentário do vereador André dizendo ser muito 

importante esta adequação do Código Tributário e já existe comentários na cidade que algumas 

empresas estão entrando na justiça contra algumas cobranças que o município está fazendo e 

disse achar que o quanto antes for feita esta readequação para evitar algumas questões judiciais 

o município sairá ganhando e solicitou a aprovação dos demais vereadores e ressaltou que isso 

é só o começo dos trabalhos e que com certeza isso entrará o próximo ano adentro para deixar 

este Código Tributários nos padrões ideais para o município. COLOCADO EM VOTAÇÃO 

O REQUERIMENTO Nº 006/2020, TEVE COMO PARECER: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Requerimento 007/2020 de autoria da bancada do PSD que solicita “para 

que o setor competente pela fiscalização do município faça cumprir o Parágrafo único do Art. 
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32 do Capítulo II da Lei Municipal 2.066 de 08 de outubro de 2010 que instituiu o Código de 

Posturas.” O vereador André Gasparini complementou o comentário do vereador Alderi 

Trombeta sobre a questão das notificações e informou que este requerimento é para que o setor 

responsável pela fiscalização cumpra o seu papel de notificar as residências e tomar medidas e 

expôs que este neste setor no dia de hoje para conferencia e observou que os mesmos possuem 

AR (aviso de recebimento) e o que se faz necessário neste momento é que seja cobrado e 

aplicada a lei pois sabendo que a maioria destes imóveis já foram notificados sugere que seja 

feita uma nova notificação estendendo o prazo que é de trezentos e sessenta e cinco dias e que 

os proprietários sejam comunicados aplicando a lei existente para que na falta de cumprimento 

da mesma a obra seja realizada pelo município e a dívida lançada no sistema. Disse ainda que 

sabe que este assunto já foi discutido mas que gostaria de reforçar o pedido para que os demais 

vereadores votem favorável para que tenham as ruas mais embelezadas e segurança para todos. 

O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou a todos e disse que é favorável ao requerimento e 

comentou que conversou várias vezes sobre isso com o poder executivo pois consta no Código 

de Posturas da obrigatoriedade da construção de calçada em frente aos lotes urbanos e que 

poderia ter sido aproveitado a oportunidade durante as audiências públicas e ter cobrado dos 

moradores e salientou que é preciso fazer essa cobrança pois todos devem saber dos seus 

direitos mas também das suas responsabilidades e ressaltou ainda que se vê muita pavimentação 

asfáltica sendo feita, calçamentos, iluminação de LED então disse caber aos moradores fazer 

as calçadas para embelezar ainda mais a cidade. O vereador Djeovani Kreczynski disse que este 

assunto dos passeios é muito polêmico e fez das palavras do vereador André as suas no que diz 

respeito a realização das calçadas pela própria prefeitura pois desse modo seria um trabalho 

padronizado e após fizesse a inclusão da cobrança ao CPF do proprietário. O vereador Adelir 

Sartori disse ser favorável ao requerimento pois por muitas vezes já solicitou nesta casa a 

construção de passeios e que inclusive solicitou para que o prefeito cedesse a brita para 

emparelhar e facilitar a construção dessas calçadas ajudaria bastante e uma forma seria o 

município assumir a construção das mesmas e incluir a cobrança no CPF de cada munícipe. 

COLOCADO EM VOTAÇÃO O REQUERIMENTO Nº 007/2020, TEVE COMO 

PARECER: APROVADO POR UNANIMIDADE. ORDEM DO DIA: Dando seguimento 

ao rito o presidente solicitou ao secretário para que fizesse a verificação de quórum. O vereador 
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Zaqueu Picoli na condição de primeiro secretário informou que o vereador Rodrigo Colet não 

se faz presente devido a um procedimento cirúrgico e o vereador Floriano Ternes não estava 

presente à sessão por estar em isolamento derivado do Coronavírus, declarando presentes os 

Exmos Sres. vereadores Adelir José Sartori, Alderi Trombeta, André Gasparini, Djeovani Pedro 

Kreczynski, João Carlos Dassoler, Luiz Eduardo Giacomel e Zaqueu Picoli. 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 024/2020, nº 025/2020 e nº 026/2020 estão aptos para discussão e votação. 

O presidente consultou os demais vereadores se a leitura dos três projetos poderiam serem feitos 

em sequência pois tratam do mesmo assunto. Após todos aprovarem o presidente solicitou que 

a secretária fizesse a leitura dos mesmos. PROJETO DE LEI N.º 024/2020, DE 01 DE 

DEZEMBRO DE 2020 Que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder Auxílio 

Financeiro para incentivo a construção de Aviários Novos ou Ampliações para 

Alojamento de Aves.” PROJETO DE LEI N.º 025/2020, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 

Que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder Auxílio Financeiro para incentivo a 

construção de Pocilgas Novas e Ampliações para Alojamento de Suínos.” PROJETO DE 

LEI N.º 026/2020, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 Que “Autoriza o Executivo Municipal 

a conceder Auxílio Financeiro para Incentivo à Produção de Silagem.” Em discussão os 

projetos de lei o vereador Zaqueu Picoli solicitou a palavra e explanou aos demais que é 

favorável aos presentes projetos pois a respeito do projeto vinte e quatro teve um aumento de 

cinco mil aves pois no ano anterior eram vinte mil e para o próximo serão vinte e cinco mil 

aves e considera isso muito importante pois existem alguns projetos em construção e outros 

finalizados, mas que é importante ressaltar que ainda existem aviários sem climatização algo 

que hoje se trabalha muito e que a partir da climatização destes aviários com a mesma metragem 

se amplia a capacidade. Quanto a questão da suinocultura o vereador disse que todos são 

sabedores que um dos setores mais traz retorno ao município e por isso acha importante que 

este incentivo seja ampliado e expôs que quando ainda trabalhava com transporte de ração por 

toda a região quando falava que o município estava dando este incentivo os produtores ficavam 

com o queixo no chão pois além desse incentivo o município dá todo o serviço de terraplanagem 

e parabenizou ao poder executivo por estes incentivos e sobre a questão da silagem observou 
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que os valores estão sendo atualizados todos os anos e acabou a função de pegar a enciladeira 

da prefeitura ou a terceirização deste trabalho, beneficiando deste modo mais pessoas. Finalizou 

pedindo a aprovação dos demais vereadores para estes importantes projetos. O vereador André 

Gasparini disse que comentado pelo vereador Zaqueu já foi aprovado nesta Casa em anos 

anteriores estes auxílios e como consta nas justificativas são as áreas que mais retorno trazem 

ao município em relação ao ICMS e por isso acha que nada mais justo do que se incentivar o 

produtor rural pois todos são sabedores que existe uma grande dificuldade mesmo nos tempos 

modernos na implantação e modernização devido aos custos elevados em razão do aumento 

dos materiais nestes três ramos e por isso considera justo estes incentivos e ressaltou ainda a 

melhoria nas estradas que também era uma demanda muito solicitada pelos produtores e 

finalizou dizendo ser favorável aos projetos. O vereador Alderi Trombeta falou que o setor 

primário do município retorna em torno de cinquenta e dois por cento de ICMS ao município e 

por esse motivo merece ser valorizado sem menosprezar os demais setores que são responsáveis 

pelos outros quarenta e oito por cento e finalizou dizendo ser favorável aos projetos de lei e 

quanto mais incentivo a agricultura tiver mais retorno trará ao município. Quanto a silagem o 

vereador salientou que este é o principal alimento para quem tem gado leiteiro ou de corte por 

isso da necessidade deste incentivo. O vereador Djeovani Kreczynski parabenizou o poder 

executivo por este incentivo aos produtores rurais, pois incentivando este setor o poder público 

está apostando um futuro melhor não só para o setor primário mas também para quem consome. 

Sobre a questão de estradas comentado pelo vereador André Gasparini disse que este continua 

sendo a maior demanda dos produtores rurais pois cada ano o maquinário exige melhores 

condições nas vias rurais mas aos poucos essa demanda vai sendo atendida. O vereador Adelir 

Sartori disse ser favorável aos projetos de lei que já vem para esta Casa há alguns anos pois é 

preciso incentivar este setor e parabenizou o poder executivo por essa iniciativa. O vereador 

João Carlos Dassoler disse ser favorável aos projetos e que o poder executivo precisa ver com 

bons olhos este setor tão importante para o município, pois cada ano os custos se elevam por 

isso da necessidade de se aumentar o valor destes incentivos. Em relação as estradas o vereador 

disse que com o maquinário novo no pátio de máquinas é preciso investir um pouco mais para 

que os produtores possam transportar a safra melhor. O vereador Zaqueu Picoli fez um adendo 

deixando uma sugestão aos vereadores da nova Legislatura para que se crie um programa de 
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incentivo para o reaproveitamento da água da chuva pois todos são sabedores do atual problema 

com a falta de água que o município está enfrentando. Em relação as estradas o vereador 

comentou que em diversas oportunidades conversou com o secretário de obras e que o mesmo 

informou que foram reabertas praticamente todas as estradas do interior e que a meta para os 

próximos anos é reabrir as que faltam e manter as demais. O presidente comentou que no plano 

de governo do prefeito reeleito que um dos compromissos é a questão do aproveitamento da 

água da chuva do interior e acredita que será feito algum projeto quanto a isso. Colocado em 

votação o Projeto de Lei nº 024/2020 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 025/2020 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 026/2020 

teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Advindo a 

palavra livre os vereadores Djeovani Kreczynski e Zaqueu Picoli solicitaram para retirar-se da 

sessão, o que foi consentido pela presidência. Solicitando a palavra pela bancada MDB o 

vereador Adelir Sartori comentou a respeito do assunto dos passeios e disse que muitos 

munícipes tem o mesmo feito mas estão danificados e solicitou para que se faça notificação 

para estas pessoas também. Pela Bancada do PP o vereador João Carlos Dassoler agradeceu a 

administração pública pela obra na saída da Linha Seis que ficou muito boa. Pela bancada do 

PTB o vereador Alderi Trombeta voltou a comentar sobre a CORSAN pois não entende o que 

acontece pois até alguns dias atrás se dizia que não havia água potável na cidade e traziam de 

São Valentim e hoje acontece o inverso e as reclamações continuam acontecendo 

principalmente nas partes altas do município. Outra questão comentada pelo vereador foi 

referente a pandemia pois ao andar pelo município percebe a falta de conscientização da 

população e o reflexo está no aumento dos casos e alertou os munícipes para que continuem se 

protegendo pois esse vírus não irá acabar do dia para a noite. Pela bancada do PSD o vereador 

André Gasparini disse que devido não estar presente na última sessão ordinária devido estar em 

isolamento por caso de COVID na família gostaria de parabenizar os vereadores reeleitos e 

eleitos para a próxima gestão e desejou a todos muito sucesso, serenidade e diálogo ressaltou 

que esta legislatura foi exemplar na questão de discussão de projetos e interação sempre 

pensando no bem do município e não numa sigla partidária e expôs que após eleitos os 

vereadores não carregam uma sigla partidária e que tem uma bancada mas precisam trabalhar 
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em prol do município. A respeito do comentário do vereador Alderi Trombeta sobre a 

CORSAN o vereador André disse que no dia vinte e sete de novembro na Rua Joana Treczysnki 

foi feito uma abertura em uma parte do calçamento e numa parte do asfalto inclusive em frente 

a sua residência para interligar o encanamento do poço novo que foi aberto com a caixa d’água 

que fica próximo a torre da RBS e que todos são sabedores que foram feitas diversas conversas 

e em nome do Legislativo foi enviado mais um ofício inclusive com publicação de matéria em 

jornal local para que todos tivessem conhecimento e que na mesma semana foi aprofundado 

doze metros a bomba do poço do bairro Medeiros e que nos últimos dias não teve mais relatos 

de falta de água neste local e o que está faltando ainda é uma interligação daquele poço e que 

de forma alguma está defendo a CORSAN e sim que defende os funcionários da mesma que 

continuam trabalhando de forma quase de desumana pois tem apenas um colaborador no 

município e que é preciso dar andamento nas cobranças para a execução dos serviços 

terceirizados para os reparos  tanto de calçamento quanto de pavimentação asfáltica prezando 

sempre a qualidade do serviço e que entende a necessidade do rompimento do asfalto mas no 

momento em que se faz isso que se conserte com a mesma qualidade do material que havia no 

local e disse achar que nunca ouve uma pressão tão grande por parte do Legislativo com a 

CORSAN quanto dessa legislatura tanto com reuniões quanto com ofícios e que está dando 

resultado mesmo que tardio e pediu para que a próxima Legislatura continue dando andamento 

nessas cobranças e se necessário iniciar uma ação judicial de apontamento. O vereador Luiz 

Eduardo solicitou a palavra e iniciou falando sobre a CORSAN dizendo que na última semana 

foi publicado uma matéria no Jornal Bom Dia onde foi destacado um ofício que partiu esta Casa 

Legislativa cobrando a CORSAN e como autor deste oficio achou que pegou pesado mas é 

assim que as coisas funcionam pois foi passado quatro anos cobrando com resultados tardios e 

que na última sexta feira a convite do prefeito municipal se reuniram com a AGER do município 

de Erechim que cuidam da questão da água e saneamento básico e todos são conhecedores do 

problema do município de Erechim e que hoje o município de Barão de Cotegipe tem convênio 

há mais de doze anos com a AGERS com sede em Porto Alegre e para o município isso não 

tem custo mas essa agência recebe um virgula cinco por cento de arrecadação mensal da 

CORSAN no município e se colocar doze anos a um e meio por cento a uma média de mil e 

quinhentos a dois mil reais esse valor passa de duzentos mil reais nesse período e se perguntar 
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o que essa agência fez por Barão de Cotegipe nesse tempo não se acha nenhum oficio 

respondido e em conversa com o prefeito foi falado em rescindir o contrato com essa Agência 

e fazer um convenio com a Agência de Erechim pois por ser mais próximo facilita o contato 

sem falar que a Agência em Erechim funciona pois se por um acaso a CORSAN deixar de 

fornecer água irá pagar uma multa diária no valor de cinquenta mil reais e disse achar que aqui 

também deveria ser feito desse modo. Sobre o comentário do vereador André de que não houve 

mais relatos de falta de água no bairro Medeiros falou que ouviu alguns relatos de falta mas 

não soube informar a frequência disso mas que na sua casa também faltou água, e que a situação 

está complicada e não é por falta de água devido as últimas chuvas mas sim falta de qualidade 

no serviço e nas instalações da CORSAN no município. Falou ainda que teve informações que 

estão sendo instalados postes de energia nos dois poços que estavam funcionando com 

geradores. Para finalizar o vereador parabenizou os moradores das proximidades da praça 

Vilamir Faccioli onde existe uma associação que arrecadou um valor para enfeitar a praça para 

o Natal com recursos próprios e quem puder que passe para admirar esse trabalho desenvolvido 

pelos mesmos. O vereador André Gasparini fez um adendo e disse que em conversa com o 

colaborador Antonio da CORSAN o mesmo relator que fez três pedidos para o superintendente 

que foram a bomba para o poço do bairro Medeiros, a interligação para setorizar a questão do 

abastecimento neste local e que não fosse mais retirado água dos poços de Barão de Cotegipe 

para abastecer o município de São Valentim e como havia comentado na sessão anterior 

ninguém está aqui para julgar e deixar de ser humano e deixar o município vizinho sem água, 

mas se Barão de Cotegipe tem água para enviar para São Valentim porque estão precisando 

receber água de Erechim e expôs que é preciso pressionar para manter essa água no município. 

E não havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos da Reunião e 

convidou à todos para a próxima Reunião que será Extraordinária a realizar-se no dia vinte e 

um de dezembro de dois mil e vinte as sete horas e trinta minutos. Os trabalhos foram presididos 

pelo Vereador Luiz Eduardo Razzia Giacomel e 1º Secretário Zaqueu Picoli. 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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