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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA-SEGUNDA LEGISLATURA, EM 21 DE DEZEMBRO 

DE 2020. Aos vinte e um 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, Luiz Eduardo 

Giacomel, Rodrigo Colet e Zaqueu Picoli. O Presidente solicitou constar em Ata que o vereador 

João Carlos Dassoler não estava presente à sessão por motivos de saúde. PEQUENO 

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

de sete de dezembro de 2020 que teve como parecer Aprovada por Unanimidade dos votos.  

NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes pela bancada do PSD os vereadores 

André Gasparini e Luiz Eduardo Razzia Giacomel, da bancada do MDB o vereador Adelir 

Sartori, pela bancada do PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet PP) e o vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB), pelo PTB o vereador Alderi Trombeta e pela bancada do PT/PSB o vereador 

Djeovani Kreczynski(PSB) e o vereador Floriano Ternes(PT). CORRESPONDÊNCIAS: A 

secretária informou que foi disponibilizado o Relatório Geral da Consolidação das Contas de 

Gestão do exercício do ano de dois mil e dezenove dos vereadores Alderi Trombeta e João 

Carlos Dassoler e informou que o processo de contas ainda está em fase de instrução mas que 

o relatório geral destaca que não foram encontradas irregularidades passíveis de esclarecimento 

por parte dos administradores sendo assim as contas foram aprovadas sem ressalva. 

REQUERIMENTOS VERBAIS: O Vereador Djeovani Kreczynski solicitou a palavra e 

cumprimentou à todos e repassou ao líder de governo para que seja solicitado para Secretaria 

de Obras a limpeza de bueiro nas proximidades do cemitério da Linha Quatro. O vereador 

Adelir Sartori cumprimentou a todos os presentes e solicitou para a secretaria de obras que faça 

a limpeza nos rios que cortam a cidade especificamente na parte interna dos mesmos. O 

vereador Floriano Ternes cumprimentou a todos os presentes e informou que encaminhou aos 
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deputados federais uma solicitação de emenda para a realização de pavimentação asfáltica no 

Povoado Wawruck e que em conversa com o prefeito municipal o mesmo informou que o 

município poderá dar a contrapartida para que isso se concretize. O vereador Alderi Trombeta 

cumprimentou a todos e solicitou ao líder de governo repasse a secretaria de obras um pedido 

feito pelo presidente da comunidade de Monte Alegre para que fosse doado algumas cargas de 

brita para que seja espalhado nas proximidades do ginásio de esportes e da capela da 

comunidade. O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou os presentes e quem acompanha pelas 

redes sociais e solicitou para que conste em Ata para que a próxima Legislatura retome a 

divulgação antes das sessões ordinárias e extraordinárias da pauta que será discutida neste dia 

e após seja postado as sessões nas redes sociais. O presidente esclareceu que este ano foi 

suspensa a divulgação de tais informações por se tratar de um ano eleitoral. O vereador André 

Gasparini saudou aos presentes e fez um adendo ao pedido do vereador Zaqueu Picoli e 

solicitou para que conste em Ata e fosse analisado pelos próximos vereadores a possibilidade 

da transmissão das sessões ser ao vivo através do facebook pois a mesma já fica gravada 

automaticamente. Solicitou ainda ao líder de governo para reforçar aos responsáveis a questão 

das lombadas pois nos últimos dias pode observar o abuso de alguns motoristas ao dirigirem no 

perímetro urbano e por esse motivo o poder executivo precisa intervir construindo travessias 

elevadas em determinados locais para prevenir estes acidentes e reconhece que devido ao pleito 

eleitoral, a pandemia e a falta de matéria prima pois as empresas não estão conseguindo suprir 

a demanda, mas assim que isso se reestabelecer que seja revisto os requerimentos para a 

instalação de redutores na cidade em especial na Avenida Ângelo Caleffi entroncamento com 

a Rua Princesa Isabel onde os veículos não reduzem a velocidade.    REQUERIMENTOS 

POR ESCRITO: Requerimento 008/2020 de autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que 

solicita “para que o Poder Executivo Municipal subsidie Caixas de Água para população de 

baixa renda em pontos onde a falta d’água é frequente.” O vereador Luiz Eduardo Giacomel 

solicitou a palavra e expôs que resolveu fazer este pedido visando o encerramento do ano 

legislativo e será devolvido o valor do orçamento que sobrar para o Poder Executivo e essa 

forma de indicação para que se faça um estudo para que possa favorecer essas pessoas de algum 

modo para que as mesmas não sejam tão prejudicadas com essa falta de água que vem 

ocorrendo no município e finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores. O vereador 
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André Gasparini disse ser favorável ao requerimento e que há alguns dias o vereador Luiz tinha 

comentado a respeito dessa idéia e disse achar totalmente viável devido a economia de recursos 

por esta Casa por diversos motivos e que poderia ser indicado ao executivo para que parte desse 

valor fosse usado dessa forma principalmente para pessoas de baixa renda. O vereador Djeovani 

Kreczynski disse ser favorável ao requerimento mas que nisso tem mais uma falta de 

gerenciamento da CORSAN e acredita que esse dinheiro poderia ser indicado para outras 

necessidades. O vereador Adelir Sartori disse ser favorável ao requerimento pois seria mais 

uma forma de beneficiar os munícipes com a questão da falta de água. O vereador Floriano 

Ternes se associou ao requerimento do vereador Luiz Eduardo e como muito bem foi ressaltado 

todo ano é devolvido um valor expressivo aos cofres do município e podem indicar onde esse 

valor poderá ser usado e ressaltou que isso seria função da CORSAN mas que todos sabem que 

nos dias atuais isso é inviável. COLOCADO EM VOTAÇÃO O REQUERIMENTO Nº 

008/2020, TEVE COMO PARECER: APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento 

009/2020 de autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que solicita “para que seja implantado 

o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD pelo Poder 

Executivo Municipal nas escolas do município de Barão de Cotegipe.” O vereador Luiz 

Eduardo solicitou a palavra e disse que esse requerimento surgiu a partir de uma conversa com 

os novos vereadores juntamente com a assistente social pois no município se fala tanto em 

tratamento para as pessoas que são viciadas em drogas mas não se fala em fazer a prevenção 

para mudar essa realidade e explanou que os créditos também são do vereador eleito Saimon 

da Costa que correu atrás de algumas informações e em comum acordo foi resolvido fazer esta 

requerimento já nesta sessão para que haja mais agilidade e já se inicie o próximo ano com este 

projeto implementado nas escolas municipais, pois existem algumas exigências e esse programa 

poderia ser desenvolvido entre quarto e quinto ano devido à idade das crianças e maior 

discernimento das informações pelas mesmas e o programa é desenvolvido em escolas que 

tenham conselhos e no município se encaixariam a Escola Municipal Ângelo Rosa e a Escola 

Estadual Mário Quintana. Expôs ainda que em conversa com a secretária de educação a mesma 

deu carta branca para que esse projeto seja levado adiante e dará o suporte necessário para isso. 

Finalizou solicitando o apoio dos demais vereadores para que aos poucos essa realidade seja 

mudada. COLOCADO EM VOTAÇÃO O REQUERIMENTO Nº 009/2020, TEVE 
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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 027/2020, nº 028/2020, nº 029/2020, nº 030/2020, nº 031/2020 

e nº 031/2020 estão aptos para discussão e votação. PROJETO DE LEI N.º 027/2020, DE 16 

DE DEZEMBRO DE 2020 Que “Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Fruticultura no 

Município de Barão de Cotegipe.” Em discussão o projeto de lei o vereador Rodrigo Colet 

solicitou a palavra e explanou aos demais que este projeto vem para esta Casa para regulamentar 

essa atividade que já sendo desenvolvida no município e servirá para que o valor de cinquenta 

por cento que já estava sendo pago pelo município seja amparado por lei e o mesmo é um 

projeto muito importante no município e considera importante também a criação de uma lei 

proibindo a utilização de alguns herbicidas que possam a vir prejudicar os fruticultores. Disse 

ainda que o produtor que quiser aderir a este programa terá que estar em dia na tesouraria do 

município e citou que a equipe técnica da Secretaria a Agricultura e Meio Ambiente estará 

acompanhando se realmente houve o plantio para que o produtor esteja apto em adquirir novas 

mudas nos próximos anos. O vereador Floriano Ternes comentou que este projeto é importante 

para incentivar a criação de pomares no município visto que o mesmo não tem ainda essa 

cultura como acontece nos municípios vizinhos como Aratiba e Itatiba do Sul que plantam 

grandes áreas até pela região favorecer mais outras culturas e com certeza o programa será 

muito utilizado pelas famílias que tenham interesse em investir nessa área. Comentou ainda 

sobre a colocação feita pelo líder de governo a respeito dos herbicidas dizendo que deveria ter 

uma legislação que proibisse o uso de alguns tipos que prejudicam as frutas. Colocado em 

votação o Projeto de Lei nº 027/2020 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 028/2020, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir Crédito Especial no Orçamento 2020.” 

Em discussão o projeto de lei o vereador Rodrigo Colet explanou aos demais que este projeto 

vem para esta Casa adequação a pedido do Tribunal de Contas e que a abertura de Crédito 

Especial é somente para a transferência destes valores de uma dotação para outra e por haver 

empresas terceirizadas no município existe a necessidade dessa adequação para que 

futuramente não haja apontamento por parte do Tribunal de Contas por não cumprir essa 
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normativa. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 028/2020 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 029/2020, DE 16 DE 

DEZEMBRO DE 2020 Que “Estabelece o preço da hora máquina para serviços 

particulares no território do Município.” O vereador Rodrigo Colet explanou que como já 

consta na justificativa este projeto foi aprovado em dois mil e sete devido a um apontamento 

do Tribunal de Contas na época pois não havia nenhuma lei e não era cobrado nada por esses 

serviços e naquela época o valor cobrado foi baseado no valor do litro do diesel e que os valores 

atuais não são absurdos, mas também não são justos pois se fossem seriam maiores e que esse 

valor está cobrindo o custo do maquinário. Expôs ainda que foram inclusos alguns maquinários 

e os caminhões que na época não tinha e ressaltou que os serviços de necessidade não serão 

cobrados entre eles estão o acesso para a propriedade, terraplanagens para instalação aviários, 

pocilgas entre outros, cascalhamento e abertura de estradas no interior da propriedade, mas que 

os demais serão cobrados para atender de uma forma justa toda a população assim como já 

acontece em outros municípios da região. O vereador André Gasparini disse que este tema já 

vinha sendo debatido há um tempo e que até que enfim resolveram fazer essa cobrança pois 

muitos munícipes acham que o dever é sempre do Poder Público pois paga o seu IPTU e 

ressaltou que o IPTU é obrigação de todos os cidadãos e considera que é dever do munícipe 

contribuir e os valores são irrisórios como comentado pelo líder do governo pois uma empresa 

privada deve cobrar muito mais e que esses valores que serão cobrados é uma forma de valorizar 

o serviço público e finalizou dizendo ser favorável ao projeto. O vereador Floriano Ternes disse 

que considera esse projeto correto pois com o crescimento do município em pouco tempo o 

poder executivo não conseguirá atender a grande demanda tanto da cidade quanto do interior e 

como colocado pelo líder de governo o valor estipulado pagará somente o custo do maquinário 

e que concorda que os serviços básicos continuem sendo efetuados de forma gratuita aos 

munícipes e finalizou dizendo ser totalmente favorável ao projeto. O vereador Zaqueu Picoli 

disse ser favorável ao projeto e provavelmente será um assunto que irá gerar um pouco de 

discussão assim como foi há quatro anos com a questão do IPTU mas que com o tempo os 

resultados aparecem pois como comentou em outras sessões foi a administração que mais fez 

pavimentação asfáltica e considera injusto a forma que estava sendo feito e as reclamações 

vinham de vários munícipes de obras que eram necessárias mas que devido a serviços 
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particulares acabavam atrasando e disse achar que o munícipe tem direito a isso mas estava fora 

da realidade ser gratuito e é importante deixar claro e muito bem foi colocado pelo líder do 

governo que o que for trazer retorno ao município continuará sendo da mesma forma. O 

vereador Djeovani Kreczynski disse ser favorável ao projeto e também aos valores que serão 

cobrados e que isso trará mais agilidade aos trabalhos que surgirem e explanou que o caminhão 

de distribuição de dejetos é um dos mais procurados no município e seria interessante 

padronizar os valores pois a topografia do município é desfavorável e alguns produtores irão 

pagar para produzir e como a procura é muito grande caberia ao executivo a compra de mais 

um caminhão para efetuar esse trabalho. O vereador Alderi Trombeta disse ser favorável a 

cobrança desses valores pelo poder executivo e que os mesmos são irrisórios pois cobrirão 

apenas os valores gastos com combustível. O vereador Adelir Sartori disse ser favorável ao 

projeto pois como comentou o vereador André alguns trabalhos são muito solicitados na área 

da construção civil e salientou que cada município tem o seu modo de trabalho e que isso já 

deveria ter sido formalizado há tempos. O vereador Luiz Eduardo Giacomel solicitou a palavra 

e fez alguns adendos e esclarecimentos para a população e disse que tinha uma lei de dois mil 

e quinze que foi enviada para esta Casa pelo então prefeito em exercício Marcos Czapla onde 

o preço médio a ser cobrado por hora/máquina era de trinta litros por utilização e ficava em 

torno de cento e quatorze reais e agora o preço maior será de oitenta reais e quanto as duas 

horas/máquina que o produtor tinha direito continua existindo e o que ultrapassar será cobrado 

e o mais importante é que se existe a lei o município precisa cobrar pois ao contrário se torna 

renúncia fiscal podendo ser apontado pelo Tribunal de Contas. Colocado em votação o Projeto 

de Lei nº 029/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO 

DE LEI N.º 030/2020, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 Que “Dispõe sobre o Programa 

de Incentivo à Erva-Mate no Município de Barão de Cotegipe.” O vereador Rodrigo Colet 

informou que este programa funcionará de uma forma diferente pois não haverá licitação das 

mudas e que o produtor comprará as mudas de acordo com a sua necessidade e do tipo que 

quiser produzir e apresentará a nota fiscal na prefeitura terá o ressarcimento de cinquenta por 

cento com limite de valor de oitenta centavos por muda, limitando o número máximo de mudas 

em duas mil por produtor. Salientou ainda que haverá fiscalização por parte da Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente para comprovar o plantio das mudas dentro do município. 
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Salientou ainda que existem duas ervateiras no município e todos são sabedores que muitas 

pessoas trabalham direta ou indiretamente com isso gerando renda tanto para os munícipes 

quanto para o município e ressaltou que nada mais justo que aprovar um projeto de tão grande 

valia como esse. O vereador Luiz Eduardo Giacomel solicitou a palavra complementou dizendo 

que em conversa com alguns produtores e empresários do ramo foi informado que hoje a 

ervateira busca no estado do Paraná dez milhões de quilos de erva-mate por ano deixando lá 

mais de treze milhões de reais e perguntou para o contador do município quanto retorna de 

ICMS para o município e foi informado que três por cento caso fosse produzido aqui e disse 

ainda que a maior empresa do município é uma ervateira e tem muitas áreas no município que 

não se consegue trabalhar com máquinas e são plantados eucaliptos que demoram em torno de 

quinze anos para poder cortar, já a erva-mate em torno de sete anos para fazer o primeiro corte 

e após isso poderá cortar todo ano gerando retorno para o produtor e para o município e falou 

que é preciso um olhar diferenciado para essa cultura pois o alto Uruguai é um polo ervateiro e 

municípios como Áurea e Machadinho são menores que Barão de Cotegipe e produzem mais 

erva-mate e considera que é preciso incentivar mais essa cultura para poder diversificar a 

produção e finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores. O vereador André Gasparini 

parabenizou o vereador Luiz Eduardo e disse que a questão dos plantios é cultural pois como 

comentado onde as terras são dobradas são utilizadas para o plantio de frutas e que antigamente 

eram usadas para o plantio de fumo e após várias campanhas de conscientização contra o 

tabagismo os produtores optaram por outras culturas e na região de Barão de Cotegipe devido 

à grande demanda existe o plantio da erva-mate e como a região permite o plantio através de 

maquinários a opção por outras culturas é bem maior e quanto a plantação de eucaliptos 

comentada pelo vereador Luiz Eduardo disse também ser cultural além de ser menos trabalhosa. 

O vereador Floriano Ternes disse ser favorável pois quando se tem o projeto de incentivo os 

produtores irão começar a ter mais interesse em fazer esse cultivo e que inclusive na localidade 

em que reside existem muitas áreas que não estão sendo utilizadas e que são terras boas que 

poderiam ser usadas para esse tipo de cultura e com esse incentivo, algumas palestras e 

acompanhamento muitos agricultores poderão entrar nesse ramo e finalizou dizendo ser 

favorável mas pediu para que seja visto um modo que haver acompanhamento por meio da 

Emater. O vereador Zaqueu Picoli disse ser favorável a este projeto de incentivo e por motivo 
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cultural e financeiro alguns produtores optaram por arrancar fora a plantação de erva-mate e 

investir em outra cultura. O vereador Adelir Sartori disse ser favorável ao projeto pois teve 

muitos produtores que arrancaram fora o erval devido ao pequeno retorno financeiro e que o 

incentivo é muito bom pois todo produtor tem uma parte da terra que não utiliza e poderá usar 

para essa finalidade. O vereador Alderi Trombeta fez uma complementação ao comentário do 

vereador Floriano Ternes referente ao incentivo da Emater para que o mesmo fosse através de 

assistência técnica com correção de solo e adubação, pois não adianta somente plantar a muda 

e sim dar todo um acompanhamento para a mesma. O vereador Djeovani Kreczynski disse ser 

favorável ao projeto de incentivo que o executivo está dando aos produtores de erva-mate e 

ressaltou o comentário do vereador Zaqueu Picoli dizendo que há alguns anos a produção de 

erva-mate no município tinha números mais expressivos e em decorrência do baixo preço os 

produtores foram se desestimulando e foram arrancando e preparando a terra para o plantio de 

outras culturas e o que também favoreceu isso foi o êxodo rural pois a erva-mate utiliza bastante 

serviço braçal. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 030/2020 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 031/2020, DE 16 DE 

DEZEMBRO DE 2020 Que “Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Análise de Solos.” 

O vereador Rodrigo Colet disse que este projeto vem para regulamentar um programa que já 

vem sendo feito e já comentava o vereador Alderi Trombeta sobre a necessidade de corrigir o 

solo para a melhor produção e o município já vem em parceria com o Laboratório de Análises 

Químicas da Universidade Regional Integrada realizando essas análises para os munícipes e 

que a análise química é feita a cada dois anos e é necessária para que o produtor possa financiar 

a sua lavoura e a analise física tem validade de dez anos e em conversa com o secretário de 

agricultura foi colocado que o valor anual para esse incentivo será de dois mil reais pois não há 

muita procura pois muitas vezes o produtor opta em fazer de forma particular e com a realização 

dessas análises o solo irá produzir melhor gerando mais lucros para o município pois a produção 

irá aumentar. O vereador Djeovani Kreczynski disse que como agricultor pode afirmar que é 

um projeto de bastante relevância pois é indispensável realizar um plantio sem a análise do solo 

para que haja uma maior produtividade independente da cultura e finalizou dizendo ser 

favorável ao projeto. O vereador Floriano Ternes disse ser favorável ao projeto pois hoje todo 

produtor que tiver interesse em financiar a sua lavoura precisa ter a análise de solo e desse modo 
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poderá haver mais agilidade neste processo o que facilita a vida do agricultor e disse achar que 

seria interessante que houvesse divulgação desse programa. Colocado em votação o Projeto de 

Lei nº 031/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE 

LEI N.º 032/2020, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 Que “Regulamenta o funcionamento 

do Viveiro de Mudas Municipal.” O vereador Rodrigo Colet disse que como está exposto na 

justificativa esse projeto é para regulamentar a produção e venda de mudas no Viveiro 

Municipal para beneficiar aos munícipes. Disse ainda que até cinco mudas o munícipe não terá 

custos e que observou que existe pouca procura por parte da população por mudas. Finalizou 

solicitando a aprovação dos vereadores. O vereador Floriano Ternes ressaltou a importância do 

projeto e a grande importância do viveiro para o Município. O vereador André Gasparini disse 

que como comentou o líder de governo os valores serão determinados por decreto e também 

sobre a questão de sobra de mudas e que em conversa com os servidores que trabalham o viveiro 

foi informado que houve um problema com a bomba que foi substituída por uma de maior vasão 

que tem mais alcance e facilita o serviço dos mesmos e como não há interesse dos próprios 

munícipes em adquirir essas mudas não  vê o porquê de não comercializar as mesmas para 

outros municípios e finalizou dizendo ser favorável ao projeto. Colocado em votação o Projeto 

de Lei nº 032/2020 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO N.º 010/2020, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 Que “Altera a 

redação da Lei Municipal nº 376/1980 de 19 de dezembro de 1980.” O vereador Luiz 

Eduardo Giacomel solicitou a palavra e disse que para muitos pode ser surpresa a colocação 

desse projeto nesta Sessão e explicou que nos últimos dias foi necessário a utilização do brasão 

para algumas impressões e foi se deparado com muito material com o brasão errado e como 

forma de padronizar o mesmo para que de agora em diante seja usado um padrão oficial. 

Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 010/2020 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Advindo a palavra livre o 

presidente informou que por ser a última sessão do ano e dessa Legislatura convidou aos 

vereadores para que fizessem o uso da palavra na Tribuna. Iniciando a palavra livre pela 

bancada do PSD o vereador Luiz Eduardo disse que estão chegando a última sessão da 

Legislatura e gostaria de comentar sobre alguns assuntos que foram muito discutidos 

principalmente no último ano que foi a questão da CORSAN onde no último mês foi vinculada 
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uma matéria no Jornal Bom dia a respeito de um ofício enviado para a superintendência da 

Companhia e o mesmo respondeu o presente referente aos questionamentos que ali constavam. 

O presidente fez a leitura de alguns pontos do ofício para os demais vereadores e ressaltou a 

questão do mesmo ter falado que o município possui uma das maiores diferenças cota 

altimétrica causando demasiada pressão de necessidades especiais e ressaltou que faz trinta 

anos que a CORSAN fornece água para o município e somente agora descobriram isso. Disse 

ainda que foi questionado para a superintendência sobre a substituição de algumas redes de 

distribuição e alguns materiais que possuem nos canos e o mesmo respondeu que dos mais de 

trinta e três mil metros de canos instalados no município em torno de cinco mil metros são de 

fibra cimento ou seja amianto e que a troca só é feita se for para aumentar ou diminuir a vasão 

da água nos canos e o vereador informou que este material possui restrições sanitárias quanto 

a sua utilização ou manuseio e ponderou que se inalar o amianto é prejudicial mas tomar a água 

que passam pelos canos não é. Ressaltou ainda que estão num momento difícil na cidade com 

a circulação de uma virose e há uma desconfiança que possa ser devido a água e disse que não 

está acusando a CORSAN de fornecer água de má qualidade mas solicitou ao executivo para 

que se faça uma análise dessa água e caso tiver algum indicio que possa ser a água deverão ser 

tomadas algumas providências. Para finalizar o ofício foi questionado do motivo de Barão de 

Cotegipe ter oito poços perfurados e estarem trazendo água de Erechim e o superintendente 

respondeu que em nenhum momento estava vindo água de Erechim e que estava havendo um 

remanejamento entre os poços do município e que a água está sendo retirada do poço que foi 

perfurado na saída para São Valentim. O vereador disse que não sabe o que está acontecendo e 

até quando será empurrado com a barriga esses problemas pois a situação chegou num ponto 

em que não existe outra forma a não ser acionar judicialmente pois com todos os poços 

perfurados e toda chuva dos últimos dias continua o problema de desabastecimento de água 

deve ter alguma coisa errada. Para finalizar o vereador informou que o município foi 

contemplado mais uma vez com uma emenda de duzentos e cinquenta mil reais através do 

deputado Danrlei e disse que o dinheiro está em Brasília e se não buscarem alguém busca. Por 

último agradeceu os demais vereadores pelos quatro anos de trabalho, diálogo e harmonia, 

fazendo sempre o melhor pelo município e que tem muito orgulho em ter feito parte desta 

Legislatura e espera que os próximos vereadores possam se espelhar nesses últimos quatro anos 
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e esqueçam a bandeira partidária e para homenagear a todos irá chamar os vereadores para que 

recebem uma singela homenagem. Após todos receberem a sua placa o presidente finalizou a 

sua fala. O vereador André Gasparini num primeiro momento adentrou o assunto CORSAN 

que é polêmico não somente deste ano mas dos últimos quatro anos e quem pode presenciar as 

reuniões pois algumas foram somente para os poderes executivo e legislativo com a 

superintendência para tentar preservar a imagem da Companhia onde por infelicidade usou de 

ironia quando informado de falta de água no bairro Medeiros disse que não havia relatos e após 

isso foi solicitado para que os munícipes quando tivessem algum problema fosse com falta de 

água ou vazamento abrisse um protocolo junto a empresa pois somente dessa forma eles 

conseguem mensurar a quantidade de chamados pois é vergonhoso para um município como 

Barão de Cotegipe ter somente um colaborador e que não se tem que criticar o mesmo que não 

possui infraestrutura e material humano para executar todos os serviços e ressaltou que nos 

últimos sessenta dias está vindo uma colaboradora de São Valentim por vinte horas semanais 

para auxiliar nas leituras, mas a questão das ativações, cortes e outros serviços depende do 

senhor Antonio que não consegue atender toda a demanda. Expôs o vereador que houve uma 

segunda reunião sobre a falta de água nos poços e os poços inativos onde foram conversados 

sobre diversos assuntos, e por infelicidade dos munícipes os problemas continuaram e foi 

enviado um ofício onde novamente ironicamente o mesmo respondeu e solicitou que os 

próximos vereadores convoquem novamente uma audiência com a presença a empresa 

responsável pelo transporte pois todos os munícipes estão cientes dos acontecimentos e que é 

uma irresponsabilidade do mesmo não ter conhecimento dos problemas sendo o 

superintendente e repudiou veementemente a superintendência da CORSAN. Referente a 

emenda do deputado Danrlei mencionada pelo vereador Luiz Eduardo e informou que no dia 

de hoje foi entregue para o prefeito municipal a indicação do recurso dessa ver via FUNASA 

no valor de duzentos e cinquenta mil reais para ser investido na melhoria das condições 

sanitárias de residências localizadas no perímetro urbano do município em especial no bairro 

Nossa Senhora Aparecida onde as condições são precárias e agradeceu ao deputado Danrlei e 

aos colegas que junto fizeram esse requerimento e salientou que esse é o papel do vereador de 

legislar e fiscalizar e trabalhar alinhados com seus representantes e que sempre comentou com 

o vereador Floriano que independente de sigla partidária quando juntos na mesma bancada é 
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preciso sempre procurar o melhor para os munícipes indiferente de onde vier os recursos pois 

o mais importante é que ele venha e seja aplicado no município e disse que não acompanhou as 

antigas legislaturas, há quem diga que essa legislatura foi um pouco frouxa e questionou se é 

por que não dão soco na mesa e não brigam e afirmou que esse tipo de política ficou no passado 

e reforçou este tema de política moderna, trabalhando em parceria e união para que todos os 

projetos sejam voltados pelo bem do município. Parabenizou os quatro presidentes que fizeram 

parte desta Legislatura onde cada um contribuiu e findou pelo presidente Luiz Eduardo, 

secretário Rodrigo Colet mas que todos contribuíram com a adequação, reformulação e 

modernização do Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município e agradeceu ao assessor 

jurídico que fez o acompanhamento, a secretária Suelen que dedicou horas de trabalho 

juntamente com o professor Luiz Fernando que ministrou o curso e prestou toda a assessoria 

via Senado Federal, curso esse gratuito que gerou uma economia de mais de trinta mil reais. 

Para finalizar o vereador agradeceu a todos os vereadores, os munícipes pela oportunidade em 

estar representando os mesmos por quatro anos e pediu desculpas a todos se em algum momento 

não se expressou de maneira correta ou se alterou com as palavras e expressou que não foi por 

maldade e em especial agradeceu ao ex-colega de bancada vereador Floriano Ternes que optou 

em não concorrer e está temporariamente deixando a vida política e que durante vinte anos 

contribuiu com o Poder Legislativo e solicitou uma salva de palmas ao mesmo. Desejou a todos 

um Feliz Natal e um excelente dois mil e vinte e um. Pela bancada do MDB o vereador Adelir 

Sartori solicitou ao presidente qual foi o valor de sobra do Poder Legislativo neste ano e foi 

informado que entre cento e oitenta e duzentos mil reais. Expos ainda que está buscando junto 

aos seus representantes duas emendas para beneficiar o município e agradeceu aos demais 

vereadores pelo bom trabalho desenvolvido nestes quatro anos e se desculpou caso tenha se 

excedido de alguma forma e salientou que foi feito um belo trabalho pelo município e também 

agradeceu aos presidentes dessa Legislatura e desejou um bom trabalho para os próximos 

vereadores para que façam o melhor por Barão de Cotegipe que a cada dia cresce em população 

e trabalho. Pela bancada PP/PSDB o vereador Rodrigo(PP) agradeceu aos eleitores que 

confiaram há quatro anos atrás no trabalho proposto pela sua pessoa, aos vereadores dizendo 

que esta experiência para si foi de grande valia e que aprenderam juntos e que os novos 

vereadores também já estão aprendendo com essa Legislatura pois quem gosta da boa política 
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não sai dela e a política de má fé não se sustenta e que a mesma vem se transformando ao longo 

dos anos e hoje há um bom diálogo e pessoas que pensam pelo bem da comunidade. Agradeceu 

ainda a secretária Suelen que esteve desde o início sempre auxiliando da melhor forma e 

ressaltou a aprovação das contas do vereador Alderi informadas nesta noite e que há anos 

vinham apontamentos e nos últimos anos isso não aconteceu e tinha a Jane a partir do segundo 

ano que também se dedicou bastante e nos últimos dois anos esteve frente a assessoria jurídica 

o Juliano que foi de grande importância no auxílio dos trabalhos desta Casa e parabenizou todos 

os vereadores pelo excelente trabalho sempre votando pela coerência dos projetos. Agradeceu 

ainda a população que sempre os acompanhou e trouxe várias e idéias e desejou um feliz natal 

e um próspero ano novo para todas as famílias cotegipenses. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) 

agradeceu o presidente pela homenagem e em seu nome agradeceu e se desculpou e muito bem 

colocou o vereador André que para se fazer uma boa Legislatura não precisa dar soco na mesa 

e gritar no microfone e que o trabalho feito por essa equipe de vereadores nos últimos quatro 

anos juntamente com a equipe de assessoria e em nome da Suelen agradeceu a todos que 

passaram nesta Casa tanto na assessoria jurídica quanto parlamentar e que o trabalho bem feito 

é com diálogo e entendimento deixando de lado a política partidária e que há quatro anos 

entravam aqui despreparados e muitas vezes pediu auxílio ao vereador Floriano por ser o mais 

experiente de todos e que os debates aconteciam mas sempre pensando no bem da população. 

Aos novos vereadores que assumirão a partir do próximo ano disse esperar que continuem 

trabalhando desse modo, que haja a discussão, o debate sempre pensando pelo melhor pois o 

trabalho precisa continuar crescendo e melhorando cada vez mais. Agradeceu ainda a todos os 

munícipes e também se desculpou se não atendeu a todos e afirmou que continua a disposição 

do povo cotegipense e dos novos vereadores e tentará se manter sempre informado do que se 

passa nesta Casa Legislativa. Finalizou deixando o seu abraço e desejando um feliz natal e um 

próspero ano novo a todos desta Casa, os seus familiares e em especial a todos os munícipes. 

Pela bancada do PTB o vereador Alderi Trombeta disse ser um motivo de orgulho estar nesta 

Casa e findando este mandato e agradeceu aos presidentes, ao assessor jurídico pelo trabalho 

desenvolvido, a secretária Suelen que lhe auxiliou no seu ano de presidência, ao vice-presidente 

João Carlos Dassoler, e parabenizou a todos os vereadores pelo ótimo trabalho desenvolvido e 

que os próximos vereadores se espelhem nesta Legislatura, pois houveram discussões sempre 
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dentro da lei, não houve brigas e nem soco na mesa e que essa Casa foi um exemplo pois em 

alguns municípios existe grande rivalidade dentro da Câmara e aqui sempre prevaleceu a 

harmonia. Agradeceu ainda o presidente a homenagem e aos dois vereadores reeleitos desejou 

um bom mandato e para que puxem a frente para que continuem com o trabalho. Desejou um 

feliz natal e um ano novo melhor que dois mil e vinte a todos os vereadores e aos munícipes e 

se desculpou caso não tenha se expressado de modo correto nesses quatro anos. Pela bancada 

PT/PSB o vereador Djeovani Kreczynski(PSB) disse ao findar estes quatro anos primeiramente 

gostaria de agradecer a Deus pela saúde e pelas idéias e também a população que depositou o 

seu voto em si para estar legislando em prol da comunidade. Agradeceu ainda aos quatro 

presidentes que passaram por esta Casa sempre exercendo um belo papel, em especial ao 

presidente Luiz pela homenagem desta noite e também a cada vereador e se desculpou se algum 

dia se exaltou e se expressou de modo equivocado pois não era nada pessoal e finalizou 

desejando um feliz natal e um ótimo ano novo a todos. O vereador Floriano Ternes(PT) disse 

que voltaram ao tempo antigo, pois nos seus outros mandatos utilizavam a tribuna para defender 

projetos e para a palavra livre e disse que foi muito bom trabalhar com essa equipe de 

vereadores e agradeceu ao trabalho realizado pelos presidentes nestes quatro anos com dialogo 

e transparência com a ajuda de uma excelente secretária e do assessor jurídico que auxiliou na 

questão jurídica nestes dois últimos anos e aos novos vereadores disse que é muito bom 

trabalhar com política e lembrou as palavras do vereador Rodrigo que falou que antigamente 

nas sessões desta Casa era uma guerra mas tudo na vida muda e cada eleito tem um modo de 

trabalhar mas o seu pensamento foi sempre em prol do município e falou que é muito bom 

morar em Barão de Cotegipe e a população merece que cada um dos vereadores faça o melhor 

pelo povo e que existe problemas como o caso da água e alguns outros mas tem a absoluta 

certeza que tem muito mais coisas boas e por isso que continuou na política durante este tempo 

todo e que por opção sua dessa vez não concorreu o que não quer dizer que parou e que de 

repente para a próxima Legislatura se o povo quiser estará de volta pois aprendeu que nunca se 

diz nunca e desejou para que os dois representantes do seu partido e os demais vereadores façam 

o melhor pelo município pois sigla partidária todos precisam ter mas aqui todos devem defender 

o município e que todos busquem recursos para ajudar as pessoas dessa cidade e ressaltou que 

até o dia trinta e um de dezembro ainda é vereador e continuará buscando recursos para o 
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município. Finalizou desejando a todos um feliz natal com muita paz, saúde e um bom início 

de ano e desejou que os novos vereadores possam fazer um bom trabalho pensando sempre na 

população cotegipense. O vereador André solicitou a palavra e disse que o senhor Chico Cavalli 

não está mais presente mas é um exemplo de cidadão pois nestes quatro anos de mandato faltou 

apenas uma sessão pois um familiar acabou se acidentando e o mesmo precisou auxiliar e 

deixou registrado o agradecimento a esse munícipe sempre presente e convidou a população 

para que se façam mais presentes na próxima Legislatura. O presidente informou que a Sessão 

Solene de posse dos eleitos será realizada no dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um 

as nove horas nesta Casa Legislativa e devido a pandemia o acesso será restrito aos eleitos e a 

alguns familiares convidados, não ultrapassando a capacidade de cinquenta pessoas. E não 

havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos da última Reunião 

Ordinária dessa Legislatura e convidou à todos para a próxima Reunião Ordinária a realizar-se 

no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um 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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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

mailto:vereadorescotegipe@yahoo.com.br

