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ATA DA DÉCIMA-QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, EM 08 DE SETEMBRO DE 

2021. Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, 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 Gilmar Zanella reuniram-se os Exmos Srs Vereadores 

Adelir José Sartori, Douglas Martin, Gilmar Antonio Veronese, Gilmar Zanella, Luiz Eduardo 

Razzia Giacomel, Marilena Berria, Paulo Faccioli, Saimon Antonio Rodrigues da Costa e Valdemir 

Tomazelli 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 do PSD o vereador Douglas 

Martin, pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori, pela bancada do PP o vereador Saimon da 

Costa e o vereador Valdemir Tomazelli, pela bancada do PT a vereadora Marilena Berria e o 

vereador Paulo Faccioli. O Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Décima-Quarta Reunião 

Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, de dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um. Teve 

como parecer: Aprovada por Unanimidade. Em seguida colocou em votação a Ata da Terceira 

Reunião Extraordinária, da Primeira Sessão Legislativa, de vinte e três de agosto de dois mil e vinte 

e um. Teve como parecer: Aprovada por Unanimidade. ORDEM DO DIA: O presidente 

solicitou que fosse feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. A relatora explanou a todos que os Projetos de Lei nº 055/2021, nº 

056/2021 e nº 057/2021 está apto para discussão e votação. O presidente solicitou que a secretária 

fizesse a leitura do projeto de lei. PROJETO DE LEI N.º 055/2021, DE 01 DE SETEMBRO DE 

2021 Que “Define o Perímetro Urbano no Município de Barão de Cotegipe-RS.” O vereador 

Saimon da Costa inicialmente cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e disse que seguindo o voto da Comissão que aprovou a discussão do 

projeto de forma unanime e também pela comunidade através da audiência pública, também é 

favorável ao referido projeto tendo em vista a expansão dos limites do perímetro urbano do 

município. O vereador Paulo Faccioli disse ser favorável ao projeto de lei que aumenta o perímetro 

urbano do município e que isso é muito bom, pois sinaliza o crescimento do município, mas espera 

que o poder público fiscalize esses novos loteamentos para que os mesmos tenham a infraestrutura 

necessária, para que futuramente não haja maiores problemas como ocorrem nos loteamentos mais 

antigos e o poder público precise intervir para solucionar os mesmos. O vereador Adelir Sartori 

disse que também é favorável ao projeto pois o município só tem a ganhar com isso e que muitas 

pessoas de outras cidades estão optando em morar em Barão de Cotegipe devido ser próximo a 

Erechim, além de ser um lugar tranquilo para viver. Ressaltou ainda a necessidade de se adquirir 

uma área para instalação de empresas, pois existe uma grande procura por terrenos e no momento 

não há nenhum disponível. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 055/2021 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. O presidente solicitou aos demais vereadores se os 

próximos projetos de lei poderiam ser lidos juntos por tratarem do mesmo assunto e todos 

concordaram. PROJETO DE LEI N.º 056/2021, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 Que 

“Autoriza o Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse 

público.”  PROJETO DE LEI N.º 057/2021, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 Que “Autoriza 

o Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público.” O 

vereador Saimon da Costa na condição de líder de governo disse que para ambos os projetos o seu 

parecer é favorável para que se possa dar continuidade aos importantes serviços prestados ao 
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município, visto que a contratação via concurso público não pode ser concretizado pois não houve 

uma aceitação pelos aprovados no mesmo para esta convocação e por esse motivo a necessidade 

dos referidos projetos de lei para contratação temporária. O vereador Paulo Faccioli disse ser 

favorável aos dois projetos de lei para contratação de motorista e operador de máquina, mas que a 

maioria dos candidatos que passaram no concurso público estão desistindo devido ao salário ser 

muito baixo e disse que para o futuro precisa-se rever esta questão salarial de todos os funcionários 

públicos municipais. O vereador Douglas Martim disse tambem ser favorável aos projetos de lei em 

questão tendo em vista que são motoristas da área da saúde e transporte escolar e operadores de 

máquinas e que são áreas essenciais para o município. O vereador Valdemir Tomazelli colocou que 

é favorável aos projetos por se tratar de áreas essenciais para o município e ressaltou que não é 

somente Barão de Cotegipe que está com o salário defasado pois em conversa com algumas pessoas 

de outros municípios ficou sabendo que os  mesmos estão passando pela mesma dificuldade por não 

poder dar aumento salarial devido a pandemia e disse algo precisa ser feito pois está complicado 

para manter os funcionários e por isso a necessidade de um estudo para auxiliar os funcionários 

públicos. O vereador Adelir Sartori disse ser favorável aos projetos e expôs que é preciso ter um 

bom senso quanto ao aumento de salário para não extrapolar a folha de pagamento e os índices 

permitidos por lei, mas concorda que essa questão precisa ser revista e encontrar a melhor forma de 

auxiliar os funcionários públicos. Disse ainda que se for aprovada a Lei dos Aposentados serão mais 

de quarenta servidores que serão exonerados, sendo necessário fazer novo concurso público para o 

preenchimento destas vagas. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 056/2021 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 057/2021 teve 

como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra 

livre pela bancada do PSD o vereador Douglas Martin disse que no início do seu mandato fez 

algumas visitas aos munícipes para averiguar as necessidades dos mesmos e uma das mais 

solicitadas era a colocação de placas de identificação nas ruas do município e que felizmente esse 

pedido está sendo atendido e em conversa com o secretário de desenvolvimento econômico Renan 

Giacomelli, que foi o idealizador dessas placas, foi informado que já foram instaladas mais de cento 

e cinquenta postes para colocação e mais de duzentas e cinquenta placas de identificação de ruas em 

diversos pontos da cidade e também nos bairros. Falou ainda que já foram instaladas mais de 

seiscentas lâmpadas de LED e restam ainda em torno de setenta para serem instaladas. Comentou 

ainda que uma das solicitações era a pavimentação em algumas vias do perímetro urbano da cidade 

e que aos poucos as mesmas estão acontecendo e agradeceu ao prefeito municipal, a vice-prefeita 

por atender as reivindicações da comunidade. Agradeceu ainda a todos os munícipes que adquiriram 

os ingressos do evento da APAE realizado no último sábado que foi um sucesso e no decorrer da 

semana serão feitos os devidos repasses. Pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori solicitou 

ao líder do governo para que repasse a secretaria responsável a solicitação para a colocação de uma 

lombada e pintura de faixa de segurança em frente ao Colégio Mário Quintana, solicitação essa que 

já é antiga e com o retorno das aulas presenciais a necessidade ficou mais evidente, e também 

solicitou o conserto da parada de ônibus próxima a referida escola que foi danificada na parte 

posterior, causando transtornos em dias de chuva. Solicitou ainda para que seja consertado o 

calçamento em frente ao Bar do Cima, pois segundo algumas pessoas as pedras estão soltas 

acumulando água e prejudicando quem por ali trafega. Comentou ainda sobre as manifestações 

ocorridas no dia sete de setembro e está preocupado pois segundo informações divulgadas nos 

meios de comunicação haverá uma paralização dos caminhoneiros e já está acontecendo 

desabastecimento de alguns postos de combustível e disse ser favorável a isso pois os preços dos 
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produtos estão saindo do controle e se tornando abusivos e não está acompanhando o reajuste 

salarial e que as pessoas estão usando da pandemia para elevar os preços. Pela bancada do PP o 

vereador Saimon da Costa iniciou falando sobre a importância do mês de setembro onde as 

campanhas são denominadas de “Setembro Amarelo” em alusão ao combate e a prevenção contra o 

suicídio, onde segundo a OMS mais pessoas morrem do resultado do suicídio do que de doenças 

como diversos tipos de câncer, HIV, malária entre outras e que isso é algo que não pode ser 

esquecido e ignorado. Falou ainda que com a pandemia as doenças psicoativas como a ansiedade e 

a depressão aumentaram bastante e que se não forem tratadas culminam tragicamente como o 

suicídio, sendo a faixa etária mais atingida é a dos jovens entre quinze e trinta anos, pessoas essas 

que teriam a vida toda pela frente e acabam ceifando a sua vida. Ressaltou ainda que como vigias da 

sociedade acabam por muitas vezes negligenciando problemas como esse e que todos possam estar 

buscando políticas públicas voltadas para esta área. Falou ainda sobre as manifestações ocorridas no 

dia sete e que muitos o questionaram o porquê estava participando das mesmas e disse que 

primeiramente sete de setembro é o dia da Independência e o brasileiro tem orgulho de ser um país 

independente e que saiu para as ruas pedindo para ser aplicado a frase que está estampada na 

bandeira. Falou ainda que encontrou diversas famílias, idosos, crianças, pessoas de todas as idades 

vestindo o verde e amarelo da bandeira, demonstrando o apoio a nação e refletindo sobre os limites 

da liberdade de expressão de cada pessoa e que considerou um belo gesto da população que 

pacificamente fez a sua manifestação e agradeceu aos munícipes que também estavam presente 

neste ato. O vereador Valdemir Tomazelli disse que nos últimos anos foi cobrado por moradores do 

Povoado Sérvia que estão enfrentando um problema com falta de água, pois antigamente essa 

comunidade usufruía da água da Comunidade Saracura mas com o aumento populacional a família 

Zucchi se dispôs a fornecer água do seu poço artesiano, que agora está secando como pode observar 

e as pessoas estão ficando desesperadas pois estão ficando sem água. Falou ainda que já foram 

tomadas as providencias juntamente com o poder executivo e tranquilizou os munícipes daquela 

localidade dizendo que os mesmos não ficarão sem água. Disse ainda que a segunda cobrança que 

vinha recebendo era com relação a secretaria de obras quanto a manutenção das estradas até a divisa 

com o município da Barra do Rio Azul e informou que as obras já foram iniciadas e que as vias 

estão sendo patroladas e encascalhadas. Pela bancada do PT a vereadora Marilena Berria se 

manifestou referente as manifestações do dia sete de setembro dizendo que o governo federal 

atualmente briga entre si e está buscando que se faça o voto impresso e no seu entender as 

manifestações era sobre isso mas o seu questionamento é a que isso irá levar e que se os problemas 

enfrentados no país quanto aos preços do combustível, do gás, dos alimentos, o salário mínimo, as 

vacinas entre outras coisas serão resolvidos com essas manifestações e que o atual presidente foi 

eleito sem o voto impresso qual o motivo de querer isso e que na sua opinião está faltando respeito 

com o povo brasileiro e que a preocupação deve sem com a população que está passando fome, que 

ganha um salário miserável e disse acreditar que Deus somente se sentiria bem se o povo brasileiro 

tiver dignidade e não estiver passando necessidades inclusive para se alimentar e não defender uma 

elite e na sua opinião essa manifestação não deveria ser somente nesse sentido e deveria defender os 

trabalhadores e aos que estão sofrendo por diversos motivos. Disse ainda que as pessoas estão 

precisando escolher o que fazer pois os valores dos produtos estão exorbitantes, seja na alimentação 

ou para a produção agrícola. Solicitou ainda ao líder de governo para que buscasse informações 

junto aos responsáveis sobre algumas situações que estão acontecendo na secretaria de obras que 

não são de agrado da população e que funcionários dessa secretaria disseram que alguns servidores 

não batem o ponto e que somente o chefe bate, indo trabalhar somente quem quiser, sendo que tem 
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dias que faltam até dois motoristas prejudicando o trabalho e disse acreditar que se continuar assim 

o município será bastante prejudicado e isso precisa ser averiguado e tomada alguma atitude. Falou 

ainda sobre as horas/maquinas que até onde sabe é de uma ou duas horas por propriedade que 

possui talão modelo 15(quinze), mas disse que é de seu conhecimento que uma máquina ficou dois 

dias numa propriedade fazendo esse tipo de serviço e que se pergunta se a máquina é para todos os 

munícipes ou somente para alguns e que isso também precisa ser averiguado, pois o correto e fazer 

para todos e que foram eleitos para fiscalizar se isso realmente está ocorrendo e ajudar os 

munícipes. Finalizou dizendo que acredita que o Brasil realmente precise de ordem e progresso 

como dito pelo vereador Saimon, mas que isso só irá existir a partir do momento que o povo tiver 

dignidade e saúde para poder viver. O vereador Paulo Faccioli usou o seu espaço na palavra livre 

para falar sobre a data de ontem dia sete de setembro, dia esse muito importante para os brasileiros 

por ser o dia da independência do Brasil e também para falar sobre as manifestações e o discurso do 

presidente da república dizendo que como o povo também esperava que o mesmo fizesse um 

pronunciamento e apresentasse um plano ou um projeto para o país sair da crise em todos os setores 

mas que infelizmente isso não aconteceu. Disse que também esperava que o presidente da república 

apresentasse um plano ou uma solução para baixar o preço do diesel, da gasolina, do gás de 

cozinha, e o mesmo vive culpando os governadores pelo preço estar assim e que daqui há alguns 

dias irá dizer que a culpa será dos prefeitos e dos vereadores também e na sua opinião o único 

culpado é o próprio presidente que dolarizou o combustível. Falou ainda que esperava que ele 

apresentasse um plano de governo para ajudar as pequenas e médias empresas a saírem da crise e 

fomentar dinheiro a juro zero e carência para que fosse gerado mais empregos e renda para a 

população e também um plano de governo para auxiliar a agricultura familiar, agroindústrias que 

geram milhares de empregos e estão esperando que o governo faça a sua parte. Na área de saúde o 

presidente deveria se preocupar em reunir com os demais presidentes para aquisição de vacinas ou 

matéria-prima suficiente para imunizar toda a população brasileira, mas o único discurso que o 

presidente fez ontem foi de fechar o STF, brigando pelo voto impresso algo que é sem fundamento, 

pois o sistema eleitoral brasileiro é considerado o melhor do mundo. Falou ainda que em meio a 

uma pandemia o presidente da república faz aglomerações através de motociatas ao invés de se 

preocupar com o povo brasileiro e que desde o início do seu mandato não apresentou nenhum plano 

de governo e que apenas incentiva a população a comprar armas e que na sua opinião o povo 

precisa de comida na mesa, habitação, médicos e vacinas. Finalizou desejando uma ótima semana a 

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

convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária que em virtude do feriado da Revolução 

Farroupilha se realizará no dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e um às dezenove horas. 

Os trabalhos foram presididos pelo Vereador Gilmar Zanella e 1° Secretário Vereador Valdemir 

Tomazelli. 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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