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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, EM 18 DE JANEIRO DE 2021. Aos dezoito dias do 

mês de janeiro 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 PSD o vereador Luiz Eduardo Giacomel, pela bancada 

do Partido Progressista o vereador Saimon da Costa, pela bancada do PT a vereadora Marilena 

Berria e o vereador Paulo Faccioli e pela bancada do PSDB o vereador Gilmar Veronese. O 

Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Vigésima Reunião Ordinária, da Vigésima Segunda 

Sessão Legislativa, de vinte e um de dezembro de dois mil e vinte. Teve como parecer: Aprovada 

por Unanimidade. CORRESPONDÊNCIAS: A secretária informou que no decorrer da semana 

foram indicados os líderes partidários conforme seção I e II do Regimento Interno desta Casa 

Legislativa, sendo eles: pelo MDB o vereador Adelir Sartori, pelo PSD o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel, pelo PSDB o vereador Gilmar Veronese, pelo PP o vereador Gilmar Zanella e pelo PT o 

vereador Paulo Faccioli. Informou ainda que para a Comissão de Orçamento e Finanças foram 

indicados os vereadores Luiz Eduardo Giacomel definido pela Comissão como presidente, 

Valdemir Tomazelli definido como secretário e Marilena Berria definida como relatora. Para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação foram indicados os seguintes vereadores: Douglas 

Martin definido pelos membros como presidente, Valdemir Tomazelli definido como secretário e 

Marilena Berria definida como relatora. Informou ainda que em consonância com o Artigo 

18(dezoito) do Regimento Interno foi indicado como líder do governo o vereador Saimon Antonio 

Rodrigues da Costa do Partido Progressistas. REQUERIMENTOS VERBAIS: o vereador Luiz 

Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária, a assessoria, os 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao Poder Executivo a devolutiva dos 

Requerimentos realizados pelos vereadores da Legislatura anterior, em especial aos do ano de dois 

mil e vinte, pois no início de cada ano se fazia essa solicitação e disse que gostaria que o presidente 

fizesse tal pedido. A vereadora Marilena Berria cumprimentou o presidente, os vereadores, a 

assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou a Secretaria de Obras 

desse uma atenção para a estrada que desce para a Linha São Francisco até a propriedade do senhor 

Arquimedes Picoli que transporta leite e está com mesma intransitável. O presidente informou que 

este tipo de solicitação deverá ser feita através de Pedido de Providência diretamente na secretaria 

desta Casa. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: O vereador Luiz Eduardo Giacomel sugeriu para que 

fosse lido todos os Pedidos de Providência de cada vereador, o que foi aceito por todos. Pedido de 

Providência nº 001/2021 de autoria do vereador Douglas Martin que “solicita a perfuração de poço 

artesiano na Linha 6 Gramado e instalação da rede de água para os moradores desta mesma 

comunidade.” Pedido de Providência nº 002/2021 de autoria do vereador Douglas Martin que 

“solicita melhoramento das Ruas Adão Iarocz e Gentil Longo com pavimentação de paralelepípedos 

ou asfáltica.” Pedido de Providência nº 003/2021 de autoria do vereador Douglas Martin que 

“solicita a colocação de placas de sinalização e de identificação no Loteamento Vila Floresta e 
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Loteamento Baidek.” Pedido de Providência nº 004/2021 de autoria do vereador Douglas Martin 

que “solicita a revitalização da praça no Bairro Vila Floresta.” Após colocado em discussão o 

vereador Douglas Martin solicitou a palavra cumprimentando o presidente, os demais vereadores, 

os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e ressaltou que estes pedidos de providência 

foram surgindo no caminhar da campanha eleitoral e expos que o pedido referente a Linha Seis 

Gramado se faz necessário os moradores sofrem com a constante falta de água pois nesse local não 

existe nenhuma rede de água e a maioria se utiliza de fonte d’agua para manter o consumo. Quanto 

ao pedido de providência na Rua Adão Iarocz se faz necessário pois é uma via de bastante 

movimento, assim como a Rua Gentil Longo que também se encontra em perímetro urbano e 

precisam urgentemente de melhorias. Quanto aos pedidos no Loteamento Vila Floresta e 

Loteamento Baidek informou o vereador que se faz necessário pois não existe nenhuma placa de 

sinalização e são ruas com bastante movimento e com comércios na área e muitos órgãos como 

Correios e Transportadoras tem dificuldade para fazer entregas. Com relação ao pedido de 

revitalização da praça do Loteamento Vila Floresta o vereador explanou que neste local existem 

muitas crianças e seria importante a colocação de alguns brinquedos e bancos assim como em 

outras praças do município que possuem essa infraestrutura. O vereador Gilmar Veronese 

cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes 

sociais e reforçou o pedidos de providências do vereador Douglas Martin e se associa em especial 

ao pedido de providência quanto a colocação de placas de sinalização e identificação das ruas nos 

Loteamentos Floresta e Baidek pois é um pedido de muitos moradores há algum tempo pela 

dificuldade enfrentada em não saber de quem é a preferência e quanto as placas com o nome das 

ruas a reclamação é devido a dificuldade das pessoas de fora encontrar as mesmas e finalizou 

dizendo ser favorável a todos os pedidos de providência. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse 

ser favorável aos pedidos de providência e se associou ao pedido dois de dois mil e vinte e um que 

solicita a melhoria de algumas ruas e solicitou que estas melhorias se estendam para a Rua Nisio 

Stroiek localizada no distrito industrial nos fundos da Ervateira Barão que é uma rua de terra e onde 

estão localizadas algumas empresas em funcionamento e outras em construção que estão 

enfrentando dificuldades em dias de chuvas pois a via fica intransitável, inclusive com interrupção 

de obras devido a mesma estar sem condições de uso e informou que será feita a pavimentação e 

que a obra já está licitada, mas enquanto isso não acontece que seja colocado cascalho para 

melhorar alguns pontos mais críticos. Colocado em votação os Pedidos de Providência nº 001/2021, 

nº 002/2021, nº 003/2021 e nº 004/2021 tiveram como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Pedido de Providência nº 005/2021 de autoria da vereadora Marilena Berria que 

“solicita que seja efetuada a limpeza com desentupimento de bueiro na propriedade de Zulmir Picoli 

localizado na Linha Saracura em consonância ao melhoramento do acesso deste morador, com 

diminuição na elevação e alargamento da estrada, aplicação de cascalhamento e/ou pó de brita ou 

reaproveitamento de fresagem de asfalto para que os veículos consigam transitar normalmente 

como em outros locais do município.” Pedido de Providência nº 006/2021 de autoria da vereadora 

Marilena Berria que “solicita que seja efetuado o conserto da pavimentação na Rua Santo Onofre, 

na altura do número 43 de residência de Pedro Valdemar Pacheco no Bairro Nossa Senhora 

Aparecida." Ao solicitar a palavra a vereadora Marilena informou que referente ao pedido número 

cinco informou que existia uma estrada neste local há muito tempo, mas em torno de dois anos a 

pedido do morador vizinho foi feita a estrada na divisa, mas desde do início esta estrada deu 

problema pois os veículos chegam até uma determinada altura e não conseguem subir devido a 
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mesma ser muito íngreme, foi tentado amenizar o problema com a colocação de cascalho, brita e até 

pó de brita, mas com a ação do tempo acabou que abriu muitas valetas, trancou o bueiro tornado a 

mesma praticamente intransitável para a maioria dos veículos, causando transtorno inclusive para 

outro morador das proximidades o qual a família não o visita devido ao estado precário da estrada. 

Por esse motivo a vereadora solicitou providências. Quanto ao outro pedido de providência a 

vereadora explanou que já faz muito tempo que este local se encontra nessa situação devido a 

CORSAN ter aberto este buraco e não finalizou o conserto do calçamento sendo que o buraco já 

atinge metade da rua prejudicando o transito de veículos podendo causar acidentes além de 

prejudicar o deslocamento do morador que está com problemas de saúde e necessita de transporte 

médico impossibilitando que o veículo da saúde chegue até a sua casa, além de existir muitas 

crianças que no local que correm o risco de cair e se machucar. O vereador Paulo Faccioli se 

associou aos pedidos de providências da vereadora Marilena Berria, em especial ao pedido número 

seis e disse esperar que a secretaria de obras resolva este problema o quanto antes. Colocado em 

votação os Pedidos de Providência nº 005/2021 e nº 006/2021 tiveram como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Pedido de Providência nº 007/2021 de autoria do vereador Luiz Eduardo 

Giacomel que “solicita que no período dos meses que contemplam as estações de primavera e 

verão, sejam feitas dedetização dos bueiros e bocas de lobo a cada dois meses, afim de evitar a 

proliferação de insetos e roedores em nosso município.” Pedido de Providência nº 008/2021 de 

autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que “solicita a instalação de mais brinquedos, bancos e 

lixeiras nas praças da cidade. Bem como a instalação de novas lixeiras nas ruas da cidade.” Pedido 

de Providência nº 009/2021 de autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que “solicita que seja 

reforçada mais uma vez a instalação da Vigilância Municipal, uma vez que as empresas do 

município necessitam muito desse serviço o qual é prestado com ineficiência, excesso de burocracia 

e lentidão pelo governo estadual.” Pedido de Providência nº 010/2021 de autoria do vereador Luiz 

Eduardo Giacomel que “solicita a pintura de faixa de Proibido Estacionar nas esquinas do 

entroncamento da Ângelo Caleffi com a Rua Juventilio Galina.” Pedido de Providência nº 011/2021 

de autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que “solicita providências para ser feito um retorno 

no entroncamento da Adão Welker com a Ângelo Caleffi, pois agora como sentido único, pessoas 

que descem pela rua do campo do Palmeiras para seguir do lado direito da Adão Welker precisam 

dar toda a volta na avenida.” O vereador Luiz Eduardo Giacomel iniciou comentando o pedido 

número sete e ressaltou que tal solicitação se faz necessária para diminuir a proliferação de insetos e 

roedores na cidade pois antigamente se fazia a cada seis meses e agora não está mais fazendo efeito 

e sugeriu que no período entre a primavera e verão seja feita a cada dois meses para evitar a 

proliferação destes insetos. Quanto ao pedido número oito disse ser uma questão antiga em especial 

dos frequentadores destes locais, podendo haver parcerias com empresas caso o custo seja muito 

alto, assim como já aconteceu no Natal onde moradores auxiliaram na decoração de uma praça, para 

desse modo melhorar estes locais de convívio mutuo. Referente ao pedido número nove expos que é 

um tema que vem comentando há algum tempo nesta Casa e sabe que o momento é complicado 

para contratações, mas ressaltou que no município tem uma indústria alimentícia, mais de dez 

empresas distribuidoras de produtos hospitalares e medicamentos, além de em torno de dez 

agroindústrias que também utilizam deste serviço e que se beneficiariam com a instalação da 

vigilância no município deixariam de serem penalizadas pela ineficiência do serviço prestado pelo 

órgão estadual e ponderou que é obrigação do município dar uma maior atenção para as empresas 

que geram mais arrecadação de impostos. Finalizou pedindo a aprovação de todos. O vereador 
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Douglas Martin se associou aos pedidos de providência do vereador Luiz Eduardo em especial ao 

pedido onze que se refere a rua Adão Welker e disse que o transito ficou complicado para quem 

vem da rua da Brigada Militar ou até mesmo pela Rua Adão Welker e precisa acessar a via da 

Capela Mortuária e inclusive prejudicou os moradores deste local e por isso considera interessante 

fazer um estudo para facilitar a vida dos munícipes e também para quem vem de outros lugares. O 

vereador Paulo Faccioli salientou que tudo que é para o benefício das pessoas precisa fazer 

acontecer e ressaltou que todos os pedidos de providência do vereador Luiz Eduardo são 

importantes para melhorar a vida dos munícipes e por isso é totalmente favorável. Colocado em 

votação os Pedidos de Providência nº 007/2021, nº 008/2021, nº 009/2021, nº 010/2021 e nº 

011/2021 tiveram como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Providência nº 

012/2021 de autoria do vereador Gilmar Antonio Veronese que “solicita que seja efetuada a limpeza 

e desentupimento dos bueiros localizados na Rua Francisco Malinski.” O vereador Gilmar Veronese 

informou que parte dos terrenos desta rua não possuem construções e a água que escoa pelos 

mesmos já danificou todo o meio fio, levando terra e pedras para o asfalto que se localiza logo 

abaixo e o pedido é para que se tome alguma providência em relação a este problema que já existe 

há algum tempo. Colocado em votação o Pedidos de Providência nº 012/2021 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Providência nº 013/2021 de autoria do vereador 

Paulo Faccioli que “solicita na Rua Joana Trczinski (saída para a Linha 6): a construção de dois 

quebra-molas e reparação da iluminação pública havendo necessidade de reparos em diversos 

pontos.” Pedido de Providência nº 014/2021 de autoria do vereador Paulo Faccioli que “solicita a 

remoção da parada de ônibus na saída de São Valentim, em frente à propriedade de Sr. André 

Smagalla, Rua Antonio Gavenas.” Pedido de Providência nº 015/2021 de autoria do vereador Paulo 

Faccioli que “solicita a manutenção periódica da estrada principal que dá acesso ao Povoado 

Wawruch até a divisa de Itatiba do Sul.” O vereador Paulo Faccioli inicialmente parabenizou a 

administração municipal pelo excelente trabalho feito na saída para a Linha Seis, mas para evitar 

acidentes é preciso construir dois quebra-molas devido ao desrespeito a sinalização de transito por 

parte de alguns motoristas e ainda solicitou o reparo na iluminação haja visto que existem vários 

postes que estão com as lâmpadas danificadas. Quanto ao pedido número quatorze o vereador 

solicitou que seja removida a parada de ônibus que não tem mais utilidade pois foi construída uma 

nova a poucos metros desta e inclusive há registro em fotos pois a noite algumas pessoas utilizam 

do local para fazer badernas e com acúmulo de lixo, além do mais o senhor André Smagalla 

pretende construir e a parada de ônibus irá atrapalhar a obra. Em relação ao pedido número quinze o 

vereador solicitou para que a prefeitura faça a manutenção periódica da estrada entre Barão de 

Cotegipe e Itatiba do Sul pois infelizmente existe um impasse mas o poder público não pode 

abandonar os munícipes ali residentes que dependem deste trajeto e que no governo Tarso Genro se 

iniciou um trabalho e infelizmente os governos subsequentes não continuaram e finalizou 

solicitando que a administração faça esse trabalho de manutenção dessa via. O vereador Luiz 

Eduardo Giacomel se associou ao pedido de providência do vereador Paulo Faccioli quanto a ERS 

137(cento e trinta e sete) que muito foi falada durante os últimos quatro anos inclusive sendo autor 

de diversos pedidos de providência e ofícios enviados a Porto Alegre e destacou três pontos e que 

na semana do natal a administração fez algumas obras de tapa buraco e patrolamento naquele local, 

assim como Itatiba do Sul também havia feito no seu trecho e informou que antes das eleições se 

reuniu com o deputado Paparico que ligou para o secretário de infraestrutura Joanir Costela que foi 

bem categórico ao dizer que esta estrada só será concluída quando o estado concluir as obras que já 
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estão iniciadas e que será mais fácil concluir a obra entre Barão de Cotegipe e Ponte Preta do que 

esta obra em questão e solicitou aos demais vereadores que não cobrem somente a administração 

municipal e que cobrem os deputados que ajudaram a eleger para que se faça pelo menos uma 

manutenção nesta estrada pois infelizmente muitas responsabilidades que seriam do estado recaem 

sobre o município. A vereadora Marilena Berria se associou ao pedido de providência do vereador 

Paulo Faccioli pois os moradores daquela localidade reivindicam isso a muito tempo e a estrada está 

em péssimas condições e como comentado pelo vereador Luiz Eduardo é importante fazer esta 

reivindicação junto aos deputados e buscar emendas para resolver esta situação. O vereador Saimon 

da Costa cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes 

sociais e que em apoio a este pedido informou que na gestão passada mais especificamente no ano 

de dois mil e dezessete foram procurados os deputados Paparico e Mateus Wesp e que ambos 

protocolaram essa solicitação para a empresa Traçado pois existe um contrato onde os mesmos são 

obrigados a fazer a manutenção desta estrada porem não a fazem e considera que assim deve ser 

feito por esta nova Legislatura e se apoiar nos deputados para que os mesmos cobrem diretamente 

os responsáveis. Colocado em votação os Pedidos de Providência nº 013/2021, nº 014/2021e nº 

015/2021 tiveram como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. ORDEM DO DIA: o 

presidente solicitou que a relatora fizesse a leitura do parecer da Comissão de Finanças. A 

vereadora Marilena Berria na condição de relatora da Comissão de Finanças explanou a todos que 

os Projetos de Lei nº 001/2021 e nº 003/2021 estão aptos para discussão e votação. Em seguida o 

presidente solicitou que a relatora fizesse a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e redação. A vereadora Marilena Berria na condição de relatora da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação explanou a todos que o Projeto de Lei nº 002/2021 está apto para discussão e 

votação. PROJETO DE LEI N.º 001/2021, DE 12 DE JANEIRO 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 este projeto em questão visa 

conforme já mencionado essa contratação temporária de um fonoaudiólogo para que venha servir 

no posto de saúde e em conversa hoje à tarde com o secretário de saúde o mesmo disse que seria de 

suma importância que a contratação fosse rápida pois há bastante munícipes que depende desse 

profissional e que a profissional que ocupava o cargo já acabou saindo do seu trabalho e essa 

contratação temporária permite fazer conforme o projeto de lei estabelece a contratação desse 

profissional no período de cento e oitenta dias, prorrogável por mais cento e oitenta e que isso é 

possível pois a lei dos Servidores Públicos a nível Federal permite que o profissional possa tirar 

essa licença interesse sobre alguns requisitos e um deles é uma capacitação e que a profissional em 

questão fará um mestrado estará se capacitando para ser uma profissional melhor para área de 

saúde. Finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores. O vereador Paulo Faccioli disse que 

sempre defendeu a saúde em primeiro lugar e que na caminhada eleitoral viu que muitas famílias 

estão passando por dificuldades no setor de saúde e muitas famílias têm seus familiares com 

problemas sérios de saúde e por isso é favorável ao projeto de lei para contratação desse 

profissional haja visto que também muitas pessoas que dependem desse profissional para poder se 

tratar. O vereador Gilmar Veronese disse que essa contratação ao seu ver é de suma importância 

para o município pois a profissional que ocupava a função já não se encontra trabalhando por estar 

se capacitando como informado pelo líder de governo e por isso acha muito importante a 

contratação de uma nova profissional para fazer esse trabalho. Colocado em votação o Projeto de 

Lei nº 001/2021 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI 
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N.º 002/2021, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 Que “Altera a Redação do Artigo 2º da Lei 

Municipal nº 2.846/2020 de 09 de dezembro de 2020.” O vereador Saimon da Costa explanou aos 

demais vereadores que como consta na justificativa do projeto de lei que fica notório e explícito que 

a gestão passada havia incluso essa emenda modificativa parcial, mas que por um lapso de 

esquecimento tal emenda não foi aplicada e disse ainda que se algum dos vereadores da gestão 

passada quiser ter a bondade da palavra pois estavam nessa aprovação e fizeram parte desse projeto 

e poderiam também explanar um pouco mais a situação. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse 

que como mencionado pelo vereador Saimon esse  projeto de lei passou no findar do último ano e é 

um projeto que nos últimos três anos vem vindo para essa Casa e tem dado muito resultado e que na 

verdade é só uma correção de texto pois o original já veio como mencionado no final do último ano 

e destacou o quanto deu certo esse programa e que foi muito elogiado não só no município como 

mas em toda a região esse programa incentivo a cadeia tanto suinocultura como avicultura e como 

as outras cadeias de produção do município. Disse ainda que o município investe na propriedade e 

logo ali na frente arrecada de volta dinheiro por causa através da arrecadação do ICMS e finalizou 

dizendo que é obrigação dos vereadores aprovar este projeto de lei por todos os benefícios que os 

produtores ganham. O vereador Adelir Sartori disse que foram aprovados vários projetos de 

incentivo para a agricultura, avicultura, bacia leiteira, suinocultura e sempre em benefício aos 

agricultores e este projeto veio para corrigir um equívoco que não impede que ele seja aprovado 

para dar continuidade e beneficiar esses agricultores. O vereador Valdemir Tomazelli disse achar 

muito importante esse incentivo aos agricultores, principalmente os suinocultores e que na sua 

opinião mais áreas deveriam ser incentivadas e finalizou dizendo ser totalmente favorável ao 

projeto de lei. A vereadora Marilena Berria disse achar muito importante este projeto de incentivo 

aos suinocultores, mas gostaria que também tivesse alguma ajuda de custos maior para o gado 

leiteiro e ressaltou que existe a ajuda para a silagem mas infelizmente é uma ajuda muito pequena e 

disse achar que o município contempla muito gado leiteiro que hoje é uma fonte de valor pois o 

leite está com um valor razoável e o produtor está conseguindo ter lucro  e que a administração 

poderia pensar num projeto que ajudasse mais a classe que produz e trabalha com o gado leiteiro. O 

vereador Paulo Faccioli falou que hoje Barão do Cotegipe depende muito da cultura, pois a mesma 

gera emprego, renda e quanto mais o poder público ajudar os agricultores melhor para o município 

mas como bem falou a vereadora Marilena tem que se pensar também nos outros setores, na bacia 

leiteira, no setor da Avicultura onde muitos produtores estão com os aviários fechados e disse achar 

que cabe ao poder público conversar com esses produtores para que de repente com um incentivo 

consigam voltar a operar nesse setor e também pensar nos pequenos agricultores que não tem 

condições de investir na suinocultura, avicultura e na bacia leiteira e que dependem também da 

ajuda do poder público pois há várias famílias hoje em Barão de Cotegipe que estão produzindo 

produtos orgânicos e necessitam de incentivo para continuar o trabalho e finalizou dizendo ser 

favorável ao projeto. O vereador Luiz Eduardo Giacomel como líder de bancada solicitou a palavra 

e repassou algumas informações da legislação passada dizendo que a avicultura já tem um programa 

de incentivo, assim como no programa incentivo a suinocultura é repassado para esse setor também, 

além de toda a terraplanagem para implementação ou aumento dos aviários, a bacia leiteira tem as 

inseminações e a silagem e que está sendo estudado mais algum tipo de auxílio mas que tudo 

precisa estar dentro da legislação municipal e para os pequenos agricultores o vereador informou 

que no último mês foi aprovado nesta Casa investimento na cadeia produtiva de erva-mate, 

citricultura e frutífera do município que entraram em vigor a partir de janeiro desse ano para 
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beneficiar os pequenos agricultores. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 002/2021 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 003/2021, DE 12 DE 

JANEIRO DE 2021 Que “Altera a Redação do item XIV – Relação dos Padrões de 

Remuneração do Artigo 24 da Lei Municipal nº 1.868/2008.” O vereador Saimon da Costa 

informou que o projeto em questão procura tratar então a regulamentação do piso salarial dos 

agentes de saúde e que vale destacar a lei na presente justificativa do primeiro parágrafo lei federal 

nº 13708(treze mil setecentos e oito) de 14(quatorze) de agosto de 2018(dois mil e dezoito) que 

procura atualizar essa remuneração e que pesquisando um pouco a lei percebe-se que em dois mil e 

dezenove o salário desses servidores públicos municipais tinha o seu piso base de mil duzentos e 

cinquenta reais e que para dois mil e vinte deu um salto para mil e quatrocentos reais e a atualização 

dessa lei de dois mil e dezoito seria um reajuste para mil quinhentos e cinquenta reais ou seja do 

ano passado para essa novo reajuste há um aumento de cento e cinquenta reais e que conforme o 

quadro gráfico do parecer técnico contábil percebe-se que esse impacto se refere ao período de 

primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um, já 

considerando o décimo terceiro salário e férias e prevê ainda totais condições financeiras e 

orçamentárias para atender. Salientou ainda o vereador que como essa legislação foi aprovada em 

dois mil e dezoito, ela não entra na Lei Orçamentária Anual, tendo assim totais procedimentos 

legais para aprovar tal lei. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 003/2021 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela 

bancada do PSD o vereador Luiz Eduardo Giacomel iniciou destacando a emenda que veio em 

nome do PSD no último mês de dezembro no valor de duzentos e cinquenta mil reais para 

investimento em saneamento básico e que a mesma já está empenhada só aguardando finalização de 

projeto para ser aplicado no bairro Nossa Senhora Aparecida e algumas outras propriedades de 

famílias de baixa renda para melhoramento e construção de novos banheiros no padrão sanitário 

atual. Destacou também um fato ocorrido no município no último sábado à noite e que irá conversar 

com o poder executivo para seja proibida a utilização dos quiosques e praças municipais pela parte 

da noite durante a pandemia, pois o que aconteceu nas proximidades da Praça Vilamir Faccioli foi 

algo que envergonha a cidade e expos que tinha menores de idade bebendo e fumando e foi 

acionada a Brigada Militar mas quando a mesma chegou já tinha acontecido o estrago devido ao 

acidente que derrubou postes e causou grandes estragos e transtornos para os moradores e disse que 

em conversa com os mesmos foi  informado que essa aglomeração acontece todos os finais de 

semana. Comentou ainda que na última semana apresentou ao Prefeito Municipal o Ofício quarenta 

e um de dois mil e vinte,  o qual fala sobre as sobras do Poder Legislativo mediante a sua presença 

no último ano e destacou a todos que sobrou cento e noventa e nove mil e seiscentos e trinta e é 

sabedor que devido a pandemia teve a redução de gastos, mas que foi uma administração que 

pensou em fazer o melhor com menos custos e que no ofício entregue foi sugerido que parte deste 

valor fosse repassado ao CONSEPRO para a compra de coletes balísticos e jaquetas de inverno. Foi 

solicitado ainda que fosse destinado o montante de vinte mil reais para a Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Barão de Cotegipe e segundo o prefeito com esse valor será reformada uma sala para 

guardar os equipamentos e uma garagem para os veículos. Foi indicado ainda quarenta mil reais 

para a compra de uma câmera OCR que irá auxiliar no reconhecimento automático de placas de 

veículos o que irá ajudar na segurança do município e quarenta mil reais para a compra de 

brinquedos e bancos para as praças do município. E o restante do valor para auxiliar na conclusão 

da quadra de futebol 7(sete) na praça Etelvino Picolo, cujo valor para a construção é oriunda de uma 
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emenda do deputado Danrlei para beneficiar todas as atividades físicas dos munícipes. Finalizou 

desejando um bom ano a todos e que possam discutir os projetos pensando num bem comum e que 

prevaleça o respeito entre todos. Pela bancada dos Progressistas o vereador Saimon Costa iniciou 

fazendo alguns agradecimentos e disse que no mês de dezembro quando ainda não estava de forma 

oficial em sua vereança, porém procurou o então presidente da Câmara Luiz Eduardo Giacomel 

para fazer um requerimento para aquisição de um programa educacional nas escolas o Proerd e foi 

prontamente atendido inclusive com a aprovação e assinatura de todos os vereadores da gestão 

passada assinar esse Ofício, com o apoio do poder executivo, da secretaria de educação, do 

Conselho Tutelar e do CONSEPRO que também fizeram os seus ofícios, além do nobre Deputado 

Estadual Sergio Turra do Partido Progressista que fez um ofício e encaminhou para o comando da 

Brigada Militar em Porto Alegre para que após passasse ao pelotão da Brigada Militar em Erechim, 

e explanou que todos sabem que o município de Barão de Cotegipe vem entrando num dado 

histórico, mas de forma negativa, pois dentro de poucos dias cerca de um mês o município já 

contabiliza as maiores apreensões de drogas de todos, os anos e isso tem preocupado principalmente 

a segurança do município pois os jovens, crianças, adolescentes estão adentrando neste mundo 

criminalmente e todos são sabedores que a lei protege os tais, e por isso meliantes até mesmo de 

facções de Erechim vem se instalando devido a posição geográfica do município e a rápida 

distribuição destas drogas para as demais cidades. Ressaltou ainda que cerca de setenta por cento 

das ocorrências no município são de violência doméstica, perturbação ao sossego alheio, 

embriaguez, posse e porte de tráfico de droga e destas ocorrências a maioria estão inteiramente 

ligados a algum tipo de droga tanto lícita como ilícita e por isso o papel do vereador como 

representante do Povo é investir na educação e nessa conscientização e disse que tem um provérbio 

bíblico que diz: “ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não se 

desviará dele”, por isso que a geração a que pertence deve ensinar esses pequenos o caminho do 

bem, o caminho da vida honesta e da vida justa e que todos sabem que o município tem 

aproximadamente nove mil habitantes para um efetivo de cinco policiais militares e mais um 

policial civil e a criminalidade está aumentando e por isso é preciso criar mecanismos de prevenção 

a essa criminalidade e dessa prevenção a este tipo de violência, que envolvem infelizmente a este 

mal do século que são as drogas. Finalizou desejando uma boa semana a todos. Pela bancada do PT 

a vereadora Marilena Berria agradeceu as duzentas e vinte e cinco pessoas que acreditaram na sua 

pessoa e depositaram o seu voto nas últimas eleições dizendo que estará aqui sempre para 

representa-los e também para representar a toda a comunidade cotegipense. Falou ainda que se está 

iniciando um novo ano, uma nova caminhada dentro da Câmara de Vereadores e que já passou por 

esta Casa e está retornando para a mesma para procurar fazer algo para Barão de Cotegipe e buscar 

uma novas oportunidades e explanou que é com alegria que inicia esse novo ano junto com todos os 

nobres vereadores, independente de sigla partidária como colocado pelo vereador Saimon, estão 

todos aqui para buscar projetos que venham beneficiar o povo de Barão de Cotegipe especialmente 

ligados a linha da saúde, da agricultura e da Educação sem deixar as demais áreas de fora, mas que 

esses três são os mais importantes e ressaltou que gostaria que esse ano de grandes realizações em 

prol dos munícipes, especialmente os que tem menos condições, e aos bairros que necessitam de um 

amparo maior pensando em projetos que que auxiliem esse povo. Pediu a Deus para que o vírus do 

Covid-19 fique longe de todos e que as vacinas cheguem aqui o quanto antes para que possam 

voltar a conviver em comunidade. A vereadora ainda parabenizou a todos, pois no dia vinte e três 

de janeiro se comemora mais um aniversário do município e desejou que cada munícipe seja um 

mailto:vereadorescotegipe@yahoo.com.br


B
A

RÃ O  DE  COT E G I P
E

 

R: Princesa Isabel 114,   Barão de Cotegipe – RS 

CEP: 99740-000    Fone, Fax : 0 XX (54) 523-2377    email: vereadorescotegipe@yahoo.com.br  

Estado do Rio Grande do Sul 
 

MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

B
A

RÃ O  DE  COT E G I P
E

ponto de apoio na construção diária, com valores mais sólidos, pois sempre se deve semear ações e 

colher conquistas para o presente e para o futuro e mais uma vez parabenizou a todos que 

diariamente cumprem com a sua missão, contribuindo para o desenvolvimento de Barão de 

Cotegipe, buscando sempre bons projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor não 

perdendo o anseio em vista da comunidade e também felicitou os munícipes, todos os trabalhadores, 

as donas de casa, o trabalhador rural, os empresários, os professores, os servidores, os vereadores do 

município e desejou que todos continuem contribuindo para que o município continue crescendo. O 

vereador Paulo Faccioli desejou a todos um bom mandato, que consigam fazer tudo aquilo que for 

bom para o município de Barão de Cotegipe e agradeceu todas as pessoas que depositaram o voto 

de confiança na sua pessoa e também agradeceu todas as famílias do interior e da cidade que o 

receberam de braços abertos para ouvir a suas propostas como candidato a vereador e disse que é 

um orgulho muito grande ser novamente vereador depois de muito tempo pelo Partido dos 

Trabalhadores, um partido que fez muito por Barão de Cotegipe durante os oito anos de mandato o 

seu Luiz Carlos Tomazelli e os quatro anos de mandato do Fernando Balbinot, principalmente no 

setor da habitação onde que foram construídas muitas casas para famílias que não tinham onde 

morar e ressaltou que como vereador irá cobrar o Poder Executivo para que construa casas para 

famílias que não tem onde morar e estão pagando aluguel e que também irá cobrar muito e trabalhar 

para que isso aconteça, pois é preciso pensar no futuro, para que o poder público adquira mais áreas 

de terra para geração de emprego e renda, para que as empresas venham a se instalar no município, 

haja visto que o mesmo está crescendo muito e precisa-se pensar para o futuro e adquirir mais uma 

área de terra para atrair novas empresas, para dar emprego para os munícipes, e todos são sabedores 

do momento que está sendo vivido devido a pandemia e que muitas empresas que infelizmente 

estão passando por grandes dificuldades financeiras e é necessário pensar em ajudar essas empresas, 

pois se poder público não ajudar através de um incentivo algumas poderão até fechar as suas portas. 

E ressaltou que o dinheiro público não é do prefeito, nem dos vereadores e sim é do povo de Barão 

de Cotegipe e que nesse momento difícil da vida de cada um de nós é preciso pensar em ajudar as 

pessoas que mais precisam nesse momento difícil de pandemia. E ressaltou ainda que será o 

vereador que irá fiscalizar permanentemente todas as secretarias para que as mesmas façam um 

trabalho justo e honesto e principalmente igualitário a todos. Pela bancada do PSDB o vereador 

Gilmar Veronese disse que é muito importante que estar participando dessa Casa por esses quatro 

anos e que os vereadores que aqui se encontram hoje certamente farão um trabalho voltado para o 

município e para o bem dos munícipes. Falou ainda que o ano de dois mil e vinte foi um ano 

bastante difícil para si e espera que este ano seja muito melhor e colocou algumas situações que 

presenciou na campanha eleitoral onde muitas pessoas falavam que o vereador só está na câmara 

para receber o salário e que vê aqui pessoas que não estão pensando por esse lado e estão pensando 

em fazer um bom trabalho. Agradeceu ainda os duzentos e quarenta e sete eleitores que depositaram 

um voto de confiança em si e disse que quando aceitou o desafio de concorrer colocou um propósito 

de doar vinte por cento do seu salário para ajudar aquelas pessoas que estão passando por um 

problema sério e que realmente necessitem de uma ajuda, seja ela através de um exame, de uma 

consulta ou algo assim e que está aqui para dizer a todos que não está pensando no salário e sim em 

fazer um trabalho pelo povo que precisa justamente como uma forma de retribuição por aquilo 

vivenciou e fez um pedido aos demais vereadores que se possível fizessem a mesma coisa e 

ajudassem e disse saber que muitos ajudam de alguma forma, mas que doassem parte do salário 

pois pensa que desse modo poderiam fazer um trabalho conjunto e quem sabe numa oportunidade 
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auxiliar alguém que necessite de uma cirurgia e ressaltou que este é apenas um pedido singelo e 

caso alguém queira contribuir será grato. O presidente fez o convite a pedido da presidente da 

CONSEPRO senhora Tania Dalanora que domingo haverá venda de churrasco no Clube 

Internacional para arrecadar fundos para o mesmo, sendo que os espetos serão de dois e três quilos e 

solicitou aos demais vereadores para que divulguem esse evento  para que seja vendido o máximo 

possível  vender máximo possível de fichas pois o CONSEPRO faz um excelente trabalho no 

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

Reunião, convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária que se realizará no dia primeiro de 

fevereiro 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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