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ATA DA DECIMA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA-SEGUNDA LEGISLATURA, EM 03 DE NOVEMBRO 

DE 2020. Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezenove horas no Plenário 

Municipal 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 Sétima 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 presentes os Exmos Srs vereadores Adelir 

José Sartori, Alderi Trombeta, André Gasparini, Djeovani Pedro Kreczynski, Floriano Ternes, 

João Carlos Dassoler, Luiz Eduardo Giacomel, Rodrigo Colet e Zaqueu Picoli; PEQUENO 

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

da Décima-Sétima Sessão Legislativa, de dezenove de outubro de dois mil e vinte que teve 

como parecer Aprovada por Unanimidade de votos.  NA PALAVRA LIVRE se inscreveram 

os representantes da bancada do MDB Adelir Sartori; PTB Alderi Trombeta; PT Floriano 

Ternes; PSD André Gasparini e Luiz Eduardo Razzia Giacomel; Progressistas Rodrigo Colet; 

CORRESPONDÊNCIAS: Não houverem correspondências; REQUERIMENTOS 

VERBAIS: O Vereador João Carlos Dassoler solicitou a palavra e cumprimentou à todos e 

solicitou para se seja identificado e contatado o proprietário do terreno que fica trás do cemitério 

municipal para que seja efetuada a limpeza e poda das árvores que ficam próximas a divisa e 

que vem ocasionando avarias nos jazigos que  ficam na divisa. O vereador Zaqueu Picoli 

solicitou ao líder de governo para que na Praça do Loteamento Malyz seja efetuado a pintura 

dos brinquedos lá instalados, o vereador afirmou que tal pedido já havia sido efetuado 

anteriormente pelo proprietário do loteamento diretamente ao Prefeito Municipal, e pediu para 

que o líder reforce o pedido justificando a padronização das praças. O Vereador Andre 

Gasparini solicitou que seja efetuada a revitalização das caixas de passagem subterrâneas 

existentes na Praça Etelvino Piccolo, uma vez que estas estão apenas cobertas por “lajotas” e 

estão propícias a acidentes, o vereador ainda mencionou a Praça Vilamir Facioli para que seja 

efetuada também o mesmo serviço entretanto para as esperas elétricas áereas, o vereador sugere 

um projeto do setor de engenharia para beneficiamento do local, concluindo solicitou também 
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ao setor de engenharia que seja efetuado a marcação de divisas e que seja projetado e efetuado 

a construção do muro da parte faltante do cemitério  municipal ponderando que esta deverá ser 

uma matéria mais extensa a verificada com os demais vereadores. O vereador Adelir Sartori 

solicitou a limpeza na tubulação nas proximidades da residência da cunhada do Sr. Claudiomiro 

Oleias que fica localizada no final da Rua David de Marca esquina com a João Polleto, ademais 

solicitou a instalação de duas lâmpadas na Rua Dirceu Felipetti próxima à Escola Barãozinho 

e a aquisição de uma bomba d’agua para o viveiro de mudas justificando haver 

aproximadamente trinta mil mudas para regar. REQUERIMENTOS POR ESCRITO: Não 

houveram requerimentos por escrito.  Advindo a 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 explanou a todos que o Projeto de Lei nº 023/2020 estaria apto para 

discussão e votação, passando para a leitura do presente PROJETO DE LEI N.º 023/2020, 

DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 cuja ementa “Estima a Receita e  Fixa a Despesa do 

Município para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências” Em discussão o 

projeto de lei o vereador Rodrigo Colet solicitou a palavra e explanou aos demais que o presente 

projeto trata-se de uma estimativa da forma na qual serão  aplicados os recursos para o ano de 

dois mil e vinte e um, o vereador informou que por um relapso do contador responsável pela 

elaboração da lei há menção no trecho “para a previsão de arrecadação dos valores de 2020...” 

presente na justificativa do projeto de lei que faz referência ao ano de dois mil e vinte um como  

todo  contexto do projeto, frisando  a  retificação uma vez que o projeto trata de dois mil e vinte 

um, o vereador ainda fez a  consideração de que houve aumento no  orçamento  de cinco por 

cento. O vereador explanou que o presente projeto dispõe sobre a previsão das receitas e 

despesas por secretaria, frisado ser um “pré orçamento ou estimativa”, o vereador expôs que o 

mesmo pode advir a reajustes entretanto mediante autorização. Ponderando pelos prazos para 

aprovação do orçamento solicitou aos demais vereadores pela aprovação do presente projeto de 

lei. O Vereador Floriano Ternes explanou que este é um projeto que todos anos deve advir à 

Casa Legislativa que faz parte da tramitação legal, o vereador expôs que é conhecedor que cada 

prefeito deve investir conforme acredita ser melhor, entretanto, fez um adendo para que o 

próximo prefeito busque recursos com a Caixa Federal para o setor da Habitação. O vereador 

ainda expôs concordância com os valores orçados para saúde e educação ressaltando novamente 
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a necessidade em investir na habitação, e se posicionou favorável ao presente projeto de lei. O 

vereador Andre Gasparini explanou a importância de todo setor que arrecada para o município, 

citou microempresas, EPPs, agronegócio entre outros. O vereador ainda comentou sobre os 

investimentos da área da saúde, expressando que mesmo se os valores que são consideráveis 

altos dobrassem ainda não contentaria a população num todo.  Quanto a explanação quanto a 

habitação levantada pelo vereador Floriano o vereador Andre alocou que conforme o 

andamento das políticas públicas que reduziram o poder de Emendas deixaram a situação 

complexa, citando exemplo de que a maioria parte das emendas recebidas durante este ano 

foram direcionadas para a saúde, do mesmo modo o vereador se posicionou favorável para que 

o novo prefeito possa refletir sobre o assunto e buscar recursos e linhas de créditos aprovadas 

pelo Governo Federal. O vereador Zaqueu Picoli salientou que deve ser considerado a questão 

da arrecadação prevista para o próximo ano bem como a estiagem além de demonstrar sua  

preocupação com o acréscimo de cinco por cento de alíquota de ICMS proposta pelo governo 

do Estado, que segundo o vereador irá refletir no caixa do estado e dos municípios,  o vereador 

explanou que essa medida está sendo discutida entre as autoridades e que todos gostariam que 

esse acréscimo fosse retirado,  entretanto o vereador salientou que essa porcentagem gira em 

torno de dois milhões em valores, finalizando o vereador se posicionou favorável ao  projeto 

de Lei. O vereador Adelir Sartori refletiu que com os seis milhões previstos para a área da 

saúde, poderia ser pensado na aquisição de equipamentos médicos, citou a exemplo um 

aparelho de Raio X, e explanou aos colegas que a busca por emendas para a finalidade desse 

tipo de aquisição contribuiria com o município de tal forma que evitaria o deslocamento de 

pacientes e motoristas. E se posicionou favorável ao projeto de lei. O vereador Luiz Eduardo 

Razzia Giacomel explanou que este pode ser considerado como o projeto de lei mais importante 

do ano, e expressou ter conhecimento sobre as contas e o caixa do executivo que possui as 

contas em dia, contudo fez alusão a prevenção quanto aos investimentos uma vez que há a 

previsão da baixa da arrecadação, a pandemia e a estiagem que diminuirá a safra deixando-os 

em sinal de alerta quanto a arrecadação, o vereador explanou ainda que deve haver um olhar 

diferenciado para o setor de habitação que para a próximo ano  há projetos de novos 

investimentos contudo salientou que para todas ações existem prós e contras contudo explanou 

para os colegas para que quem continue na vereança que pense nas ações e deveres com 
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precaução pensando no bem comum de todos. COLOCADO EM DISCUÇÃO O PROJETO 

DE LEI Nº 23/2020, TEVE COMO PARECER: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

PALAVRA LIVRE: Advindo a palavra livre os vereadores Djeovani Kreczynski e Zaqueu 

Picoli solicitaram para retirar-se da sessão, o que foi consentido pela presidência. Solicitando a 

palavra o vereador Adelir Sartori explanou em referência a lateral do cemitério municipal que 

o local não há mais espaço para novas construções e solicito a limpeza do local. Em referência 

ao pleito eleitoral o vereador alocou a atipicidade da campanha relacionada aos pleitos passados 

onde o cenário era de muita briga e discussão e finalizou explanando que que vença o mais 

preparado. O vereador Alderi Trombeta também fez menção ao pleito eleitoral explanando a 

diferença desta eleição quanto aos demais anos e usou a palavra “guerra” para definir os pleitos 

anteriores, o vereador fez votos para que as melhores propostas sejam vencedores e desejou 

sorte à todos candidatos parabenizando à todos pela bela campanha, o vereador finalizou 

explanando sua preocupação quanto à segunda onda de casos de Covid e solicitou o 

comprometimento com distanciamento, uso de máscaras e aglomerações dos eleitores, e fez 

alusão  de uma possível troca de bandeira relacionado ao não cumprimento  pela população. O 

vereador Floriano Ternes alocou aos colegas a péssima situação que se encontra a  ERS 137 

que liga Barão de Cotegipe à Itatiba do Sul  e solicitou o patrolamento da estrada, o vereador 

desejou aos colegas candidatos à reeleição sorte na campanha atípica que segundo sua reflexão 

será baseada na calmaria  diferente que em outros municípios, citou a exemplo Itatiba do Sul 

onde o pleito é disputado com ameaças  e “faca na bota”, finalizando pediu aos colegas que 

façam o melhor pelo município. O vereador Andre Gasparini adentrou no assunto da Corsan 

afirmando que nos últimos dias a empresa deu uma melhorada no serviço instalando o  novo 

reservatório, fazendo  abertura do  poço na saída para a Linha Follador, ressalvando que não 

sabe se já existe a conexão do reservatório central ao novo poço, o vereador ainda expôs que a 

rede trifásica está próxima ao poço na saída pra Linha Cinco e que é  um forma da empresa 

utilizar o gerador que hoje está naquele local instalado de forma móvel atuando para 

atendimentos adversos, o vereador solicitou que pós eleições seja efetuada a convocação do 

superintendente da Corsan Sr. Aldomir Santi para explanar sobre a situação das obras do 

município destacando que devem continuar as cobranças pelo melhoramento  do serviço 

prestado pela companhia. O vereador expressou também a sua preocupação quanto a segunda 
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onda do Covid, e quanto ao cemitério comentou que os mesmos devem organizar e regrar por 

projeto a situação, e finalizou refletindo e explanando para que a campanha política se mantenha 

calma, com respeito e educação. O vereador Luiz Eduardo Razzia Giacomel comentou que 

sobre o cemitério municipal possui um modelo de projeto em mãos para remodelar o mesmo, e 

que acredita que o mesmo deverá passar por inventário de construções e terrenos, e que para os 

jazigos e túmulos abandonados a administração deva construir um ossário municipal para 

edificações abandonadas.  O vereador expôs que poço localizado no Distrito Industrial está em 

funcionamento e abastecendo as empresas lá instaladas. Quanto ao covid o vereador expressou 

sua preocupação afirmando que não pode haver relaxamento de medidas e pediu para que haja 

respeito ao próximo evitando contato, fazendo uso de máscaras entre outros. Sobre as eleições 

o vereador solicitou que para que os próximos eleitos usem essa legislatura como exemplo, 

onde o diálogo e a união foram marcados por todos os partidos e vereadores, e afirmou que a 

decisão é de cada eleitor, e parabenizou à todos candidatos pelas suas propostas em benesse do 

município desejando sorte à todos. O vereador Rodrigo Colet ressaltou a importância que as 

reuniões e cobranças quanto a companhia Corsan, afirmando que em conversa com um 

funcionário da mesma foi informado que este foi contatado pelo superintendente para verificar 

as demandas existentes no município cujo intuito deste foi intitulado como “para acalmar os 

vereadores”, expressando que as cobranças devem continuar. O vereador solicitou a 

padronização das Diretrizes Urbanas e comentou que há diferentes condutas sendo tomadas 

pelo setor de Engenharia do município quanto as diretrizes, fato considerado  inadmissível  pelo 

mesmo, fazendo menção de que a lei seja  a mesma para todos, o vereador  expôs que são postes 

no meio da rua, tubulação nova entupida,  ruas maiores que outras, fora dos padrões estipulado, 

frisando que esse é problema de falta de planejamento e monitoramento do setor, o vereador 

alocou que esse é um tema que deve ser levantado pela próxima legislatura uma vez que acredita 

que nessa não haverá mais tempo hábil para medidas, todavia que merece toda atenção. 

Solicitando a palavra o Vereador Adelir Sartori explanou concordância com o vereador Rodrigo 

Colet, e fez menção na “bagunça” que é a divisa de terras que ocorre na “Rua lá de cima” que 

agora será alvo de disputa judicial por que nem um dos interessados quer ceder o espaço para 

construção da rua e por que um construiu tantos metros no local que seria a rua, uma situação 

definida como confusão, retornando a palavra do vereador Colet o  mesmo falou que falta 
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inspeção e posicionamento do Setor de Engenharia que  deveria fazer  com que fosse cumprido 

o que determina  a legislação, seguindo os padrões definidos. Quanto ao cemitério o vereador 

explanou que acredita que a parte atrás do cemitério é uma área municipal e que foram extraídos 

alguns eucaliptos que estavam ocasionando problemas e reiterou a urbanização do cemitério, 

contribuindo positivamente com o posicionamento do vereador Luiz Eduardo com a construção 

de um ossário municipal e fazendo adendo a nova rua de paver quer deverá ser construída. 

Quanto as eleições o vereador solicitou uma campanha limpa e respeitosa, bem como desejou 

sorte aos candidatos tanto do Poder Legislativo como Executivo e pediu para que o eleitor 

observe as atitudes de cada candidato, as condutas, ficha, avaliando e tanto particular quanto 

publica que demonstram a força e capacidade de cada um e finalizou desejando um bom 

trabalho à todos candidatos. O vereador João Carlos Dassoler fez votos de uma campanha limpa 

dotada dignidade, desejando sorte à todos candidatos fazendo menção de que essa legislatura 

em sua opinião pessoal foi uma das melhores fazendo menção que “deve se fazer o bem, sem 

olhar a quem”. E não havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos 

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

no dia cinco de novembro de dois mil e vinte as sete horas e trinta minutos. Os trabalhos foram 

presididos pelo Vereador Luiz Eduardo Razzia Giacomel e 1º Secretário Rodrigo Colet. Sendo 

que o 1º Secretario determinou que fosse lavrada a presente ata, que após aprovada será assinada 

pelo mesmo e pelo Senhor Presidente. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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