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ATA DA DÉCIMA-QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA-SEXTA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA-SEGUNDA LEGISLATURA, EM 05 DE OUTUBRO DE 

2020. Aos cinco dias do mês de outubro 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 quinta reunião ordinária , declarados abertos os trabalhos legislativos, o 

presidente cumprimentou os colegas, presentes e os munícipes que fazem o acompanhamento 

através das redes sociais e procedeu a chamada para verificação de quórum estando presente os 

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

Kreczynski, Floriano Ternes, João Carlos Dassoler, Luiz Eduardo Giacomel, Marina Joana 

Teponti, e Rodrigo Colet. PEQUENO EXPEDIENTE: O Presidente colocou em votação a Ata 

da Décima Quarta Reunião Ordinária, da Décima-Quinta Sessão Legislativa, de vinte um de 

setembro 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; PSD 

Andre Gasparini e Luiz Eduardo Razzia Giacomel; PT/PSB Floriano Ternes e Djeovani 

Kreczynski; Progressistas Rodrigo Colet e Marina Teponti e pelo PTB Alderi Trombeta; 

CORRESPONDÊNCIAS: Não houveram correspondências. REQUERIMENTOS VERBAIS: 

O Vereador Djeovani Kreczynski cumprimento à todos e requereu ao Líder de Governo que seja 

repassado o pedido para tratamento com uso de inseticidas nas cabeceiras dos rios com intuito de 

controlar a proliferação dos “borrachudos”, o vereador expôs que acredita que fazendo o controle 

no Rio Jupirangaba o interior do município também será beneficiado com o tratamento. O 

vereador Andre Gasparini em primeiro momento cumprimentou à todos presentes e aos 

expectadores pelas redes sociais, e solicitou que seja efetuada uma limpeza no cemitério 

municipal tendo em vista a proximidade com o dia de Finados. O vereador João Carlos Dassoler 

solicitou que sejam implantadas placas com identificação dos nomes das ruas conterem diversas 

ruas sem placas, citou a exemplo a Rua 11 e justificou que a instalação das mesmas servirá para 

melhor localização das mesmas. REQUERIMENTOS POR ESCRITO: Não houveram 

requerimentos por escrito.  ORDEM DO DIA: Advindo a ordem do dia inicialmente o presidente 

solicitou para que o Relator da Comissão de Pareceres fizesse a leitura do parecer, prontamente o 
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Vereador André Gasparini explanou que o Projeto de Lei nº 021/2020 estava apto para discussão e 

votação, prosseguindo foi efetuada a leitura do projeto de lei: PROJETO DE LEI Nº 021/2020 

que “Autoriza o poder Executivo Municipal a receber em doação de parte de imóvel para 

regularização de área ocupada pela rua José Bonifácio Norte”. O vereador Rodrigo Colet 

solicitou a palavra e incialmente cumprimentou a todos presentes e expôs que o presente projeto 

de lei se faz necessário visando a regularização da área explicando que desde que pavimentada a 

rua José Bonifácio não havia sido desapropriada por parte do lote oitenta em um e que a extensão 

desse deveria ocorrer para regularização e solicitou a aprovação dos colegas para aprovação do 

projeto. O vereador Luiz Eduardo solicitou a palavra e fez a observação que consta no mapa ainda 

mais três terrenos que encontram-se com a mesma situação do presente projeto e solicitou que o 

Poder Executivo verifique com o setor de Engenharia para que a adequação dos mesmos venha a 

ocorrer de igual forma para sua regularização. O vereador Andre Gasparini reiterou o pedido do 

vereador Luiz Eduardo justificando que a falha deverá ser sanada pelo setor de Engenharia do 

município e que seja regularizada ainda durante essa legislatura que foi quem identificou a falha 

para fins de evitar maiores delongas uma vez que todos já sabem do objetivo do projeto. Colocado 

em votação o Projeto de Lei nº 21/2020 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: O Vereador Adelir Sartori cumprimentou à todos 

presentes e saudou a vereadora Marina Teponti pelos trabalhos exercidos durante o período que 

esteve à fronte do Poder Legislativo exercendo a vereança. O vereador Andre Gasparini ressaltou 

a importância dos deputados que fazem o apoio aos vereadores e destacou que independente da 

sigla partidária, que segundo o mesmo ficou “lá atrás” no momento de filiação, todos vereadores 

fazem parte de uma equipe, um “time”  onde todos jogam para o mesmo lado que é o município 

de Barão de Cotegipe, o vereador ressalvou que todas bancadas empenharam-se em busca de 

recursos e que muitos deles já estão sendo utilizados pelas secretaria de obras, educação, 

agricultura, saúde, desporto e que que hoje contam com mais equipamentos como os recém 

chegados e expostos em frente a prefeitura sendo eles  duas caminhonetes Oroch que serão 

utilizadas nas obras e na agricultura, um caminhão que servirá para utilização na limpeza urbana e 

uma retroescavadeira que fará parte da secretaria de obras. Destacou o vereador que essas 

aquisições assim como outras fazem parte da contribuição oriunda de emendas parlamentares de 
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senadores e deputados federais além de recursos próprios e agradeceu à todos colegas e ao 

executivo que independente da sigla partidária estão sempre em busca de recursos em prol do 

município de Barão de Cotegipe. O vereador Luiz Eduardo Giacomel iniciou seu discurso 

trazendo a reclamação de moradores que  foram chamados atenção por parte da Corsan por 

estarem lavando as calçadas, carros ou suas residências, e afirmou que não estava defendendo 

esses moradores porque acredita que as pessoas devem ter um pouco de noção quanto à 

conscientização da falta de água, entretanto expôs que novamente a empresa continua sem 

solução para o município e que alega que não ter agua suficiente no município para o 

abastecimento total fazendo alusão sátira de que não é o problema do encanamento sucateado ou 

falta de reservatório e de pessoal  e de tantos outros temas  levantados em audiência com o 

superintendente da Corsan e sim a fata de agua. O vereador expôs sua indignação quanto ao tema 

afirmando já ter passado da hora de enviar uma notificação a empresa para o cumprimento do 

contrato e lamentou por que quem paga o preço que infelizmente segundo o mesmo é a 

população. O vereador Floriano Ternes cumprimentou à todos presentes e se manifestou 

favoravelmente à colocação do vereador Andre Gasparini quanto questão da busca de recursos 

fazendo alusão à questão citada das siglas partidárias levantadas pelo  mesmo, o vereador 

explanou que durante essa legislatura dos cinco partidos representado pelos vereadores todos 

buscaram recursos através de emendas parlamentares em favorecimento ao município de Barão de 

Cotegipe, o que segundo ele não ocorria em outras legislaturas quando os representantes 

ocupavam lados opostos ao Executivo Municipal. O vereador ressaltou que tem o conhecimento 

de que o município possui uma boa arrecadação entretanto que a busca por recursos sempre se faz 

necessário para que possa ser efetuado investimentos no município, ponderando que o mesmo não 

ficou de braços cruzados e buscou recursos para o bem comum expressando seu contentamento 

com a situação. O vereador salientou que na administração passada havia um contratado que fazia 

os projetos de captação de recursos financeiros e que foi através deste que a foi consagrado a 

verba para construção da Escola Angelo Rosa e demais verbas. O vereador ainda explanou que a 

construção da escola contribuiu muito com o município através da migração dos alunos para a 

rede municipal de ensino que agora conta com aumento nos repasses através dos programas 

federais. Finalizando seu discurso o vereador fez um agradecimento ao patrolamento nas 



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

proximidades do Tapir. O vereador Djeovani Kreczynksi inicialmente cumprimentou ao Sr Edson 

Bevilaqua saudando-o pela consagração da Associação dos Bombeiros Voluntários de Barão de 

Cotegipe e desejou-o um belo trabalho, e expressou ainda sua nota de repúdio a CORSAN e 

esclareceu que o repudio é estendido aos funcionários da companhia enfatizando que falta 

responsabilidade do superintendente Aldomi Santi que enche a cabeça dos vereadores de 

“histórias” e não toma providências necessárias, e solicitou a população tenha um pouco mais de 

paciência até a instalação do novos poços e reservatórios, e finalizou nomeando a situação como 

novela da Corsan. O vereador Rodrigo Colet fez uma complementação aos relatos dos vereadores 

Andre e Floriano e parabenizou os responsáveis pelos recursos e aquisição do maquinário e 

suplementos, e ressaltou o grande problema com os maquinários que encontram-se com 

problemas salientando que com equipamentos novos melhoram-se as condições de trabalho no 

município. Quanto aos pedidos efetuados anteriormente o mesmo expôs que em conversa com o 

Secretário de Obras que em primeiro momento cascalhamento de vias deverão ser aguardados 

devido ao grande período de estiagem alegando que deve haver muita cautela para esse tipo de 

serviço uma vez que pode acabe piorando a situação. O vereador ainda expôs quanto à colocação 

do vereador Adelir Sartori que não viu nenhuma abertura quanto ao ligamento do novo 

reservatório da Corsan e que no poço localizado nas proximidades de sua residência não há 

indícios de ligação. O vereador Adelir Sartori solicitou aparte e disse que o mesmo havia sido 

ligado na “Caixa de Cima”. O vereador Rodrigo Colet expôs estranheza quanto ao fato uma vez 

que com o início das obras de pavimentação da Rua Victoriano Menegazzo de igual forma não há 

aberturas no/ao reservatório que segundo informações deveriam estar instaladas na rede do 

reservatório nas proximidades da torre, ademais alegou que no distrito industrial o primeiro poço 

que seria o “inicial” não foi executado. O vereador ainda alocou aos demais o serviço que está 

sendo realizado na saída para a Linha 6, que está na segunda fase e que ficará de primeira 

qualidade considerando-a como uma grande obra, referiu-se a pavimentação de concreto que está 

sendo realizada. O vereador finalizou parabenizando a vereadora Marina e fazendo votos para que 

retorne aos trabalhos legislativos. A vereadora Marina Teponti inicialmente cumprimentou a 

todos presentes e agradeceu aos colegas vereadores e a oportunidade que teve estando à frente dos 

trabalhos legislativos e ressaltou a importância e dedicação dos colegas vereadores que exercem 
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um bom trabalho ao município e exteriorizou sua gratidão na oportunidade de fazer parte da 

equipe em um aparte o vereador Luiz Eduardo Giacomel saudou a vereadora que fez parte do 

corpo legislativo durante o último mês e explanou que as portas do Poder Legislativo assim como 

todos colegas estão sempre à disposição. O vereador Alderi Trombeta inicialmente cumprimentou 

à todos e parabenizou à todos pequenos pela passagem do dia da criança e explanou a 

proximidade da Festa das Capelinhas que devido à pandemia não poderá realizar aglomeração de 

pessoas, entretanto ressaltou que haverá venda de churrasco, cucas e bolachas e convidou a 

comunidade a adquirir esses produtos para que a entidade possa se manter em funcionamento. O 

vereador pediu para que as pessoas reflitam com o início da  campanha política para que esta seja 

feita de forma limpa e que seja seguido o exemplo desta Casa Legislativa nesta Legislatura como 

dito anteriormente pelo vereador Ternes, segundo ele por acreditar que “aqui não se deve querer 

brigas ou discussões mas sim buscar o melhor para o crescimento do município” e finalizou seu 

discurso parabenizando o colega Edson Bevilaqua pelo esforço e conquista na criação  dos 

Bombeiros Voluntários e a colega Marina Teponti pelos trabalhos realizados. E não havendo mais 

matéria do dia, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos da Reunião e convidou à todos para a 

próxima Reunião Ordinária que se realizará no dia dezenove de outubro de dois mil e vinte às 

dezenove horas. 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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