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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA OITAVA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA, EM 18 DE MAIO DE 2020. Aos dezoito dias do mês de maio 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 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 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 André Gasparini, 

pela bancada PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP) e o vereador João Carlos Dassoler(PP), pela 

bancada MDB o vereador Adelir Sartori e pela bancada PTB o vereador Alderi Trombeta. O Presidente 

colocou em votação a Ata: Ata da Sexta Reunião Ordinária, da Sétima Sessão Legislativa, de quatro de 

maio de dois mil e vinte. Teve como parecer: Aprovada por Unanimidade. REQUERIMENTOS 

VERBAIS: O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, o assessor 

jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e fez um pedido ao líder do governo para 

reforçar junto ao poder executivo e que sabe que se está num período de economicidade de recursos, mas 

que seja avaliada a possibilidade de se fazer uma melhoria no calçamento no prolongamento da Avenida 

José Tussi, na quadra que fica entre a Rua Porto Alegre a Rua Antônio Daumer onde o calçamento está 

numa situação bem complicada. Reforçou ainda o pedido feito pelo vereador João Carlos quanto à 

questão da pintura das faixas de segurança, principalmente nas principais avenidas da cidade e que onde 

tem a passarela do rio em frente à igreja e a frutaria onde o trânsito é intenso existe a faixa de segurança 

na margem direita do rio, porém do lado de quem vem de São Valentim à Erechim nem a faixa de 

segurança existe e solicitou ao líder do governo para que reforce esse pedido ao setor competente da 

prefeitura. O vereador André Gasparini cumprimentou o presidente, os demais vereadores, a secretária, a 

assessora, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que também gostaria de se associar 

ao requerimento do vereador Zaqueu em virtude do pedido já feito pelo vereador João Carlos e comentou 

que em uma das outras solicitações anteriores também solicitou que fosse trocada a marca ou o tipo da 

tinta utilizada pois a mesma tem uma aderência muito baixa ou uma qualidade muito baixa, pois ela dura 

muito pouco tempo em vista cidade vizinha de Erechim, onde está sempre transitando por lá e observa 

que o período e a durabilidade das faixas lá inseridas é bem maior e por isso disse que gostaria que 

quando fosse feito a solicitação tivesse esse cuidado é a sua observação na aquisição dos materiais. Pediu 

ainda ao líder do governo para que solicite a secretaria de obras para fazer um reparo no calçamento no 

entroncamento da Rua Celso longo com a Rua São Cristóvão aonde o calçamento se desfez e está 

aparecendo a tubulação de esgoto do bueiro e onde foi colocada uma vara seca identificando para que as 

pessoas não caiam com o veículo pois caso alguém fizer a curva um pouquinho fechada acabará caindo 

com a roda do veículo e reforçou para que fosse encaminhada essa solicitação a secretaria de obras com a 

máxima urgência possível. PALAVRA LIVRE: O vereador Zaqueu Picoli pediu permissão para se 

retirar da sessão e o presidente concedeu. Sobrevindo a palavra livre pela bancada do PSD o vereador 

André Gasparini disse que iria tocar somente num assunto devido ao momento críticos em que se está 

vivendo onde há programas, há orientações para que os munícipes continuem se protegendo, que façam o 
uso de máscara descartável ou de tecido lembrando que após utilizar a de tecido tem que ter um cuidado 

especial e procurar fazer o descarte em alguma embalagem e encaminhar para a secretaria de saúde e as 

de tecido procurar fazer a devida lavagem para descontaminar porque tem muitas pessoas que acabam 
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involuntariamente tocando na máscara mas se ela é para proteger de alguém que talvez possa estar 

contaminado estarão estar tocando as mãos e por isso nesse processo e preciso fazer o uso de muito uso 

de álcool gel e lavar constantemente as mãos, mas tem muito cuidado com a máscara porque muitas 

vezes as pessoas acabam retirando e colocando e fazendo com que a máscara toque na boca e por isso é 

importante um cuidado também com o manuseio da máscara. Disse ainda que pelos indicativos Barão de 

Cotegipe teve apenas alguns casos confirmados e recuperados, mas se observa que em toda região os 

casos confirmados vem aumentando aos poucos o que indica que o pico da contaminação deverá ocorrer 

no final deste mês e no início do mês de junho por isso todo cuidado possível para a não contaminação. 

Disse ainda que iria entrar no tema um pouco problemático e que vem sedo discutido algumas vezes 

nesta Casa que é referente a envolvimento da família do presidente e alguns boatos de problemas com a 

Polícia Federal, mas o que lhe preocupa um pouco mais hoje é essa saída do segundo ministro da saúde e 

que tem algo que os ministros vem fazendo de errado um na sequência do outro ou o presidente está indo 

contramão do que informam os ministros e as organizações de saúde e que fez esse comentário para que 

todos possam tirar as próprias conclusões e que não tem como comprovar nada por isso esperar a 

resolução desses inquéritos e desses fatos. Finalizou desejando uma boa semana a todos. Pela bancada do 

PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP) cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e comentou referente a alguns pedidos feitos pelos vereadores e disse que 

passou na rua do Celso longo esquina com a São Cristóvão no domingo retrasado e já fez o pedido para o 

secretário de obras que informou que estão fazendo um reparo em uma outra rua que não lembra o nome 

e que após irão fazer o reparo entroncamento que está sinalizada com a vara. Quanto ao pedido do 

vereador Zaqueu mas que ficará registrado disse que foi comentado que fosse recuado um pouco o 

investimento asfáltico porém a prefeitura já tem uma compra de CBUQ feita onde o investimento é um 

pouco mais barato pois é o próprio caminhão do município que faz o transporte e só se contrata uma 

empresa para aplicação e acredita que é uma demanda nessa rua e que acabaram de participar da 

audiência onde o próprio contador disse que tem o recurso e acredita que o prefeito tem um controle dos 

seus recursos e o que pode investir e o que pode guardar para uma futura crise e que acredita que desde o 

futuro calçamento da rua do loteamento Menegasso que é uma obra bastante solicitada pelos vereadores, 

a rua Porto Alegre que já foi feita, o asfaltamento de outras ruas do município e presume que os 

investimentos devem continuar porem mantendo uma cautela. O presidente Luiz Eduardo fez um adendo 

referente a Rua Porto Alegre e disse quem passou lá pode observar que ela não foi pintada com a camada 

mais grossa totalmente, só a faixa de rodagem e com isso já teve uma economia de em torno de 

quatrocentos mil reais que vai ser repassado para asfaltar outras estradas e quem essa continuação 

comentada pelo vereador Zaqueu. Quanto a questão do requerimento do vereador João, do vereador 

Zaqueu e do vereador André referente a pintura das lombadas disse que a tinta que é usada é a mesma 

que a Andreetta e a Traçado usam e que a prefeitura de Erechim usa e que a pintura não foi feita pois 

dizem que tem um erro de mistura mas que também tem uma discordância entre a Secretaria de Obras e 

engenheiro que talvez seja a modo de aplicação que deveria ser pulverizada e não com o rolo e que talvez 

seja isso e por isso não foi feito e será comprado a mesma tinta e que o fornecedor alega que seja a 

mistura mas a mistura é a mesma que é feita tanto pela Traçado, como pela Prefeitura de Erechim que 

são os mesmos que aplicam, só que a prefeitura de Erechim tem a pulverização com máquina e que está 

sendo estudado se será adquirido o equipamento pois toda vez que precisar vai ter que pagar onerando um 

custo muito maior, e que estava há alguns dias na secretaria de obras conversando com o vice-prefeito e 

com o Tiago e foi informado que estão estudando essa possibilidade que realmente aguentaria muito mais 

e em pouco tempo essa máquina já paga, mas que irá cobrar novamente e na próxima reunião trará as 
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respostas aos demais vereadores. O vereador João Carlos Dassoler(PP) cumprimentou o presidente, os 

vereadores, a assessora Jane, a secretária Suelen, o assessor jurídico, os presentes e quem acompanha 

pelas redes sociais e fez um agradecimento a secretaria de obras pela reabertura da estrada do estrada do 

Três Pinheiros até a Linha Coxilha onde passou esses dias para buscar um paciente duas a três vezes por 

semana com câncer e estava meio ruim, mas que agora passou e a via está muito boa  e que se antes 

andavam a quarenta por hora agora dá para andar um pouco mais. Agradeceu também a administração, 

pois passaram várias administrações e o povo sempre cobrava o asfaltamento da Rua Porto Alegre, então 

novamente agradeceu a administração, que junto com o governo federal fizeram o serviço muito bom ali 

e agora ficou ótimo. Pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os 

demais vereadores, as secretárias, o assessor jurídico e os presentes e disse que não iria se manifestar hoje 

pois não teve nenhum projeto mas comentou sobre o uso das máscaras e que muito bem colocou o 

vereador André Gasparini sobre os cuidados com as mesmas e que praticamente não faz o uso da máscara 

e que usa mais nos eventos, pois no dia-a-dia no seu serviço, na sujeira e poeira de construção é 

complicado o uso e que também trabalham distanciado um do outro, mas o que se refere  é que vê muitas 

pessoas usando a máscara de um jeito errado, com a mesma no pescoço e depois ergue com as mãos e 

que passou no final de semana em alguns lugares e as pessoas estavam tomando cerveja sem a máscara 

ou com a máscara no pescoço e disse achar que então é melhor não usar máscara do que fazer desse jeito, 

pois está em contato com o copo e outras coisas na mão e que isso não é só aqui pois observou isso em 

Erechim também e que desse jeito não adianta usar pois contamina a máscara e que não é contra usar 

mas com cautela e muito cuidado. Pela bancada PTB o vereador Alderi Trombeta cumprimentou o 

presidente, os vereadores, as assessoras, o assessor jurídico, presentes e quem acompanha pelas redes 

sociais e disse que não iria se manifestar, mas que essa semana, quinta ou sexta-feira foi até a unidade de 

saúde e que gostaria de agradecer os profissionais da saúde que estão trabalhando na unidade pelas 

informações corretamente repassadas pelos médicos, atendentes, enfermeiros, técnicos, motoristas, 

faxineiros, pessoal do plantão também e aonde a pessoa entrar as informações segundo viu, todas elas 

corretas dentro do que se deve informar aos munícipes e que não iria se manifestar mas lembrou desse 

caso em que foi até a unidade e foi atendido muito bem e informado corretamente. Antes de finalizar o 

presidente novamente pediu que toda a comunidade tenha mais cuidado, se previna mais, pois pode se 

ver que está aumentando os casos na região e que hoje mesmo só na região alto Uruguai teve de cinco a 

dez novos casos e que está cada vez aumentando mais e pediu que todo mundo se cuide. 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 junho de dois mil e vinte às dezenove 

horas. Os trabalhos foram presididos pelo Vereador Luiz Eduardo Giacomel e 1° Secretário Vereador 

Rodrigo Colet. 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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