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

DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 07 DE JANEIRO DE 2019. Aos sete dias do mês 

de janeiro de dois mil e dezenove, 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 Alderi Trombeta reuniram-se os Exmos Srs Vereadores Adelir José Sartori, Alderi 

Trombeta, André Gasparini, Djeovani Pedro Kreczinski, 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. No primeiro momento o presidente Alderi Trombeta 

solicitou que as bancadas e partidos indicassem os seus líderes e que em seguida indicassem os 

membros para as Comissões de Pareceres e Comissão de Finanças para dar continuidade aos 

trabalhos desta Casa Legislativa. Pela bancada PT/PSB ficou definido que o líder de bancada será o 

vereador Floriano Ternes, pela bancada PTB/PDT o vereador Alderi Trombeta, pela bancada 

PP/PSDB o vereador Zaqueu Picoli e pela bancada MDB o vereador Adelir Sartori. A Comissão de 

Pareceres foi composta pelos vereadores Luiz Eduardo Giacomel como presidente, Djeovani 

Kreczynski como relator e João Carlos Dassoler como membro. A Comissão de Finanças será 

composta pelos vereadores André Gasparini, Rodrigo Colet e Luiz Eduardo Giacomel. Na 

sequencia o presidente suspendeu os trabalhos para que a Comissão de Pareceres pudesse se reunir 

para analisar os projetos de lei e dar seu parecer. Ao retomar os trabalhos o presidente Alderi 

solicitou a indicação do líder do governo e ficou definido que será o vereador Rodrigo Colet. NA 

PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes: pela bancada PP/PSDB o vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB), pela bancada MDB o vereador Adelir Sartori, pela bancada PT/PSB o vereador 

André Gasparini(PT)) e o vereador Djeovani Kreczinski(PSB) e pela bancada PTB/PDT o vereador 

vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) e o vereador Alderi Trombeta(PTB). O Presidente colocou 

em votação a Ata: Ata da Vigésima Reunião Ordinária, da Vigésima Terceira Sessão Legislativa, de 

dezessete de dezembro de dois mil e dezoito. Teve como parecer: Aprovada por Unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIAS: foi repassado o convite para a missa de Ação de Graças pelo 

aniversário de 54 anos do município no dia dezenove de janeiro de dois mil e dezenove as dezoito e 

trinta na Igreja Matriz. Também foi repassado o convite da Comissão de Escolha das Soberanas e 

do Executivo Municipal para o baile de escolhas das soberanas que acontecerá no dia vinte e dois 

de janeiro no salão paroquial e que os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda no valor de 

quinze reais. Ainda foi feito o convite para a vigésima segunda festa do frango que acontecerá no 

dia vinte e seis de janeiro no Povoado Sérvia com ingressos no valor de trinta e dois reais. Foi 

repassado ainda o convite do senhor Cleber Gusz Kusz para a reunião que acontecerá no dia oito de 

janeiro as dezenove horas na sala de reuniões da prefeitura para a idealização da Feirinha Cultural e 

Arte de Praça/Rua. REQUERIMENTOS VERBAIS: o vereador Djeovani Kreczynski 

cumprimentou o presidente, as assessoras, os vereadores, a todos os presentes e quem acompanha 

pelas redes sociais e solicitou melhorias na estrada do senhor Eduardo Martins e informou que o 

mesmo já fez vários pedidos na secretaria de obras e ainda não foi atendido. Salientou o vereador 

que o mesmo só tem um trator e que passagem até a residência do mesmo está em péssimas 

condições e pediu que este problema seja resolvido o mais breve possível. O vereador André 

Gasparini cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária, a assessora o assessor jurídico, 
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todos os presentes e também quem acompanha pelas redes sociais e solicitou melhorias na Rua 

Adão Welker após a rua Vasco da Gama no trecho sem pavimentação e que dá acesso à escola 

infantil e sugeriu ao Executivo que faça uma análise para que a mesma se torne mão única devido 

ao grande movimento de veículos no período de aulas podendo causar algum acidente. Solicitou 

ainda para a secretaria de obras que seja verificada a luminária em frente a escola estadual que fica 

dando uma espécie de curto circuito e que seja feito um levantamento das luminárias do município 

sendo que se iniciou o projeto de revitalização da iluminação nas vias principais, mas em algumas 

vias paralelas continua o problema de lâmpadas queimadas e que se for possível alguém da 

secretaria de obras fazer uma vistoria durante a noite pelo menos uma vez por semana para poder 

fazer a manutenção destas lâmpadas. REQUERIMENTOS ESCRITOS: requerimento nº 

001/2019 de autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que “solicita que o Poder Executivo cobre 

providencias da empresa RGE quanto à limpeza das redes de energia elétrica das áreas rurais do 

município de Barão de Cotegipe, principalmente na região da Linha Pinhal, Saracura, Linha Bonita 

e Sérvia.” O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que este requerimento veio em conjunto 

com o vereador suplente Darci Novelo que o procurou há alguns dias quando teve uma chuva com 

ventos e os moradores ficaram alguns dias sem energia elétrica e que isso já se tornou rotina pois 

qualquer chuva ocasiona a falta de energia e acaba prejudicando as propriedades e que em conversa 

com outros moradores de outras localidades foi informado que acontece o mesmo problema e que 

com o vento os galhos batem nos fios ocasionando a falta de energia e que a RGE acaba demorando 

para restaurar. Finalizou solicitando a colaboração dos vereadores para que junto com o Executivo 

possam achar uma solução para mudar este cenário. O vereador André Gasparini parabenizou o 

vereador Luiz pelo requerimento, se associou ao mesmo e comentou que no dia de hoje na região 

da linha Seis a energia estava em meia fase e que tem um ponto de energia nesse local alimentando 

uma torre de transmissão e falou que qualquer chuva ou vento ocasiona este problema e disse ainda 

que tem inúmeros protocolos em aberto na RGE, mas por ser área rural existe um descaso onde 

acabam demorando setenta e duas horas até cinco dias para reestabelecer a energia nestes locais. 

Colocou ainda a situação de uma queda de energia ocorrida dentro do município nas proximidades 

da OLFAR onde a RGE demorou setenta e duas horas para reestabelecer a energia dentro do 

período urbano e que isto é inadmissível. Finalizou dizendo ser favorável ao requerimento e 

solicitou a aprovação dos demais. O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os 

vereadores, os presentes, o novo assessor jurídico Juliano e quem acompanha pelas redes sociais e 

disse que também quer se associar ao requerimento do vereador Luiz e disse que não é somente no 

município de Barão de Cotegipe que a situação está complicada e que na maioria dos municípios 

onde a RGE atende existe esta reclamação e que na Linha Saracura no dia de Natal que foi um dia 

de sol não tinha energia elétrica e para os agricultores em especial aos produtores de leite, 

suinocultores e avicultores estão sofrendo demais com esta situação e que não conseguiu conversar 

com o pessoal do Executivo mas pelo o que o prefeito lhe repassou os prefeitos da AMAU estão 

encaminhando uma moção de repúdio para a RGE e não sabe informar se já surtiu algum efeito e 

que acha necessário que se tome providências para que seja resolvido este problema o mais breve 

possível e como colocado pelo vereador André sobre a falta de energia do perímetro urbano e que é 

inadmissível os estabelecimentos comerciais ficarem duas ou três horas sem energia elétrica e não 

ter nenhuma explicação sobre isto. Finalizou dizendo ser totalmente favorável ao requerimento. O 
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vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, as secretárias, os vereadores, o assessor 

jurídico, os presentes e os que acompanham pela rede social e também se associou ao requerimento 

do vereador Luiz Eduardo e como muito bem falou o vereador Zaqueu não é só em Barão de 

Cotegipe que acontece isso, mas ultimamente está bem complicado e uma vez quando se falava em 

terceirar a energia ainda quando era a CEEE que iria ficar melhor falou que é melhor nem comentar 

e expos uma situação que iria falar depois mas como surgiu o assunto e falou que há alguns dias a 

prefeitura carregou uma máquina em cima da prancha na sua residência e os fios da luz já estavam 

baixos e acabou sendo arrancados fora e que a instalação ainda é no sistema antigo ou seja do poste 

direto na casa e ligou para a RGE e os mesmos até vieram rápido para desligar a luz ainda na quinta 

feira e não quiseram mais ligar se não fosse feito no novo padrão. Então no outro dia providenciou 

o que era preciso com um custo elevadíssimo e que inclusive irá solicitar auxílio financeiro da 

prefeitura e até hoje está sem energia elétrica, ou seja, desde quinta-feira até o dia de hoje e que por 

sorte a ordenha da vacas de leite é feita na casa do seu pai que é no mesmo pátio e já ligou várias 

vezes e que informam que no máximo em vinte quatro horas e que é uma situação lamentável e que 

acha que os prefeitos estão certos de se reunir e cobrar uma melhoria dos serviços. Colocado em 

votação o Requerimento nº 001/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 002/2019 de autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que “seja efetuado uma 

Moção de Agradecimento/Homenagem ao padre Jossi Golembiewski.” O vereador Luiz Eduardo 

Giacomel falou que esta é a forma que achou de prestar uma homenagem e como diz o 

requerimento que os vereadores como voz do povo também tem que agradecer e que todos sabem 

que o padre Jossi no município sempre foi muito alegre, levando o seu espirito jovem não só para 

os enfermos, mas também para as crianças e jovens que muitas vezes estão passando por alguma 

dificuldade e o padre com a sua conversa acaba levando uma luz para estas pessoas e disse que o 

vereador Adelir Sartori já trabalhou com o padre Jossi sabe com bom coração que ele tem e que 

esta é uma forma de agradecer pelo trabalho prestado nestes últimos anos no município e pediu a 

aprovação de todos. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores, o novo 

assessor jurídico, todos os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e parabenizou o 

vereador Luiz pela bela iniciativa em fazer este agradecimento ao padre Jossi que é uma pessoa 

muito carinhosa, meiga, querida e que trabalhou nos últimos dois anos na paróquia junto com o 

padre e falou que com ele não tem tristeza e que está sentindo muito assim como todos irão sentir a 

sua falta e informou que o mesmo está sendo transferido para o bairro Progresso e que irá assumir 

no dia dezenove e convidou quem quiser participar o mesmo ficaria muito feliz e que o padre vai 

mas sempre que puder voltará para visitar o município e que é preciso respeitar a decisão do bispo 

quanto a sua transferência. O vereador André Gasparini disse também se associar ao requerimento 

do vereador Luiz visto o belíssimo trabalho que o padre Jossi desenvolveu no município e nada 

mais justo que levar uma boa recordação do Poder Legislativo que estará representando o povo 

cotegipense. O vereador Djeovani Kreczynski parabenizou o vereador Luiz pelo requerimento e se 

associou ao mesmo tendo em vista que o padre Jossi não foi padre só da cidade e sim do interior 

também com vários projetos, sempre cativando as crianças e atendendo os idosos com o seu jeito 

carinhoso. O vereador Floriano Ternes se associou ao requerimento do vereador Luiz e como já foi 

falado pelos demais vereadores além do padre Jossi trazer animo para a missas, conseguiu resgatar 

algumas comunidades que já nem se reuniam mais e citou a comunidade do Guatapará e Santa 

Lúcia, ajudando na organização e que é um padre que chama a comunidade para participar como 
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família e como igreja e disse ter certeza que as pessoas de Barão de Cotegipe irão sentir muita falta, 

mas é preciso respeitar a decisão do bispo, e que é uma pena pois quando vem um padre que 

começa a desenvolver um bom trabalho e as pessoas gostam são transferidos mas é preciso 

respeitar. O vereador João Carlos Dassoler cumprimentou o presidente, os vereadores, a Suelen, a 

Jane, todos os presentes, o assessor jurídico e disse que também é favorável ao requerimento do 

vereador Luiz pois pode ser que teve alguns padres melhores, mas que o padre Jossi é muito 

querido por todos e que a comunidade irá sentir muito a sua saída pois onde era chamado sempre 

estava deixando sempre coisas boas por onde passou. Expos uma situação particular de quando o 

seu neto ficou doente, ele e sua esposa foram conversar com o padre na igreja e ele falou algumas 

palavras que fizeram toda a diferença, trazendo um alivio. O vereador Zaqueu Picoli disse que 

também quer se associar ao requerimento do vereador Luiz e as palavras dos demais vereadores e 

que a população de Barão de Cotegipe sentirá muito falta do padre Jossi e que seguidamente faz 

visitas para a nona Maria que está bastante debilitada e quando ele chega muda completamente o 

astral da casa inteira e pediu para que toda a comunidade faça orações pelo padre Jossi, pois com 

certeza ele sempre estará rezando por todos do município. Colocado em votação o Requerimento nº 

002/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 003/2019 de 

autoria do vereador André Gasparini que “solicita que o Poder Executivo efetue a contratação de 

empresa especializada para a dedetização dos bueiros e bocas de lobo do município de Barão de 

Cotegipe.” O vereador André Gasparini disse que este requerimento é muito importante devido ser 

uma questão de saúde pública e que se recorda que todos os anos tem um trabalho de dedetização e 

que não sabe para qual tipo de praga ou se é em virtude do mosquito da dengue ou se é um 

tratamento para todos os tipos de pragas e disse que foi solicitado por algumas pessoas que falaram 

que estão encontrando um quantidade grande de baratas principalmente nas proximidades do 

córrego em toda a sua extensão e em dias de chuva quando eleva o nível do rio que as pragas 

acabam invadindo as residências. Falou ainda que este ano ainda não viu um tratamento que sempre 

ocorria na parte da noite e que se encontra assistindo a sessão uma agente de saúde que talvez tenha 

mais conhecimento sobre este trabalho. Disse ainda que não conversou com o secretário de saúde 

se tem alguma programação, mas através deste requerimento vem solicitar aos demais vereadores a 

sua aprovação para que seja realizada a dedetização por ser uma questão de saúde pública. Falou 

ainda sobre a conscientização dos munícipes em respeito aos cuidados ao colocar o lixo no dia 

correto de coleta para que o mesmo não fique dias aguardando o recolhimento e que isso é de 

responsabilidade do munícipe mas é dever do poder público contratar uma empresa para o controle 

de pragas. O vereador Djeovani Kreczysnki se associou ao requerimento do vereador André e 

parabenizou pelo mesmo e relembrou o passado que há alguns anos atrás era colocado um 

tratamento natural nas nascentes dos rios no interior o que ajuda muito a controlar a criação de 

mosquitos, moscas e muitos outros insetos que são um problema devido as altas temperaturas o que 

faz aumentar a proliferação dos mesmos. O vereador Luiz Eduardo Giacomel se associou ao 

requerimento do vereador André e disse que na última semana foi procurado por proprietários de 

indústrias alimentícias do município e entrou em contato com o secretário de agricultura e meio 

ambiente e com o secretário de saúde e foi informado que está programada uma dedetização em 

toda a cidade para os próximos dias devido ao problemas das baratas e que isto é feito a cada seis 

meses e que uma foi feita na metade do ano e outra será feita nos próximos dias. Colocado em 

votação o requerimento nº 003/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

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

ORDEM DO DIA: O vereador Djeovani Kreczysnki na condição de Relator da Comissão de 

Pareceres explanou à todos que o Projeto de Lei nº 053/18 que foi baixado pela Comissão de 

Pareceres para uma melhor análise volta para discussão e votação, assim como os Projetos de Lei nº 

055/18 e nº 056/18 que também estão aptos para votação. PROJETO DE LEI N.º 053/18, DE 12 

DE DEZEMBRO DE 2018 Que “Institui o Programa “Bem Cuidar” e dá outras 

providências.” O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, 

a todos os presentes e quem acompanha através das redes sociais e disse que este projeto foi 

baixado na última sessão pela Comissão de Pareceres de dois mil e dezoito onde a idéia do 

Programa Bem Cuidar era fazer o repasse para os idosos acima de sessenta anos que se encontram 

em vulnerabilidade na Casa de Repouso do município, porem após discussão dos vereadores com o 

vice-prefeito nesta tarde pois o prefeito não se encontrava, e como  é de conhecimento de todos se 

este projeto não for aprovado nesta Sessão o mesmo não voltará mais este ano e falou que não é 

favorável a todo o texto do projeto e expôs que o vereador André trará uma sugestão também, e que 

na sua opinião no primeiro artigo ao invés de filhos e herdeiros seria somente o tutor e que a soma 

das rendas no final não poderia ser superior a quatro salários mínimos, sendo dois salários do 

paciente e dois do seu tutor, ao invés de somente dois como está especificado e que considera 

quatro salários uma renda justa, pois o valor da clínica ultrapassa o valor de três mil reais e se o 

idoso receber apenas um salário mínimo, e que os medicamentos são através do Posto de Saúde, 

assim como fraldas par quem utiliza e que o prefeito inclusive comentou que seria aprovado e que 

em todo caso iria mandar um novo projeto este ano com as adequações necessárias. Falou ainda o 

vereador que hoje são sete pessoas internadas que são pertencentes ao município e dependendo do 

enquadramento social de cada um seria necessário fazer uma reformulação deste projeto para que 

mais pessoas possam ser atendidas e que é preciso ter no mínimo dois anos de residência e estar 

cadastrado no Posto de Saúde no município, apresentar a certidão de nascimento ou casamento, 

certidão de nascimento dos filhos, o comprovante de renda que será analisado, cópia da carteira de 

identidade e do CPF, e comprovante de residência e cartão do SUS. Disse ainda que os vereadores 

podem propor uma alteração ao projeto e que todos sabem que o valor do repasse antigamente e 

que inclusive houve um equívoco por parte do prefeito em uma entrevista, e que este valor está 

vindo para ajudar as famílias do município que precisam deste auxilio e que isto vem para ajudar os 

munícipes e pediu a aprovação dos demais vereadores. O vereador André Gasparini disse que vem 

sugerir uma alteração no artigo segundo do referido projeto visto que da maneira que o mesmo se 

encontra no primeiro parágrafo e leu o artigo segundo e continuou dizendo que se for lido e bem 

analisado para se enquadrar ao programa o idoso deverá se enquadrar em apenas uma das seguintes 

situações, porém pode ser interpretado ambiguamente e sugeriu o seguinte texto: para receber o 

benefício os idosos deverão se enquadrar em apenas uma das seguintes situações, e também no 

parágrafo primeiro se o idoso tiver descendente ou filho e que pelo levantamento que fez da forma 

em que está apenas dois idosos dos sete que estão internados serão beneficiados e com meio salário 

mínimo e que não é um valor absurdo e sim uma ajuda para estas pessoas que não estão neste local 

por vontade própria e sim por extrema necessidade e continuou  dizendo que se o idoso não tiver 

descendente, filho ou herdeiro a  renda do beneficiado não poderá ultrapassar dois salários mínimos 

e sugeriu a alteração do parágrafo segundo com o seguinte texto: se a renda do idoso beneficiado 

não ultrapassar dois salários mínimos nacionais, pois segundo o vereador este levantamento acaba 

filtrando muito e irá abranger somente duas famílias no momento, visto que a assistente social terá 
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sessenta dias após a entrega da documentação para analisar para definir se irá conceder ou não o 

auxílio e se for aprovado a liberação do pagamento será efetivado em trinta dias, ou seja se a pessoa 

entregar toda a documentação e a mesma estiver correta o idoso irá começar a receber este meio 

salário mínimo a partir e noventa dias. Expos ainda que este projeto foi cancelado em meados de 

dois mil e dezesseis com o compromisso de vir um novo projeto no início de dois mil e dezessete e 

que o mesmo veio para esta Casa no final e dois mil e dezoito e que se o mesmo for aprovado com 

estas alterações e não for vetado pelo Poder Executivo e entrar em vigor as pessoas irão receber 

somente daqui a noventa dias. O vereador Rodrigo Colet pediu permissão para falar e solicitou ao 

vereador André para que repetisse a sua proposta para o segundo parágrafo. O vereador André 

expos que se a renda do idoso se colocaria após o se, o idoso não possuir descendente, filhos ou 

herdeiros, a renda do idoso não poderá passar de dois salários mínimos nacionais. O vereador 

Rodrigo solicitou a palavra novamente e disse como já foi conversado se no caso o idoso for viúvo 

é bem provável que o mesmo irá receber duas aposentadorias e disse achar que se deveria pelo 

menos se somar a renda do tutor, e deu o exemplo que se um filho ganha trinta mil reais e outro 

quinze mil reais e nessa condição praticamente todos irão se encaixar, deixando o projeto muito 

amplo. O vereador André retomou a palavra dizendo que se poderia criar um parágrafo único onde 

o texto seria que se a renda do idoso beneficiado não ultrapassar dois salários mínimos nacionais e 

no primeiro parágrafo se coloca que se o tutor responsável pelo idoso não possuir renda superior a 

dois salários mínimos. Finalizou solicitando que a sua emenda seja colocada em votação. O 

vereador Floriano Ternes falou que concorda com os demais vereadores e que comentou com o 

vereador André que o projeto do jeito que está seria preciso reformular, mas é melhor receber meio 

salário mínimo do que nada e que não chegou fazer o levantamento mas o vereador André fez onde 

somente duas famílias seriam beneficiadas e que como já foi comentado para colocar um idoso na 

Casa de Repouso tem um custo de em torno de quatro mil reais e que se pergunta como é que uma 

família com o projeto deste jeito irá pagar para cuidar deste idoso e falou que ou se extingue o 

segundo parágrafo e colocar no primeiro até quatro salários mínimos para beneficiar mais pessoas e 

que concorda em aprovar este projeto com a emenda sugerida. O vereador Djeovani Kreczynski 

disse que gostaria de fazer a mesma observação que o vereador André fez sobre o primeiro e 

segundo parágrafos que considera que precisa ser melhoradas pois do jeito que está no projeto irá 

abranger poucas pessoas sendo que no momento somente duas, e disse achar que este é um número 

quase insignificante e que ajuda, mas como proposto pelo vereador André acredita que será melhor 

e irá beneficiar mais idosos do município que necessitam deste recurso. O vereador Zaqueu Picoli 

solicitou que o vereador André esclarecesse se a proposta de alteração é no artigo segundo 

parágrafos primeiro e segundo e que mudaria o seguinte: se o idoso tiver descendentes ou herdeiros 

serão contabilizados os rendimentos do grupo familiar responsável sendo que a renda não poderá 

ser superior a quatro salários mínimos, ou seja, ao invés de um salário mínimo. O vereador André 

pediu permissão e falou que ficaria da seguinte maneira: se o idoso tiver responsável/tutor serão 

contabilizados, ou melhor, se a renda do responsável/tutor não ultrapassar dois salários mínimos, e 

que a renda do tutor e do idoso não poderão ultrapassar quatro salários mínimos e que se a renda do 

tutor não ultrapassar dois salários mínimos o familiar já será contemplado, pois no artigo está 

colocado que é um ou outro. Falou ainda o vereador André que primeiramente seria a alteração do 

artigo segundo que para receber o benefício os idosos deverão se enquadrar em no mínimo uma das 

exigências, pois está colocado que ela deverá se enquadrar em uma das situações, e que se o 
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responsável ou tutor não tiver renda superior a dois salários mínimos. O vereador Zaqueu retomou a 

palavra e falou que no caso cai fora a renda per capita e deu o exemplo que se ele for responsável 

pelo seu pai e quiser internar o mesmo na Casa de Repouso, mas tem três filhos e recebe dois 

salários mínimos, não será preciso dividir entre a família. O presidente Alderi Trombeta fez um 

adendo e comentou que se no caso será contabilizado o salário de quem for responsável pelo idoso. 

O vereador André disse que é exatamente isso, pois pode acontecer da pessoa ter muitos filhos ou o 

responsável ou herdeiro tiver muitos filhos será mais fácil do mesmo conseguir o benefício e que se 

a pessoa tiver menos filhos a dificuldade aumenta por causa da renda per capita e deu o exemplo de 

um filho que precisa internar o seu pai e fosse só, solteiro e sem filhos e recebesse um pouco mais 

de dois salários mínimos não teria direito, mas no caso este filho não tem casa própria e depende de 

pagar o aluguel, luz, agua e talvez faça uso de alguma medicação, e desse modo fica difícil saber a 

despesa desta pessoa, e que isto está restringindo bastante o intuito do projeto que é de beneficiar e 

é por isso que sugere estas mudanças. O vereador Zaqueu retomou a palavra dizendo que o idoso 

não poderá receber mais de dois salários mínimos e o vereador André confirmou e explicou que da 

mesma forma que o tutor terá que contribuir com uma parte, pois dois salários mínimos não 

custeiam a estadia do idoso. O vereador Zaqueu Picoli continuou dizendo que acha interessante que 

se faça as alterações e que tinha conversado com o secretário Franciel quando o projeto foi lançado 

que estava complicado de entender e que iria beneficiar poucas pessoas e quem mesmo assim ainda 

irá beneficiar poucos, pois não poderá se levar em consideração se o mesmo irá se encaixar na 

questão da renda e sim se o mesmo irá conseguir pagar o restante na Casa do Idoso, pois não tem 

certeza e que o vereador André poderá responder mas o custo é de mais de três salários mínimos e o 

vereador André respondeu que existem modalidades de estadias com quarto privativo, semi-

privativo e que existe estes diferenciais. O vereador Zaqueu disse que então o custo seria de três mil 

reais e a pessoa estaria recebendo quinhentos reais de auxilio fazendo com que a família pagasse 

dois mil e quinhentos reais ainda e disse que é favorável à emenda do vereador André para que seja 

ajustado para se conseguir encaixar mais pessoas. O vereador Rodrigo solicitou que seja lido como 

irá ficar a emenda antes da aprovação. O vereador André expos o texto que ficará da seguinte 

forma: modificação do artigo segundo: para receber o benefício os idosos deverão se enquadrar em 

ao menos uma das seguintes situações. O parágrafo primeiro ficaria do seguinte modo: se o idoso 

possuir responsável e/ou tutor o salário do mesmo não poderá ser superior a dois salários mínimos e 

a soma das rendas do tutor e do idoso beneficiário não poderá ultrapassar a quatro salários 

mínimos. O parágrafo segundo seria: se a renda do idoso beneficiário não ultrapassar a dois salários 

mínimos. O vereador Rodrigo questionou que se o idoso tiver filhos não será dependente e que é 

isso que tinha falado anteriormente. O vereador André disse que cairia fora a parte dos 

dependentes. O vereador Rodrigo falou novamente que então seria em uma das modalidades e que 

nesse caso qualquer um se encaixaria e disse achar que deveria ser mantido a questão de se o idoso 

não tiver filhos a sua renda também não poderia ultrapassar dois salários. O vereador Luiz Eduardo 

Giacomel deu a sua sugestão dizendo que no primeiro parágrafo poderia se colocar: a renda do 

idoso somada com a renda do tutor/herdeiro não poderá ultrapassar quatro salários mínimos ou se 

caso o idoso não possuir responsável ou tutor a renda do mesmo não poderá ultrapassar dois 

salários mínimos. O vereador André disse que texto pode ser assim mas fica com receio de 

restringir ainda e que a sua sugestão inicial em conversa na tarde de hoje com o vice-prefeito era 

que fosse inclusive concedido a todos os munícipes que estão cadastrados no SUS de Barão de 
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Cotegipe há mais de dois anos com meio salário mínimo nacional, mas disse estar vendo uma certa 

dificuldade visto que já se passou um ano de quando deveria ter vindo para esta Casa e que foi dada 

a sugestão de se aprovar o mesmo na forma integra com o comprometimento de se enviar 

alterações no retorno do recesso desta Casa, mas fica receoso que tais mudanças de emendas não 

venham e que por isso hoje a tarde quando saíram da reunião surgiu a idéia de se incluir uma 

emenda e que se coloca disposição dos demais vereadores e que aceita ideias para que se chegue 

num consenso mais prático para que seja votado sabendo que podem aprovar ou não e posterior 

haver o veto e que todos estão cientes disso. O vereador Floriano Ternes solicitou a palavra como 

líder da bancada e falou que pelo o que entendeu o parágrafo primeiro o responsável pelo idoso e o 

idoso a soma das suas rendas não poderá ser superior a quatro salários mínimos e se não houver 

ninguém responsável pelo idoso não poderá ter renda superior a dois salários mínimos e disse 

acreditar que deverão partir por isso e que não tem muito a alterar e como colocado pelo vereador 

André poderia ser diferente mas é melhor alterar estes artigos do que não conseguir nada e que não 

lembra nos anos anteriores mas no mandato do ex-prefeito Fernando para quem se encaixava era 

pago um salário para quem estava internado e que isto era antes e que hoje tem outro  projeto e que 

se associa as emendas do vereador André. O vereador Zaqueu disse que gostaria somente de fazer 

um comentário que de repente era pago um salário mas por isso foi parado de pagar e cancelar o 

projeto e está vindo uma alteração e que é importante que se discuta e que de repente um salário 

mínimo para todos não foi possível e por isso foi cortado. O presidente Alderi Trombeta solicitou 

que o vice-presidente o substituísse para que pudesse fazer o uso da palavra. O vice-presidente João 

Carlos Dassoler concedeu a palavra ao vereador Alderi que falou que a sua preocupação é que se 

for aprovado o projeto com emendas, o mesmo vá para o executivo e seja vetado e disse que 

gostaria de solicitar ao líder do governo que juntamente com o secretário de assistência social 

conversasse com o prefeito que antes de vetar o projeto que convidasse os vereadores para que 

possam resolver juntos a questão. O vereador Rodrigo comentou que em conversa pela parte da 

tarde que se colocarem quatro salários irá ficar bom e que acredita que a assistência social e 

poderia ser fazer uma emenda que fosse pago somente para quem usa a Clínica de Repouso e que 

realmente necessite estar na clínica e que se for uma pessoa da família e que não querem mais esta 

pessoa no convívio familiar e simplesmente colocar a mesma na clínica deixa de ser humano e que 

estão jogando uma pessoa por que a mesma tem sessenta anos e considera que é preciso ter 

acompanhamento da secretaria da saúde com acompanhamento médico e da assistência social na 

questão de renda e de repente emitir um parecer que comprove que esta pessoa necessita estar 

internado para tratamento na clínica. O vereador Alderi retomou a palavra e disse que é por este 

motivo que levantou a questão do acompanhamento da assistência social pois daqui a pouco como 

comentado pelo vereador Rodrigo a pessoa é simplesmente colocada na clínica sem necessidade e 

que acredita que todos os vereadores estão preocupados com a situação e que juntamente com a 

assistência social se verifique cada situação para não ter nenhum problema e acredita que o prefeito 

não irá vetar o projeto e se caso vetar e não tiver outra maneira se derruba o veto. O vice-presidente 

devolveu a palavra ao titular. O presidente solicitou para que a secretária lesse como ficaria o texto 

da emenda. A sugestão da emenda modificativa do vereador André Gasparini ficará da seguinte 

maneira: artigo segundo: para receber benefício os idosos deverão se enquadrar em ao menos uma 

das situações seguintes: parágrafo primeiro: se o idoso possuir responsável e/ou tutor a renda 

contabilizada por ambos, beneficiado e tutor, não poderá ultrapassar a quatro salários mínimos. 
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Parágrafo segundo: caso o idoso beneficiário não possuir descendentes e/ou tutor, o mesmo não 

poderá ultrapassar a dois salários mínimos de renda. Colocada em votação a emenda modificada ao 

projeto de lei nº 053/18 teve como parecer: APROVADA POR UNANIMIDADE. Colocado em 

votação o Projeto de Lei nº 053/2018 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

PROJETO DE LEI N.º 055/18, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 Que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público e dá 

outras providências.”                                                                        O vereador Rodrigo Colet disse 

que este projeto já veio no ano passado para esta Casa e como está exposto no  projeto não tem 

mais banca de concurso para professores de educação infantil e ensino fundamental no município e 

que foi feito um processo seletivo simplificado em dois mil e dezoito e a secretaria de educação 

optou por manter o mesmo processo seletivo e que irá utilizar a mesma ordem de classificação para 

realizar a nova contratação para o ano de dois mil e dezenove e como todos sabem para algumas 

áreas do setor público a banca do concurso ainda tem candidatos e para outras não tem mais 

pessoas na espera e que o concurso por um lado é bom pela estabilidade mas é bom pensar que o 

processo seletivo ajuda bastante e que a realização de um concurso público envolve muito dinheiro. 

Falou ainda que para serem contratados estes profissionais precisam apresentar certificado e que 

devem estar realizando um bom trabalho, pois são acompanhados pela secretaria de educação e 

diretores das escolas e que por este motivo veio o pedido de renovação deste processo seletivo e 

contratação. O vereador Floriano Ternes disse que este projeto é muito bem-vindo e que todos 

sabem que o município vem crescendo a cada ano com mais crianças tanto para a educação infantil 

quanto no ensino fundamental e que a realização de um concurso público neste momento com o 

início do ano letivo para daqui alguns dias e que o processo de um concurso é demorado e que 

concorda com este projeto que veio nos mesmos moldes de dois mil e dezoito através de um 

processo seletivo para não deixar os alunos sem professores e que para os próximos anos o 

executivo deve estar pensando em construindo mais salas para não deixar as crianças sem 

atendimento e contratar mais profissionais para fornecer o ensino que as crianças precisam. 

Finalizou dizendo ser totalmente favorável ao projeto pois todos sabem que para o município ir 

bem primeiramente precisa pensar no estudo e que antigamente se estudava até o quinto ano e 

estava bom e que agora as crianças começam na educação infantil e precisam ter uma formação 

pois hoje a exigência é maior e quem não tem estudo não consegue se desenvolver o decorrer da 

sua vida. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse ser totalmente favorável ao projeto e que sempre 

defende a educação e todos sabem como a educação no município é de ótima qualidade, mas em 

conversa com a secretária de educação surgiu a preocupação que se precisa de um concurso novo, 

mas muitos cargos ainda tem banca e que sugeriu para a secretária e que agora está sugerindo para 

o líder de governo que se por acaso for realizado um novo concurso que para as vagas que ainda 

tem vagas para serem preenchidas que seja feita com cargo reserva e que para professores segundo 

a secretária Ducili a sua preocupação é que os contratos vem tendo muito investimento em 

treinamento e capacitação dos professores para sempre estar atingindo um nível melhor na 

educação do município e que a preocupação é que daqui uns três anos faça-se um concurso e estas 

professoras que estão sendo capacitadas agora não passem no concurso e tenham que sair e que 

novas professoras sejam contratadas tendo que se fazer todo o treinamento novamente, mas que é 

preciso que se faça um concurso logo para não atrapalhar os treinamentos e capacitação dos 

professores. O vereador André Gasparini disse que este projeto vem somente para renovar a 
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contratação dos professores que foram aprovados no processo seletivo do ano anterior e fez um 

adendo ao comentário do vereador Luiz Eduardo e que se não se engana a validade do processo 

seletivo é de dois anos e mesmo assim se não sair o concurso terá que ser feito um novo processo 

seletivo e talvez estes profissionais que hoje estão selecionados não se encaixem nas mesmas 

exigências, pois poderão ter feito algum curso a mais ou ter alguma titulação a mais podendo 

mudar a ordem de classificação e que entende a preocupação da secretária de educação sobre a 

questão dos treinamentos e que em uma conversa com o secretário de administração questionou de 

como seria feita a contratação destes dez professores, se seria dado sequencia onde terminou as 

contratações para o final da lista ou se começaria da primeira colocação visto que está sendo 

utilizado o mesmo processo seletivo e que foi informado que não estava bem definido e que talvez 

fosse dado continuidade na lista, mas que dependeria de informações do Ministério Público para 

que não houvesse problemas posteriores, mas que se for dado sequência, e que acha que seria uma 

forma de dar uma chance para aquelas que ficaram colocada no processo seletivo, porém não 

teriam participado dos programas de qualificação no ano de dois mil e dezoito e que sempre é uma 

faca de dois gumes pois favorece as pessoas que estão no processo, mas não tiveram oportunidade 

de passar pela qualificação anterior, mas acredita que a administração irá dar sequência conforme 

instrução do Ministério Público devido as essas divergências de informação. Finalizou dizendo que 

é favorável ao projeto. O vereador Zaqueu Picoli disse que é favorável ao projeto de lei mas que é 

importante ressaltar alguns pontos e quanto a questão de concurso disse achar que está chegando 

em uma situação principalmente nas prefeituras em que se deve avaliar muito bem sobre a 

realização de um concurso principalmente sobre a questão de estabilidade, dos aposentados e que 

participou de uma palestra há um tempo com o atual governador Eduardo Leite e que o mesmo 

comentou sobre esta situação das escolas infantis e que Barão de Cotegipe ainda é um município 

que ainda continua em crescimento o número da população, mas em muitos municípios a tendência 

é a diminuição do número de crianças e daqui a pouco a realização de um concurso público acaba 

chamando dez ou quinze professoras através deste concurso e daqui alguns anos acaba sobrando os 

professores e o que irá se fazer se não mudar  legislação da estabilidade e onde irá alocar estas 

professoras, mas em contra partida existe a situação da profissionalização dos professores e os 

cursos que elas fazem pela contratação através do processo seletivo e que acha importante neste 

momento se fazer o processo seletivo e que seria de acordo que se fizesse a partir da primeira 

posição e que se os dez primeiros aceitarem ótimo senão serão chamados os próximos, mas como 

colocou o vereador André deve-se levar em conta a informação do Ministério Público e ver qual é a 

melhor maneira de se fazer, mas novamente ressaltou a questão do concurso público, até por que a 

pessoa que sabe que não tem estabilidade tem mais interesse em trabalhar. Colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 055/2018 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO 

DE LEI N.º 056/18, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 Que “Altera o Art. 3º da Lei Municipal 

nº 1.868/08 de 1º de Abril de 2008 que institui o Plano de Carreira dos Servidores e Respectivo 

Quadro de Cargos e Funções e dá outras providências.” O vereador Rodrigo Colet disse que 

com o pedido de adesão ao SUSAF e todos sabem do empenho tanto do secretário de agricultura 

quanto das veterinárias e a médica veterinária que foi contratada temporariamente e que segundo o 

secretário é uma ótima profissional, empenhada e que trabalhava nas horas extras para conseguir 

deixar tudo pronto para que fosse aprovado a entrada no SUSAF e que o município só vem a ganhar 

com esta aprovação pois todos sabem a quantidade de agroindústrias no município que poderão 
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vender os seus  produtos no estado todo e que nos municípios vizinhos, inclusive Erechim ainda 

não tem o SUSAF. Falou ainda que este cargo tem vencimento nove onde irá ter um custo de três 

mil e seiscentos reais por vinte horas e que a aprovação deste cargo irá agilizar os processos e que 

em breve a Vigilância Sanitária irá ser municipalizada e que tem empresas que trabalham com 

medicamentos e que necessitam de alvará e acabam ficando sem trabalhar por causa da demora na 

liberação do mesmo. O vereador André Gasparini disse que é totalmente favorável ao projeto e que 

é de extrema importância a contratação desta profissional visto que a contratação temporária da 

mesma que inclusive é a primeira da banca foi necessária devido as férias da veterinária Silvana e 

que no próximo ano a veterinária Silvana novamente irá tirar férias e a nova veterinária já está apta 

e poderá substituí-la e a questão do SUSAF fará com que a demanda aumente os serviços do setor 

veterinário e ainda existe a questão da municipalização da Vigilância Sanitária que agilizará muito 

os processos das empresas que necessitam da liberação visto que na Coordenadoria o processo é 

bastante lento e burocrático sabendo que as empresas podem ampliar a sua capacidade de uma 

forma rápida ou até mesmo a abertura de novas empresas será agilizado trazendo um retorno 

financeiro para o município e disse crer que quanto ao mérito financeiro o seu pagamento será 

simbólico devido aos retornos através do SUSAF e pela agilidade nos processos das empresas que 

necessitam da municipalização da Vigilância Sanitária. O vereador Floriano Ternes disse concordar 

plenamente com este projeto pois foi batalhado tanto para se conseguir a implantação do SUSAF e 

conseguir comercializar os produtos das agroindústrias do município em outras cidades e que 

inclusive irá beneficiar o matadouro do senhor Sérgio Hubner pois o mesmo trabalha com animais 

de corte e há pouco tempo não podia abater em nenhum matadouro em Erechim e que era preciso 

levar até um matadouro em Marau e com a implantação do SUSAF o município está apto para 

abater e fornecer para outros municípios gerando impostos para o município o que é muito 

importante para a administração e para toda a população além de beneficiar os agricultores que 

possuem gado de corte que não precisarão levar para outro município para realizar o abate dos 

animais. Comentou ainda que a veterinária Carine realizou um ótimo trabalho desde que foi 

contratada e que é uma profissional capacitada e que inclusive teve a oportunidade de trabalhar 

com a mesma na cooperativa em que é vice-presidente e que tem a certeza que fará um bom 

trabalho para o município. O vereador Djeovani Kreczysnki disse que tendo em vista que foi 

custoso Barão de Cotegipe conquistar o selo do SUSAF é totalmente favorável a efetivação da 

veterinária. O vereador Zaqueu Picoli disse ser favorável ao projeto de lei e destacou uma discussão 

que juntamente com o vereador Luiz Eduardo Giacomel tiveram com o executivo sobre a questão 

da municipalização da Vigilância Sanitária e que após dois anos irá sair e por isso esta contratação 

é de extrema importância para o bom andamento dos trabalhos e que tem conhecimento de 

empresas que já estavam com barracão de estoque pronto há mais de seis meses somente esperando 

a liberação da Vigilância e que de repente são indo de contramão no que os novos governantes 

falaram na campanha eleitoral referente a desburocratização mas considera de extrema importância 

o que o Poder Executivo esta fazendo para viabilizar e agilizar o bom andamento das empresas do 

município. O vereador Adelir Sartori disse que com certeza é favorável ao projeto depois de tanta 

luta para conseguir esta adesão e com o apoio de vários deputados e do próprio Odacir Klein 

conseguiram a prioridade para a implantação do SUSAF pois havia uma grande necessidade desta 

liberação tanto para as agroindústrias quanto para o matadouro do senhor Sérgio Hubner, mas que 

tem uma preocupação e que inclusive conversou com o Sergio Hubner é que o Estado está exigindo 
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muitas coisas para o produtor fazer parte do SUSAF e que é preciso fazer análises dos produtos que 

serão comercializados e que isto tem um alto custo e que os produtores terão que investir bastante 

para conseguir ter um retorno. Mas de qualquer maneira está muito feliz e que isto trará muitos 

retornos para o município. O vereador Luiz Eduardo Giacomel se associou as palavras do vereador 

Zaqueu Picoli e que vê a importância da adesão ao SUSAF e o leque de benefícios que se abriu para 

a comunidade pois irá beneficiar tanto o produtor rural com suas agroindústrias até as grandes 

empresas do município com a criação da Vigilância Municipal e como o vereador Zaqueu que 

batalhou junto consigo durante os últimos dois anos para esta criação e o que o vereador André 

falou que o pagamento desta profissional trará um retorno muito maior somente com o retorno do 

ICMS das vendas já irá pagar e ainda sobra. Finalizou dizendo que é totalmente favorável ao 

projeto de lei. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 056/2018 teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 001/19, DE 03 DE JANEIRO 

DE 2019 Que “Autoriza o Poder Legislativo Municipal a efetuar Contratação Temporária de 

Excepcional Interesse Público e dá outras providências.” O presidente Alderi Trombeta solicitou 

que o vice-presidente o substituísse para fazer o uso da palavra. O vice-presidente concedeu a 

palavra ao vereador Alderi Trombeta que disse que juntamente com o assessor jurídico optou por 

realizar uma contratação temporária até o dia seis de fevereiro devido ao retorno ou não do servidor 

Paulo Cesar Longo. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. Colocado em votação o Projeto 

de Lei Legislativo nº 001/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada PP/PSDB o vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB) disse que seria breve e reforçou o convite para que a população participe das 

festividades do aniversário do município entre elas a missa, o baile com as escolhas das soberanas e 

o dia esportivo no campo do Palmeiras de será no dia vinte e três de janeiro. Desejou ainda um bom 

trabalho para a nova mesa diretora e que tudo ocorra como o planejado e desejou boas-vindas ao 

novo assessor jurídico e que o mesmo possa desempenhar um bom trabalho nesta Casa. Convidou 

ainda a todos para a próxima festa do frango na acontecerá no Povoado Sérvia. Pela bancada MDB 

o vereador Adelir Sartori disse que no último final de semana foi procurado pelos proprietários de 

lojas e mercados do município que pagam impostos, funcionários, luz e agua e que estão revoltados 

com os vendedores de fora que vem até o município para fazer vendas e que não sabe dizer se os 

mesmos pagam alvará para poder comercializar estes produtos mas acredita que sim, e disse que o 

que revolta os comerciantes locais é que as pessoas deixam de ir comprar no mercado para comprar 

dos caminhões que estacionam na frente do comercio sendo que o proprietário do comercio paga 

todos os impostos em dia e sugeriu que se aumente o valor diário para estas pessoas que vem de 

fora ou que se proíba a comercialização destes produtos, pois está ficando complicado para os 

comerciantes do município. Pela bancada PT/PSB o vereador André Gasparini(PT) disse que 

gostaria apenas de reforçar o convite já feito pelo vereador Zaqueu Picoli para que todos prestigiem 

e compareçam nas festividades do aniversário do município e fez um adendo ao comentário do 

vereador Adelir Sartori e disse que poderiam fazer um estudo e fazer um levantamento das maiorias 

dos municípios da AMAU sobre o valor da taxa cobrada e sugerir a elaboração de um projeto de lei 

alterando o valor e talvez até a criação de um cargo de FG para um funcionário ficar de plantão e 

que possa ser acionado nos finais de semana e fazer estas verificações e que o valor a ser pago para 

este funcionário será recolhido em apenas um final de semana e que este funcionário tenha 

autonomia para autuar os comerciantes irregulares e que isso irá inibir as irregularidades e disse 
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saber que todos tem o direito de vender os seus produtos desde que pague as suas taxas e que talvez 

prefiram vir ao município pelo valor da taxa ser simbólico e isso acaba gerando uma revolta dos 

comerciantes locais que também recolhem seus tributos. O vereador Djeovani Kreczynski(PSB) se 

associou ao pedido do vereador Adelir Sartori e que desde o ano anterior está tentando conversar 

com o executivo para se fazer algumas melhorias sobre a questão do mercado ambulante pois 

realmente está uma situação irritante principalmente nos finais de semana o que está prejudicando 

bastante o comercio local. Convidou ainda toda a população para participarem das festividades do 

município durante todo o mês em especial a vigésima segunda festa do frango que acontecerá no 

dia vinte e seis de janeiro no Povoado Sérvia. Parabenizou a nova mesa diretora e que o presidente 

faça um bom trabalho e também parabenizou ao novo assessor jurídico Juliano Jatczak e que 

também possa fazer um bom trabalho nesta Casa. Pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel(PDT) desejou um bom ano de trabalho a todos os vereadores e deu as boas-vindas ao 

assessor jurídico Juliano e se associou ao convite do vereador Zaqueu e convidou a todos para 

participarem da programação da semana do município. O vereador Alderi Trombeta também 

convidou a todos para participarem da festa do frango, do baile da escolha das soberanas e 

agradeceu ao assessor jurídico que aceitou o seu convite pra fazer parte da Câmara de Vereadores. 

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 quatro de março de dois 

mil e dezenove às dezenove horas.  Os trabalhos foram presididos pelo Vereador Alderi Trombeta e 

1° Secretário Vereador Luiz Eduardo Giacomel. 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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