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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 

DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 04 DE MARÇO DE 2019. Aos quatro dias do mês 

de março 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. NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os 

representantes: pela bancada PTB/PDT o vereador Alderi Trombeta(PTB) e o vereador Luiz 

Eduardo Giacomel(PDT), pela bancada PT/PSB o vereador André Gasparini(PT), o vereador 

Floriano Ternes(PT) e o vereador Djeovani Kreczynski(PSB), pela bancada MDB o vereador Adelir 

Sartori e pela bancada PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP), o vereador Zaqueu Picoli(PSDB) e 

o vereador João Carlos Dassoler(PP). O Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Primeira 

Reunião Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, de sete de janeiro de dois mil e dezenove. Teve 

como parecer: Aprovada por Unanimidade. REQUERIMENTOS ESCRITOS: requerimento nº 

004/2019 de autoria do vereador Zaqueu Picoli que “solicita construção de lombada elevada na Rua 

José Bonifácio nas proximidades do cruzamento com a Rua Porto Alegre”. O vereador Zaqueu 

Picoli cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, o prefeito municipal, o assessor 

jurídico, o padre Jossi, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que fez este 

requerimento pois já foi feito requerimentos verbais solicitando a construção desta travessia 

elevada com faixa de segurança ou lombada a pedido de muitos moradores desta região e que o 

principal motivo para tal solicitação é que depois que foi feito mais um trecho de pavimentação 

asfáltica na rua José Bonifácio e como existe um transito intenso e muitos mercados e comércios 

em geral o cruzamento da rua José Bonifácio com a rua Porto Alegre está muito perigosos e isso foi 

reportado por alguns moradores e como através dos pedidos verbais a construção desta lombada 

não aconteceu e os responsáveis informaram que existe a necessidade do pedido passar 

primeiramente pela Câmara de Vereadores disse que tomou a iniciativa de elaborar este 

requerimento e fazer que passe pela Câmara de Vereadores e pediu a colaboração e a aprovação dos 

vereadores deste requerimento. O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os 

vereadores, o prefeito municipal, o padre Jossi e os demais presentes e disse ser favorável ao 

requerimento do vereador Zaqueu Picoli e sugeriu que em vez de lombadas normais que sejam 

feitas lombadas elevadas pois isso traz segurança tanto para o pedestre que poderá através na faixa 

de segurança quanto para a redução da velocidade dos veículos. Colocado em votação o 

Requerimento nº 004/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 005/2019 de autoria do vereador Zaqueu que solicita “instalação de redutor de 

velocidade e a colocação de placas indicativas do mesmo na extensão d BR 480, especificamente 

nas proximidades do Pórtico de entrada do município e também estudo e elaboração de projeto de 

substituição e alteração de acesso de estrada vicinal secundária que liga o município a Linha 

Cinco.” O vereador Zaqueu Picoli falou que foi uma solicitação de empresários que possuem 

empresas neste trecho próximo ao pórtico de entrada da cidade e que todos sabem que a cidade se 

expandiu e que existe lombadas próximo a empresa Marmentur mas alguns empresários fizeram 
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esta solicitação justamente pela alta velocidade de alguns condutores de veículos e acontece de 

muitos funcionários destas empresas precisam atravessar o asfalto e já aconteceram alguns 

acidentes e por este motivo é preciso fazer um estudo para a colocação de redutores de velocidade 

para minimizar e evitar que aconteça acidentes e tragédias maiores e que inclusive agora existe 

mais um loteamento novo e a tendência é que o movimento continue aumentando. Quanto a 

questão do acesso a Linha Cinco já foi conversado com o prefeito pois é uma muito perigosa onde 

se encontra atualmente, pois quem conhece sabe que a saída da estrada de chão quando chega na 

BR é praticamente em cima de uma curva e existe muita reclamação de moradores da linha e 

também de motoristas de veículos pesados que quando precisam sair desta estrada secundária e 

entrar na BR se torna perigoso e que esta alteração é necessária e existe a possibilidade de se fazer 

esta mudança de rota para que e trazer esta entrada mais próxima da reta nas proximidades do 

pórtico para se evitar como já foi comentado tragédias maiores e pediu a colaboração e aprovação 

deste requerimento. O vereador André Gasparini cumprimentou o presidente, os vereadores, os 

assessores, o prefeito municipal, o padre Jossi e os demais presentes e questionou o vereador 

Zaqueu Picoli em qual altura da BR seria instalado o redutor de velocidade. O vereador Zaqueu 

respondeu dizendo que é preciso que se faça um estudo e que colocou no requerimento que fosse 

próximo ao pórtico, mas daqui a pouco exista a necessidade de mais do que um devido ao pedido 

de alteração da entrada para a Linha Cinco e que na sua opinião precisaria de uma lombada ou uma 

travessia elevada antes desta entrada. O vereador André Gasparini retomou a palavra dizendo que 

um redutor seria próximo as Esquadrias Zanella e que não vê tanto problema na saída dos veículos 

pesados que precisam adentrar na BR 480 mas sim daqueles que estão na Rodovia e irão cortar a 

faixa contrária para entrar nesta estrada vicinal e que para que isso ocorra deveria ter um redutor 

acima e aproveitou para sugerir que se faça alterações próximas a empresa Marmentur com a 

retirada da lombada e se colocar uma elevada pois existe um grande trânsito de pessoas neste local 

e não existe uma faixa de segurança especifica, somente próximo ao Banrisul e que a construção 

desta faixa elevada traria mais segurança para os pedestres e que a saída da Linha Cinco deveria ser 

no Loteamento Santo Antônio e ser averiguada a infraestrutura para o transito de veículos pesados 

por este trajeto. Finalizou dizendo ser totalmente favorável ao requerimento. O vereador Adelir 

Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores, o prefeito municipal, o padre Jossi e os demais 

presentes e disse ser favorável ao requerimento mas considera que este redutor deveria ser instalado 

próximo a empresa Centermedi pois é neste trecho que o movimento começa a se intensificar e é 

onde  precisa ser reduzir a velocidade dos veículos vem descendo e sobre a questão da alteração da 

saída da Linha Cinco se houver uma boa estrutura pra a saída de veículos pesados é favorável caso 

contrário terá que continuar como está. O vereador aproveitou para solicitar que se faça um redutor 

de velocidade na saída para São Valentim pois cada pouco acontece de algum carro cair nas valetas 

próximo a entrada do parque industrial Colocado em votação o Requerimento nº 005/2019 teve 

como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. A Assessora Parlamentar Erajane Iankevicz 

solicitou autorização do plenário para participação de Treinamento Técnico cujo tema será “ 

Aconselhamento para Gestão de Gabinetes, Serviço de Informação ao Cidadão, Bom Atendimento 

e orientações para Presidentes, Assessores, Vereadores e Diretores” que acontecerá do dia dezenove 

ao dia vinte e dois de março de dois mil e dezenove em Porto Alegre/RS. Colocado em votação a 

solicitação da Assessora Parlamentar Erajane Iankevicz teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. ORDEM DO DIA: MENSAGEM DE VETO Nº 01/2019 referente ao 
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PROJETO DE LEI Nº 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, o prefeito municipal, o padre Jossi, a todos os presentes e quem 

acompanha através das redes sociais e disse que este projeto foi bastante discutido na última sessão 

no mês de janeiro onde foi proposto por todos os vereadores a alteração do parágrafo primeiro do 

artigo segundo do projeto de lei e sendo que foi vetado parcialmente pelo prefeito municipal onde a 

proposta do Poder Legislativo era de quatro salários mínimos e no projeto original era de três 

salários mínimos e que em conversa com o prefeito municipal e com a secretária de Assistência 

Social foi repassado que de oito pacientes somente dois que não se encaixariam no projeto original 

e que apresentou aos mesmos as ideias dos vereadores e que lhe foram apresentados os motivos do 

veto através dos dados expostos no ofício enviado e que se for seguir a regra nacional não se 

poderia ser concedido este auxílio aos aposentados, porem por ser um projeto do executivo para 

auxiliar os idosos que estão internados na Casa de Repouso e que o veto partiu do poder executivo e 

que se fosse analisar todos os dados e as exigências no âmbito nacional com certeza nenhum idoso 

se encaixaria. Disse ainda o vereador que segundo a secretária de Assistência Social as pessoas 

mais necessitadas seriam beneficiadas e que cabe a cada vereador decidir a sua opinião e que se 

todos os idosos fossem beneficiados teria um custo de em torno de quatro mil reais. O vereador 

André Gasparini disse que já debateram muito este projeto na sessão em que foi solicitada esta 

emenda e que se for trabalhado com a visão a respeito da Lei Federal que rege isso este projeto não 

deveria nem ter vindo para esta Casa e expos a questão número um que no caso do benefício para 

idosos além do critério de idade mais de sessenta e cinco anos e da renda familiar inferior a um 

quarto do salário mínimo e questionou os demais vereadores quais dos hospedes se encaixam neste 

critério e informou que nenhum tem renda inferior a um quarto de salário mínimo e que todas as 

pessoas que estão lá necessitam de cuidados especiais sendo que suas famílias seja por quantidade 

de membros ou da patologia que os idosos apresentam optaram por internar na Clínica para dar 

uma melhor qualidade de vida para os idosos e que é preciso interpretar de uma maneira diferente 

da questão do asilo onde o idoso não tem familiares que resguardam por si e que a ajuda que se está 

se pedindo é de meio salário mínimo por pessoa que será beneficiada e que esta regra da forma que 

foi colocada irá atingir no máximo a três idosos e que isto já foi discutido anteriormente. Continuou 

dizendo que este veto está vindo para fazer jus a um projeto inicial que é somente para dizer que 

estão criando um projeto da se dizer que se em um projeto pois não irá beneficiar aos que 

necessitam e é isso que gostaria que os demais vereadores entendessem, que se for pelo padrão 

nacional este projeto nem deveria ter vindo e que o mesmo está vindo por um compromisso do 

executivo que em dois mil e dezessete cancelou o projeto anterior para que no início de dois mil e 

dezoito o projeto retornasse para esta Casa após um estudo da Secretaria de Assistência Social e 

está vindo um ano depois para ser debatido com restrições gigantes e que não irá beneficiar e que se 

for desta forma é favorável que se baixe o projeto e que o mesmo não exista, pois não adianta ter 

um projeto somente para se dizer que se tem um projeto que beneficia os idosos do município 

através do Projeto Bem Cuidar e que não vê necessidade disso de se ter um documento aonde não 

vai o devido intuito que é de beneficiar e que restringindo desta forma este repasse e quer dizer que 

qualquer familiar irá internar o seu idoso e irá desembolsar mais dois salários e meio somente para 

dizer que colocou o idoso na clínica e estou utilizando do poder público com meio salário mínimo e 

que nem todas as famílias irão ter condições pois as pessoas que colocam os seus entes na clínica 
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para dar uma melhor qualidade de vida por que necessitam que este familiar tenha um cuidado 

especial como higiene, tomar banho na hora certa, sua medicação no horário certo, sua alimentação 

balanceada pois tem problemas de saúde e precisam ter orientação nutricional e que todos sabem 

que para tem um ente que necessita de cuidados especiais em casa é o mesmo que ter uma criança, 

pois tem horário para tomar banho, dar a alimentação cuidando o que o mesmo irá comer, medicar 

nos horários indicados e mais uma vez reiterou que as pessoas que lá estão internadas é por que tem 

uma devida necessidade, mas da forma que o veto está sendo elaborado não serve de nada ao ser 

ver e é por isso que olha para os demais vereadores que talvez no dia de amanhã tenha um familiar 

na clínica e irão saber a importância e o quanto é relevante para a família meio salário mínimo que 

vem do poder executivo municipal e desta forma pelos seus cálculos o poder executivo teria um 

déficit de um salário e meio, em torno de mil e quinhentos reais no máximo e irá ajudar três 

famílias o que é ótimo mas questionou do por que não ampliar isto e que este é o pedido que deixa 

para os demais vereadores de serem contrário ao veto e como o vereador Rodrigo já comentou que 

cada um tem o seu  pensamento e pediu mais uma vez que derrubem o veto do executivo. O 

vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretárias, o prefeito 

municipal, o assessor jurídico, o padre Jossi e a todos os presentes e disse que muito bem foi 

colocado pelo líder de governo que este projeto foi bastante discutido entre os vereadores para 

chegar a um acordo para fazer esta emenda ao projeto e também muito bem colocou o vereador 

André Gasparini que meio salário mínimo é pouco mas já ajudaria bastante, porem do jeito que 

veio este veto não irá favorecer muitas pessoas e lembrou que na administração passada era 

repassado o dobro e sabe que cada prefeito que entra tem o poder de fazer o que quer, mas defende 

que não só no município mas no nível nacional se deve pensar na saúde desde as crianças até os 

idosos para que possam viver bem, pois os idosos trabalharam para o município a vida inteira e que 

agora os familiares não tem como cuidar e optam em colocar em uma clínica par que possam ser 

bem cuidado mas com pouca ajuda é difícil e que na administração anterior tinha familiares que 

pediam mais ajuda pois mesmo com a ajuda de um salário mínimo era difícil pois era preciso 

desembolsar mais dois salários mínimos para que o idoso pudesse passar o mês e que é poucas 

famílias que hoje em dia consegue pagar o valor integral para a clínica e que é favorável que fosse 

ajudado com pelo menos meio salário mínimo que já favoreceria muito quem precisa, caso 

contrário e contrário ao veto do executivo e cada vereador que pense, pois sempre defendeu 

melhorias para a saúde e que falou isto na sua posse e continua defendendo nesta Casa. O vereador 

Djeovani Kreczysnki cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, o prefeito municipal, 

o padre Jossi, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e se associou as palavras do 

vereador André Gasparini e do vereador Floriano Ternes pois o primeiro projeto que veio para esta 

Casa atinge poucas pessoas do município e que acredita que quando se trata de saúde é preciso 

ajudar as pessoas que necessitam e por isso é contrário ao veto. O vereador Zaqueu Picoli disse que 

novamente estão numa discussão deste projeto e que muito bem foi colocado que na última sessão a 

discussão foi longa e um pouco acalorada e que acabaram chegando num entendimento e criaram 

esta emenda por unanimidade e que inclusive foi uma pessoa que aprovou, mas são situações que 

acontecem e o que foi colocado até agora está baseada na situação atual e no que está acontecendo 

hoje e levando em consideração os números que foram colocados do IBGE onde são mil cento e 

vinte oito idosos com mais de sessenta anos, dezessete por cento da população, e se daqui a pouco 

começar a enquadrar muita gente irá faltar dinheiro e que concorda com as palavras do vereador 
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André Gasparini que meio salário mínimo é um valor baixo se comparado com o orçamento do 

poder executivo de um município como o de Barão de Cotegipe, mas é preciso analisar os dois 

lados e que é de conhecimento de todos que na outra administração existia um projeto muito mais 

facilitado para que o idoso pudesse receber, mas a lei precisou ser revogada pois não existia mais 

condições de se fazer o repasse e disse achar que a preocupação é essa de se fazer uma lei que de 

repente não se consiga encaixar muita gente ou absorver todos que tenham a necessidade mas que 

se consiga manter esta lei e não se criar a lei hoje para no ano que vem ter que revogar a mesma por 

que a prefeitura não está conseguindo fazer o repasse e mais uma vez o vereador comentou que a 

discussão foi grande e existe as duas visões para se analisar e expôs que na sua família existe uma 

situação que se arrasta por quase oito meses e que a sua família não teria condições arcar, mesmo 

que conseguissem se enquadrar para receber o auxílio de meio salário mínimo, com mais dois 

salários e meio para internar e então vão se virando com o auxílio de familiares, vizinhos para 

conseguir dar conforto, mas o que tem que analisar é esta situação que de repente irão bater o pé 

sobre a questão da emenda e passar o projeto e conseguir enquadrar mais pessoas e de repente no 

ano que vem ou daqui a dois anos vir um projeto novamente para revogar esta lei pois não tem 

recurso para repassar assim como já aconteceu e disse ser bem sincero em dizer que foi favorável à 

emenda, mas quando começa a ver números reais cabe aos vereadores analisar melhor e disse que 

vai ser favorável ao veto do prefeito e que nada impede que voltem a discutir novamente este 

projeto. O vereador André pediu permissão para falar e questionou o vereador Zaqueu se o mesmo 

viu realmente os números que estão colocados na justificativa do veto e se os mesmos são corretos 

no que diz respeito em a família ter um salário mínimo a mais e questionou se o vereador Zaqueu 

acha que uma família que tenha uma renda mensal de quatro salários mínimos irá conseguir arcar 

com as despesas da clínica e mais as suas despesas familiar e se mudar para três como o executivo 

quer que fique perguntou se esta família terá condições? O vereador Zaqueu retomou a palavra 

dizendo que foi o que colocou, mas falou que estão se baseando que agora são apenas quatro, ou 

cinco, ou seis pessoas e disse que se daqui a dez anos tiver cinquenta, ou sessenta ou sem pessoas 

interessadas e disse que não gostaria de acontecesse o que aconteceu de ter o projeto e depois ter 

que revogar e finalizou dizendo que é favorável ao veto. O vereador Rodrigo Colet como líder do 

governo solicitou a palavra e disse que em relação aos números que os demais vereadores falaram 

acredita que inclusive os quatro salários propostos pelos vereadores não iriam ser suficientes para 

manter a clínica e a família e que fez uma conta que se o idoso fosse viúvo e recebesse dois salários 

e mais dois salários do tutor que totalizariam quatro salários e a clínica cobra em torno de três mil e 

quinhentos reais e então sobrariam apenas quinhentos reais. O vereador André Gasparini informou 

que o valor que a clínica cobra é menor e fica em torno de três salários mínimos. O vereador 

Rodrigo Colet retomou a palavra e falou que mesmo assim se tutor pagasse aluguel que no 

município fica em torno de quinhentos reais e mais quinhentos de alimentação e ainda estariam 

faltando luz, água e algum outro gasto que surgisse e disse achar que os quatro salários seriam 

suficientes. O vereador André pediu permissão e falou que aumentaria um pouco mais a chance 

desta pessoa receber o auxílio do poder executivo e ajudaria na manutenção deste familiar e do 

tutor do idoso. Disse ainda que conversou com o prefeito municipal e informou que estará 

acompanhando para saber quantos realmente irão se enquadrar e que acredita que o prefeito, que 

inclusive está presente, poderá enviar outro projeto ainda neste ano, mas pelo este estará tramitando 

e que o que os vereadores podem fazer é fazer uma reunião com a secretária de assistência social, 
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com o responsável pela clínica e com o prefeito para conversar e ver realmente quantas pessoas irá 

abranger e que o valor de quatrocentos e cinquenta reais com certeza para a sua família iria ajudar e 

que cada vereador pode fazer a sua escolha e que mesmo que o veto seja aprovado poderão estar 

conversando pois são dois poderes independentes e acredita que poderão dialogar novamente sobre 

este projeto. Finalizou dizendo que irá ser favorável ao veto e deixou claro perante ao prefeito que 

irá acompanhar junto com a secretária de assistência social e que caso sejam poucas pessoas 

favorecidas com certeza irá conversar com o prefeito juntamente com os demais vereadores para 

que possam estar abrangendo um número maior de pessoas. Colocado em votação a MENSAGEM 

DE VETO Nº 01/2019 referente ao PROJETO DE LEI Nº 053/18 teve como parecer: APROVADA 

POR CINCO VOTOS FAVORÁVEIS A QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS COM VOTO DE 

DESEMPATE DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO SR. ALDERI TROMBETA. O 

presidente Alderi Trombeta sugeriu aos vereadores que fosse feita a leitura dos quatro projetos 

legislativos por todos se tratarem do mesmo assunto. Os demais vereadores aceitaram e o 

presidente solicitou que a secretária fizesse a leitura dos mesmos. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO N.º 002/19, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 Que “Denomina Ruas do 

Loteamento Santo Antônio na forma que específica e da outras providências.” PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO N.º 003/19, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 Que “Denomina Ruas do 

Loteamento Vale do Sol na forma que específica e da outras providências.” PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO N.º 004/19, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 Que “Denomina Ruas do 

Loteamento Malysz, Loteamento Kania e Residencial Balneário Malysz na forma que 

específica e da outras providências.” PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 005/19, DE 27 

DE FEVEREIRO DE 2019 Que “Denomina Ruas do Loteamento Balchum na forma que 

específica e da outras providências.” O presidente Alderi Trombeta colocou em discussão os 

referidos projetos de lei. O vereador Luiz Eduardo Giacomel sugeriu que por serem quatro projetos 

que tratam da mesma matéria se poderiam serem discutidos e votados juntos. O presidente e os 

demais vereadores concordaram. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse que como já vieram 

projetos nos mesmos moldes para esta Casa e os mesmos vem para facilitar a localização dos 

moradores e empresas do município e reiterou que é favorável à aprovação destes projetos. O 

vereador Zaqueu Picoli disse que não tem muito o que discutir, apenas parabenizar e que em 

conversa com o setor de engenharia na semana anterior e também o prefeito o loteamento agora 

deve vir com os nomes das ruas e o responsável pelo loteamento terá que pôr as placas com o nome 

das ruas e disse que isso já foi cobrado no ano anterior e que é uma coisa que ainda não foi 

resolvida que é a colocação das placas com a denominação das ruas para facilitar a localização 

como está colocado na justificativa dos projetos. O vereador Floriano Ternes disse que estes quatro 

projetos que são específicos de nomeação de ruas como tantos outros que passaram por esta Casa 

nestes últimos anos e ainda existem muitas ruas sem nomeação e outras que foram nomeadas 

porem não foram colocadas placas de localização e disse que considera válido a nomeação da rua 

mas com a colocação imediata de placas de indicação para que todos possam se localizar com 

maior facilidade. Finalizou dizendo ser favorável aos projetos e disse que seria interessante se o 

setor de engenharia fizesse um levantamento de ruas sem nomes para que o mais breve possível 

possam estar sendo denominadas. O vereador André Gasparini disse que estes projetos como os 

demais que já passaram por esta Casa com o intuito de melhorar a localização das referidas ruas e 

falou que iria se aprofundar um pouco mais e que são se alguém mais concorda ou se já consta no 
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código de postura ou na lei de diretrizes urbanas sobre a questão dos loteamentos que se irá ser 

solicitado do loteador que o mesma tenha que indicar um nome a rua e fazer a colocação da placa e 

que caso não conste terá que fazer uma alteração nestas leis incluindo estes requisitos para haver a 

devida liberação do loteamento e disse que não se recorda que ter isto e que terão que ver uma 

maneira de incluir na lei de diretrizes urbanas. Em relação aos projetos o vereador parabenizou as 

pessoas que indicaram os referidos nomes tanto os com nome de arvores, quanto os com nome 

santos e também os com homenagem a algumas pessoas que fizeram história no município e nada 

mais justo do que serem homenageadas e que não tem questionamentos quanto aos nomes 

escolhidos pelos idealizadores dos loteamentos. O vereador Adelir Sartori disse ser favorável aos 

projetos e ressaltou as palavras do vereador Floriano Ternes com relação a colocação das placas 

com os nomes das ruas e disse que é favor de que os idealizadores dos loteamentos coloquem as 

placas antes da liberação dos mesmos e não deixar na responsabilidade da prefeitura municipal. 

Colocado em votação os PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 002/19, PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO N.º 003/19, PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 004/19, PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO N.º 005/19 tiveram como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Antes de iniciar a palavra o presidente Alderi Trombeta anunciou que haveria uma homenagem ao 

padre Jossi Golembiewski e solicitou que a secretária fizesse a leitura de um texto de 

agradecimento ao homenageado. Após a entrega da placa em homenagem ao padre Jossi, o 

presidente Alderi Trombeta solicitou ao vereador mentor desta homenagem que dissesse algumas 

palavras. O vereador Luiz Eduardo Giacomel falou que no dia sete de janeiro de dois mil e 

dezenove na primeira sessão do ano e poucos dias após todos receberem a notícia da transferência 

do padre Jossi propôs essa moção de agradecimento em virtude de todos os trabalhos prestados para 

esta comunidade e ressaltou o carisma, pessoa de fácil amizade e que todos os munícipes ficaram 

sentidos quando souberam da sua transferência. Disse ainda o vereador que o padre Jossi será 

sempre bem-vindo na comunidade e terá sempre muitos amigos na cidade e ressaltou o seu amor 

pelas crianças e adolescentes e o estimulo para que os mesmos participassem da igreja e levando 

conforto para todas as pessoas nos momentos difíceis e disse ainda que nesta nova comunidade o 

padre faça muitas novas amizades e seja muito feliz assim como foi em Barão de Cotegipe e 

agradeceu o mesmo pela presença nesta Casa no dia de hoje. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a 

palavra livre pela bancada PTB/PDT o presidente Alderi Trombeta solicitou que o vice-presidente o 

substituísse para fazer o uso da palavra. O vice-presidente João Carlos Dassoler concedeu a palavra 

ao vereador Alderi Trombeta(PTB) que direcionou a palavra ao padre dizendo que fica emocionado 

em falar da sua passagem no município pois não tem nesta cidade quem não irá se lembrar do 

carinho que o mesmo dedicou as crianças, aos idosos, a Infância e Adolescência Missionária, aos 

catequizandos e jovens desta comunidade e agradeceu ao padre pela dedicação durante todos esses 

anos que esteve presente no município e que se um dia for possível voltar Barão de Cotegipe estará 

de braços abertos. O vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) disse que como todos devem saber 

esta semana começou um mutirão de recolhimentos dos cães do canil clandestino e parabenizou 

poder executivo através da secretaria de meio ambiente, a veterinária responsável que foi 

coordenadora deste mutirão e que é um problema que vem sendo comentado há muito tempo nesta 

Casa, muitas reclamações e que é sabido que tem pessoas de outras cidades que largam os animais 

no município e que todos vão para este lugar e disse que já foi feita reunião com a ONG para 

resolver este problema, mas felizmente agora está se resolvendo esta situação onde a prefeitura está 
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dando total acompanhamento ao processo e espera que seja uma situação resolvida no município. O 

vereador ainda comentou sobre a divulgação da notícia sobre o fechamento de algumas delegacias 

de polícia da região do alto Uruguai e perguntou se o prefeito está sabendo se a delegacia do 

município está dentro das dezessete que irão ser fechadas e que caso haja alguma situação neste 

sentido os vereadores deverão fazer alguma coisa, se reunir e conversar com os representantes de 

Porto Alegre para que não feche a delegacia do município e não se perca um órgão tão importante 

para a segurança e que já anda tão defasado, e mais uma vez ressaltou que se o município estiver 

nesta lista os vereadores como representantes do povo devem se reunir para que isso não aconteça. 

Pela bancada PT/PSB o vereador André Gasparini(PT) dirigiu a palavra ao padre Jossi e disse que 

hoje o mesmo está sendo homenageado por esta Casa através de uma singela lembrança em uma 

moção movida pelo vereador Luiz Eduardo Giacomel e a qual gostaria de se associar as suas 

palavras e falou que com certeza o padre irá deixará muitas saudades principalmente entre os 

jovens e as crianças e espera que nesta nova comunidade que irá trabalhar seja recebido de braços 

abertos como foi em Barão de Cotegipe e que só tem a dizer muito obrigado pelo tempo em que 

esteve junto ao munícipes e permanecerá com a amizade de todos. Referente ao assunto abordado 

pelo vereador Luiz Eduardo Giacomel pelo trabalho realizado pelo poder executivo parabenizou o 

trabalho de todos os envolvidos principalmente da veterinária que fez um belíssimo trabalho para 

conseguir dar um desfecho melhor para estes animais que lá estavam e falou que as pessoas que 

foram até este lugar conheciam  a péssima situação que era e disse que assistiu uma reportagem do 

Portal Erenews em que em torno de vinte e seis animais já haviam sido doados com assinatura do 

termo de responsabilidade e crê que estes animais terão um futuro melhor e um local descente e 

com amor. Sobre o assunto do fechamento das delegacias que o vereador Luiz Eduardo Giacomel 

falou o vereador André Gasparini disse não ter conhecimento e não viu nenhuma reportagem nos 

veículos de comunicação e que irá tentar ficar a par e que terão que unir forças assim como foi feito 

com a CORSAN, com o pedido de transferência do sargento Tomazelli que ainda não aconteceu e 

que obviamente que o trabalho efetuado pela Policia Civil em Barão de Cotegipe caso acontecer de 

fechar e cair na regional de Erechim disse sentir muito mas estarão perdidos de vez, pois o 

pouquíssimo contingente quem tem no município e pelo belíssimo trabalho feito pelo inspetor e 

ficar sem o trabalho dos mesmos ficarão à deriva da bandidagem e que concorda com as palavras 

do vereador Luiz Eduardo que hora de unir as forças mais uma vez caso isto vier a acontecer e que 

acha que não se deve esperar acontecer e que devem trabalhar com os seus representantes e obter as 

devidas informações e se preciso marcar uma reunião com o secretário de segurança pública com a 

presença do poder executivo e pleitear por este serviço e inclusive solicitar maior contingente. O 

vereador Floriano Ternes(PT) disse que primeiramente gostaria de falar sobre o padre Jossi e que os 

demais vereadores já falaram, mas que se continuarem falando terão assunto para várias sessões e 

agradeceu ao mesmo pelo trabalho não somente na matriz mas em todas as comunidades ajudando 

e incentivando e também as comunidades menores ajudando a organizar festas, missas e buscou 

pessoas que muitas vezes não tinham uma missa por mês ou a cada dois meses e que o mesmo fez 

um trabalho belíssimo e com certeza irá fazer um ótimo trabalho para onde quer que for pois 

vontade, capacidade e carisma não lhe faltam. O vereador Djeovani Kreczynski(PSB) iniciou 

falando sobre o que dizer do padre Jossi, uma pessoa querida, atenciosa tanto com as crianças, 

quanto com os adultos e também com os idosos, com um carisma contagiante, sempre preocupado 

com todos, enfim disse que lhe faltam adjetivos para falar do mesmo e agradeceu pelo belo trabalho 
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desempenhado na comunidade e sempre que puder venha visitar os amigos que aqui deixou. 

Convidou ainda a todos para participarem no próximo dia dez de março do segundo campeonato de 

pesca intermunicipal de Barão de Cotegipe que será realizado no Quiosque Colinas e que no 

calendário foi colocado que é intermunicipal mas que já está ultrapassando fronteiras pois virá um 

pessoal de Santa Catarina e que disse que será servido almoço no local. Pela bancada MDB o 

vereador Adelir Sartori fez um pedido ao líder do governo que solicite para a secretaria de obras 

que se possível uma ou duas vezes por dia enviasse o caminhão pipa para que molhasse a estrada 

para saída para a Linha Seis pois existe um trafego muito grande de caminhões o que faz muita 

poeira para os moradores que ali residem. Parabenizou ainda o padre Jossi pelo ótimo trabalho 

desenvolvido na Paróquia, uma pessoa muito carismática, alegre e disse que trabalhou durante dois 

anos na diretoria da Paróquia e sempre que o padre Jossi chegava transformava o ambiente com 

suas brincadeiras e falou que o mesmo será sempre bem-vindo e que nesta nova comunidade irá 

fazer muitos amigos pois por onde passa deixa o seu rastro. Pela bancada PP/PSDB o vereador 

Rodrigo Colet(PP) parabenizou a secretaria de agricultura e a todos os envolvidos, a prefeitura, 

efetivo da Brigada Militar, o Posto de Saúde, a veterinária Carine que organizou as clínicas para o 

recebimento dos animais e que todos sabem que este não seria um problema dos órgãos públicos e a 

prefeitura arcando com essas despesas pois é feito um repasse para a ONG que seria a entidade que 

deveria recolher estes animais e que este gasto será grande para o município com tem custos com 

ração, vacinas, banho e tosa, por mais que o trabalho seja voluntário, mas tem custo com 

medicamentos, caixas para transporte destes animais e que o prefeito comentou que é notas que 

chegam e notas que saem, além do que tem muitos desses animais que passarão por eutanásia por 

serem cegos, aleijados e que com certeza serão sacrificados e que isso custa trezentos reais e que se 

falava nesta Casa e não desprezando os animais e o que é o Ministério Público indicando e que são 

trezentos reais que poderia ser usado para uma pessoa, porem se precisa resolver esta situação para 

que não se torne maior ainda daqui alguns anos danos. O vereador aproveitou para agradecer a 

todos que participaram da festa da comunidade São José e que sempre o padre Jossi fazia a missa e 

que no dia da festa esteve presente o seu Darci Scariot que pediu para transmitir um grande abraço 

ao padre e agradeceu ao mesmo por todo o trabalho que fez pela comunidade, com os idosos e as 

crianças e pelas palavras de conforto e esperança que sempre dizia e pela sua disponibilidade para 

com todos e desejou um bom trabalho nesta nova comunidade e quem sabe um dia possa voltar 

para a nossa comunidade. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) parabenizou o vereador Luiz Edudardo 

Giacomel pela iniciativa da homenagem ao querido padre Jossi pelo belíssimo trabalho prestado na 

comunidade e que sempre comentou que aonde o padre Jossi chegava sabia ver a situação, se era 

para brincar brincava, se era para rezar rezava e é por isso que contagiava todas as pessoas e que 

com certeza na nova comunidade em Erechim terá muito a se beneficiar com o seu trabalho e a 

comunidade de Barão de Cotegipe tem muito a agradecer em especial as visitas feitas para as 

pessoas idosas e doentes que ajuda muito não só aos doentes, mas também quem está ao lado delas 

e lembrou ainda a festa dos ceifeiros onde o padre foi quem puxou a frente para que a mesma 

acontecesse e que foi um evento na Linha Seis e que espera que continue acontecendo pois foi um 

marco para o município este evento que reuniu todos os agricultores com os seus maquinários 

conversando e trocando ideias e experiências. Mais uma vez agradeceu e lembrou que quando o 

vereador Luiz Eduardo propôs esta homenagem comentou que além de homenagear todos deveriam 

fazer orações pelo padre para que continue com saúde e sendo esta pessoa. O vereador Zaqueu 
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Picoli continuou dizendo que gostaria de comentar algumas coisas e primeiramente sobre uma 

questão do município e que acha que há a necessidade do poder executivo juntamente com os 

vereadores e confessa que não estava a par da situação, mas que foi cobrado por alguns moradores e 

que acredita que o poder executivo já estava fazendo algo em relação a limpeza dos lotes vazios e 

que se denomina tantas ruas de loteamentos novos e que todos sabem que muitas pessoas compram 

os lotes e estes acabam ficando vazios e acabam virando capoeira e criação de bichos e que existe 

um decreto do ex-prefeito Fernando Balbinot de dois mil e dezesseis que regulamenta a limpeza dos 

lotes e que inclusive existe uma questão que o morador pode ser notificado e se não fizer a limpeza 

a secretaria de obras pode efetuar esta limpeza e depois executar a cobrança e disse achar que é 

uma coisa a se pensar e que o poder executivo tem sim que fazer o máximo para cumprir com as 

suas obrigações mas os moradores deve cumprir com as suas obrigações e que o que está colocado 

no decreto é que seriam as agentes de saúde as responsáveis e que seria a melhor maneira pois são 

elas que circulam pelo município para fazer esta verificação dos lotes que estão abandonados e 

repassar para o órgão competente e que é uma questão a ser amadurecida e começar a pôr em 

prática que é a questão da limpeza dos lotes e a questão dos passeios públicos que todos sabem que 

é obrigação do morador e que assim não fica aquela situação de que um faz mas o vizinho não e 

acaba vindo terra para a rua e que se está no código de posturas do município considera necessário 

que comece a ser cobrado. O vereador Zaqueu ainda comentou sobre a reforma da previdência que 

está vindo à tona e de antemão gostaria deixar registrado de o deputado federal Lucas Redecker 

comentou de um benefício que os deputados, o que particularmente considera um absurdo, e que 

antes de discutir a reforma de previdência deveriam discutir estes benefícios que eles tem, que é o 

tal do auxílio mudança e ressaltou que considera isso uma palhaçada e explicou para quem não tem 

conhecimento que o deputado que se elege tem o direito a trinta e três mil reais de auxilio mudança 

sem ter a necessidade de apresentar notas se realmente utilizou todo o dinheiro para fazer a 

mudança e já o deputado reeleito tem direito ao dobro ou seja sessenta e seis mil reais sabendo que 

o mesmo nem irá fazer mudança e por isso reitera que antes de fazer a reforma da previdência que é 

necessária mas não nestes moldes que está vindo e disse que devem cobrar dos deputados e como 

comentou do deputado federal Lucas Redecker ele lhe repassou que dos trinta e três mil reais ele 

repassou para os hospitais de Novo Hamburgo e São Leopoldo vinte e quatro mil e quinhentos reais 

e que comentou com a assessoria do deputado que é um começo mas disse achar que é preciso 

cobrar e que quando ficou sabendo deste auxilio mudança ficou revoltado e se começarem a se 

aprofundar nos benefícios que os deputados e senadores tem se vê que daqui a pouco se existe a 

necessidade de fazer a reforma da previdência para judiar as pessoas. Para encerrar o vereador 

Zaqueu comentou que gostaria de contar com o apoio dos demais vereadores e que alguns 

moradores e empresários lhe comentaram e que há um ano e meio atrás já tinha visitado os 

bombeiros voluntários de São Valentim e como comentou gostaria do apoio de todos pois nos 

próximos dias estarão organizando uma audiência pública para convocar a população e colocar em 

pauta este assunto e como colocado pelos bombeiros voluntários de São Valentim não ainda 

fazerem tudo se não sabem se existem pessoas que queiram ser bombeiros voluntários. O vereador 

João Carlos Dassoler(PP) cumprimentou os vereadores, a assessora Jane, o assessor jurídico, o 

prefeito municipal, o Chico que não perde uma sessão e disse que foi um bonito trabalho realizado 

pela veterinária Carine em relação aos cachorros, pois a situação estava bastante complicada e a 

parabenizou pela iniciativa, também a secretaria de saúde que também auxiliou e que ainda tem 
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cachorros para serem retirados mas devagar tudo vai ser resolvido. O vereador João ainda 

parabenizou o padre Jossi que muito fez por todos os munícipes desta cidade e que irão sentir muita 

falta do mesmo e espera que a comunidade do bairro Progresso o acolha muito bem e que quando 

quiser voltar todos estarão o esperando de braços abertos. O presidente agradeceu a presença do 

prefeito municipal, do assessor jurídico, a Fernanda Jactzak, a Suelen que está de cinegrafista, ao 

Chico que está sempre presente, o padre Jossi e sua equipe e pediu que ao final da sessão o padre e 

a sua equipe permanecesse para tirar uma foto de recordação. 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 dezoito 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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