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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 

DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 18 DE MARÇO DE 2019. Aos dezoito 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 PT/PSB o vereador André Gasparini(PT), pela bancada MDB o 

vereador Adelir Sartori, pela bancada PP/PSDB o vereador João Carlos Dassoler(PP), o vereador 

Rodrigo Colet(PP) e o vereador Zaqueu Picoli(PSDB) e pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz 

Eduardo Giacomel(PDT) e o vereador Alderi Trombeta(PTB). O Presidente colocou em votação a 

Ata: Ata da Segunda Reunião Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, de quatro de março de dois 

mil e dezenove. Teve como parecer: Aprovada por Unanimidade. REQUERIMENTOS 

VERBAIS: O vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores, o prefeito, os 

assessores e a todos que se fazem presente e solicitou ao líder de governo que repassasse aos 

responsáveis pois na rua em que reside próximo a residência da família Faturi tem uma luminária 

que fica acendendo e apagando cada pouco e os moradores solicitaram que fosse feito o conserto do 

mesma e também disse que tem uma luminária que fica ligada dia e noite na entrada da propriedade 

do senhor Dalci Michelon e solicitou que fossem tomadas providencias pois todos estão pagando 

por essa luz. O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, o 

prefeito e todos os presentes e pediu ao presidente que por intermédio do Poder Legislativo 

juntamente com o Poder Executivo que seja solicitado ao DAER a limpeza das valetas e bueiros da 

BR quatrocentos e oitenta sentido a Ponte Preta pois alguns moradores da via fizeram esta 

solicitação e trafegando pelo local viu que está cheio de terra e barro nas valetas o que faz com que 

nos dias de chuva como dos últimos dias a agua invada a pista e por isso faz esta solicitação junto 

ao DAER. REQUERIMENTOS ESCRITOS: requerimento nº 006/2019 de autoria do vereador 

Alderi Trombeta que “solicita que seja revista a Lei Municipal nº 2.669 de 03 de outubro de 2017, 

passando a incluir um novo artigo a Lei, solicitando algo no foco de “Proteger as saídas d’agua das 

calhas com telas finas nos canos que conectam à caixa d’agua e/ou instalação de válvula de 

retenção à essas saídas””. O presidente Alderi Trombeta solicitou ao vice-presidente que o 

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

ao vereador Alderi Trombeta que cumprimentou o presidente, os vereadores, em especial o 

vereador Zaqueu Picoli que é o autor desta Lei, a assessoria, o prefeito municipal, o assessor 

jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que este foi um pedido das 

agentes de endemias que disseram que tem uma dificuldade muito grande em reter a entrada dos 

mosquitos nas caixas d’agua e sugeriram que fosse instalada uma válvula de retenção que não custa 

muito caro ou que seja instalada uma tela de proteção que impeça a entrada deste mosquito e que 

seja incluído no projeto e devido a quantidade de mosquitos na cidade que não estão contaminados, 

mas se chegarem a se contaminar se instalará uma dengue na cidade. O vice-presidente devolveu a 

palavra ao titular. O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os vereadores, os 
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presentes, o prefeito municipal, os assessores e quem acompanha pelas redes sociais e disse que é 

de grande validade e importância esta mudança no projeto de lei, mas é preciso ficar esclarecido e 

precisa ser analisado para que seja cobrado das residências que já possuem a caixa d’agua instalada 

e que o projeto de lei votado nesta Casa exige que as novas residências tenham a caixa d’agua 

instalada e precisa ser analisada como será a fiscalização e a cobrança que poderá ser feita pelas 

próprias agentes e a sua dúvida é se isso virá através de um novo projeto de lei com esta alteração 

ou se já estarão votando esta alteração na lei. O presidente Alderi Trombeta pediu permissão e 

falou que este requerimento é para alterar a lei, pois as casas que já foram construídas os projetos já 

foram aprovados e não tem como se incluir. O vereador Zaqueu Picoli retomou a palavra e disse 

que justamente por isso questionou pois na revisão da lei deverá constar esta situação das casas que 

já tem as caixas d’agua e deverão serem fiscalizadas, pois o projeto de lei que foi votado é somente 

para as novas moradias que para ter o habite-se deverão ter caixa d’agua instalada e finalizou 

dizendo que é favorável ao requerimento. O vereador André Gasparini cumprimentou o presidente, 

os vereadores, assessores, o prefeito municipal, os demais presentes e quem acompanha pelas redes 

sociais e disse que muito bem colocou o vereador Zaqueu Picoli sobre a alteração desta lei pois vai 

ter que ter uma fiscalização nas residências existentes pois deste modo estarão prevenindo as novas 

edificações e também as que se passaram onde poderão surgir os focos e disse achar bastante 

pertinente grifar este ponto quando for proposto a alteração desta lei. O vereador João Carlos 

Dassoler cumprimentou a todos os presentes, o prefeito que está presente na Sessão e disse que 

conversou com algumas pessoas que construíram casa há uns três meses e questionou as mesmas 

numa oportunidade se tinham instalado a caixa d’agua e foi informado que não colocaram nada e 

que ninguém orientou que era preciso instalar. O vereador Zaqueu Picoli pediu permissão para falar 

e questionou se a mesma já tem o habite-se da casa. O vereador João Carlos Dassoler retomou a 

palavra e disse não saber esta informação e o vereador Zaqueu disse que já conversou com 

moradores que comentaram desta situação que o engenheiro cobrou a instalação da caixa d’agua 

para fazer a liberação. O vereador João Carlos Dassoler disse que essa pessoa só comentou que 

ninguém falou nada sobre a caixa d’agua. Colocado em votação o Requerimento nº 006/2019 teve 

como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 007/2019 de autoria do 

vereador Alderi Trombeta que solicita “projeto de revitalização com urbanização sustentável para a 

área da Praça da República, com implantação de ciclovia, pista para a caminhada, academia ao ar 

livre e parque de brinquedos para crianças.” O presidente Alderi Trombeta solicitou ao vice-

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

concedeu a palavra ao vereador Alderi Trombeta que disse que este é um pedido que veio para a 

sua pessoa dos moradores que residem próximo à praça do Inter como é conhecida e que inclusive 

os moradores fariam um abaixo-assinado caso fosse preciso, que disseram que precisam se deslocar 

até a praça Laurindo Meneghel ou até a praça Etelvino Picolo para fazerem as suas caminhadas, 

andar de bicicleta ou tomar chimarrão no final da tarde. O vereador Alderi pediu a aprovação de 

todos os vereadores e que o prefeito se tiver disponibilidade financeira realize esta obra. O vice-

presidente devolveu a palavra ao titular. O vereador Zaqueu Picoli falou que é de grande 

importância e que se faz necessário e que inclusive o senhor Docimar Capeleti comentou sobre esta 

situação e que acha interessante esta revitalização e aproveitou para pedir ao executivo que olhasse 

com mais atenção a praça que foi feita no antigo colégio Jardim das Margaridas e que foi 

simplesmente colocado os brinquedos nesse local mas acha que precisa dar a devida atenção e que 
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entrará em contato com o executivo para que seja denominada a praça e a transformar em uma 

praça, pois foi simplesmente retirada a estrutura do colégio e colocado o brinquedo e que passou 

estes dias por lá e está bem precária. Finalizou dizendo que é favorável ao requerimento do 

vereador Alderi e que gostaria que juntamente fosse revista aquela praça do bairro Nossa Senhora 

Aparecida. O vereador André Gasparini parabenizou o vereador Alderi Trombeta pelo requerimento 

e se associou ao mesmo e disse achar muito importante a utilização destes espaços, porem lhe veio 

em mente um termo e que se não se engana existe uma sessão de uso para o Esporte Clube 

Internacional daquele espaço e seria necessário fazer um alinhamento juntamente com a direção do 

Clube para ver como aquilo será tratado e a respeito de um espaço para ciclovia e caminhadas é de 

extrema importância visto que hoje o principal local de caminhada dos munícipes é na Avenida 

Ângelo Caleffi e também nas demais avenidas que as vezes lhe causa uma certa preocupação pois a 

maioria dos pedestres que utilizam a Avenida Ângelo Caleffi para fazer as caminhadas fazem do 

lado esquerdo da via, próximo ao córrego e não a calçada e como uma parte da avenida foi 

transformada em estacionamento obliquo acabou restringindo o transito e muitas vezes tem 

caminhão passando fazendo que os veículos fiquem muito próximo e disse que acha pertinente um 

estudo em conjunto para a colocação de algumas placas de sinalização e criar um projeto de lei 

identificando, orientando ou até proibindo o transito de pedestres naquele local pois é para a 

segurança dos mesmos. O vereador Zaqueu Picoli pediu permissão para falar e disse que quanto a 

sessão de uso poderia se basear no jeito que foi feito na praça Vilamir Facioli que é sessão de uso 

do Palmeiras hoje e que é a mesma situação e quanto a questão da avenida sobre as caminhadas que 

o vereador André colocou disse que acharia interessante e que tinha comentado com o antigo 

secretário Franciel de uma situação e como foi transformado a maioria em estacionamento obliquo 

dificilmente tem duas mãos de veículos hoje e poderia ser estudado a colocação de tachões em uma 

faixa de em torno de um metro próximos ao rio que servisse como ciclovia ou um espaço para 

caminhada e acabaria com a situação de alguns motoristas jogar o carro mais para a direita e com a 

colocação destes tachões seria mão única e ninguém poderia ultrapassar e eliminaria parte destes 

problemas. O vereador André Gasparini retomou a palavra e disse que minimizaria o risco mas não 

ainda existiria o mesmo pois veículos e pedestres no mesmo espaço é complicado e já se tem a 

praça Vilamir Facioli e a praça Etelvino Picolo que as pessoas utilizam para realizar as suas 

caminhadas mas se tivesse um local naquele sentido seria muito bom e a praça da Republica seria 

muito importante e finalizou dizendo que obviamente é favorável ao requerimento. Colocado em 

votação o Requerimento nº 007/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

ORDEM DO DIA: o vereador Rodrigo Colet como líder do governo retirou da ordem do dia o 

projeto de lei nº 002/2019 que “Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos, salários e do Auxilio 

Alimentação dos Servidores Municipais” e solicitou que fosse convocada uma Sessão 

Extraordinária para o dia vinte de março de dois mil e dezenove as vinte horas. O vereador 

Djeovani Kreczynski na condição de Relator da Comissão de Pareceres explanou à todos que o 

Projeto de Lei nº 003/2019 e o Projeto de Lei nº 004/2019 estão aptos para discussão e votação. 

PROJETO DE LEI Nº 003/19 DE 14 DE MARÇO DE 2019 Que “Autoriza o Executivo 

Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público.” O vereador 

Rodrigo Colet disse que como já foi lido na justificativa deste projeto de lei o mesmo visa a 

contratação temporária de três ajudantes de serviços públicos através da ordem da banca do 

processo seletivo número dois de dois mil e dezenove que foi realizado na última sexta-feira pelo o 

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

que foi repassado pelo vereador Luiz Eduardo Giacomel sendo que o contrato será de cento e 

oitenta dias prorrogáveis pelo mesmo período se necessário, e salientou que o projeto fala de três 

cargos de ajudante porem na justificativa consta dois, mas que já verificou com o secretário de 

administração que foi quem elaborou o projeto de lei e o mesmo repassou que o correto são três 

cargos e que ressaltou isso para que conste em ata esta alteração, e continuou dizendo que no 

projeto já consta que tem um servidor afastado e existe uma demanda maior neste serviço e por este 

motivo a administração optou por fazer o processo seletivo já que um concurso público está 

previsto para este ano mas demanda um determinado tempo para ser publicado e elaborado e 

finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores para que as atividades continuem sendo 

desenvolvidas da melhor forma possível. Colocado em votação o PROJETO DE LEI Nº 003/19 teve 

como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 004/19, DE 14 DE 

MARÇO DE 2019 Que “Autoriza o Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de 

excepcional interesse público.” O vereador Rodrigo Colet disse que este projeto assim como o 

anterior visa a contratação de dois ajudantes de serviços gerais e ressaltou que na justificativa ao 

projeto de lei, tanto no primeiro parágrafo quanto no segundo, tem um erro de digitação pois consta 

que são ajudantes de serviço público mas na verdade são de serviços gerais e solicitou que conste 

em ata esta alteração antes de ser sancionada a lei, e falou ainda que este processo seletivo 

simplificado já foi realizado ainda em dois mil e dezessete, onde foram chamados três servidores 

porem dois já não estão mais trabalhando e ainda tem uma servidor afastado, por isso se optou por 

fazer a contratação de mais dois ajudantes para que os serviços essenciais de limpeza das ruas, das 

tubulações, das estradas e das praças do município continuem sendo efetuados e não ocasionem 

atrasos nestas tarefas e mais uma vez pediu a aprovação dos demais vereadores. O vereador André 

Gasparini disse que os projetos de lei que vem para esta Casa para contratação nada mais é que uma 

renovação para dar continuidade no bom andamento do serviço público e todos sabem que tanto 

secretaria de obras, unidade de saúde, escolas precisam destes profissionais para fazer seus devidos 

trabalhos na questão de limpeza ou auxilio, e disse que é favorável ao projeto e que se orgulha 

muito principalmente no que o vereador Rodrigo Colet comentou a respeito da limpeza das ruas e 

vias públicas e que quando viaja a trabalho, nos encontros com demais pessoas que fazem parte das 

associações do seu segmento, sempre é comentado que Barão de Cotegipe é uma cidadezinha 

bonita e que isso é orgulho pois tem muitas cidades na região que não chega aos pés de Barão de 

Cotegipe e que para a boa continuidade dos trabalhos é favorável ao projeto. Colocado em votação 

o PROJETO DE LEI N.º 004/19 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada PT/PSB o vereador André 

Gasparini(PT) disse que agora sim poderá dar um boa-noite para quem acompanha através das 

redes sociais, pois teve uma falha técnica no início da sessão e que nesta noite tem a presença do 

prefeito municipal que veio acompanhar os trabalhos da Casa, o assessor jurídico e os demais 

munícipes que estão presentes e comentou também que tiveram alguns projetos que que serão 

tratados e que são de suma importância para todo o funcionalismo e que será tratado na Sessão 

Extraordinária e convidou a todos para que se façam presentes. Parabenizou a passagem do dia 

internacional da mulher que ocorreu no último dia oito de março e agradeceu a secretaria de obras e 

o executivo municipal pelo requerimento atendido referente a construção de um redutor de 

velocidade no bairro Coab onde os demais vereadores votaram favorável. Pela bancada MDB o 

vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores, o prefeito municipal e todos os 
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presentes e parabenizou o vereador Djeovani Kreczynski pelo ótimo evento de pescaria que 

aconteceu no último domingo no Quiosque Colinas onde teve um grande número de participantes 

que foram pescar inclusive de outras cidades e disse que foi uma pena que o vento não ajudou 

muito e que a pesca é assim um dia do pescador e o outro do peixe, mas ressaltou que o evento foi 

muito bom. Aproveitou para parabenizar a todas as mulheres pela passagem do seu dia. Pela 

bancada PP/PSDB o vereador João Carlos Dassoler(PP) disse que já que o prefeito municipal está 

presente, gostaria de pedir que se possível a retirada da passarela em frente a Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário pois considera ser um ponto de risco que poderá ocasionar acidentes devido a 

mesma estar localizada em uma curva e os carros não tem visão dos pedestres que estão passando 

na passarela e que a mesma fosse colocada um pouco antes nas proximidades do bar do Cima, mas 

na reta que melhoraria a visão tanto dos motoristas quanto dos pedestres. O vereador Rodrigo 

Colet(PP) disse que já que o vereador João Dassoler fez um pedido, gostaria também de solicitar 

que fosse retirada a meia lombada depois do posto de saúde que tem só na descida, pois querendo 

ou não faz um barulho grande para os moradores, acaba quebrando a tubulação e os vidros das 

casas devido a vibração causada quando as carretas aceleram depois da lombada e que na realidade 

a retirada da mesma não irá causar nenhum prejuízo e que no local sejam colocados tachões para 

que ninguém invada a pista contrária e também já tem uma outra lombada na frente do posto de 

saúde. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) cumprimentou novamente a quem acompanha pelas redes 

sociais pois como colocado pelo vereador André havia um problema técnico mas que já foi 

solucionado e se associou as palavras do vereador André pelo ato falho da última sessão de 

parabenizar mesmo com atraso as mulheres pela passagem do dia da mulher e salientou que na 

última sexta-feira ocorreu o evento do poder executivo homenageando as mulheres e como todo 

mundo diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher e que todos os dias é o dia 

da mulher porem dia oito é a data especial. Comentou ainda sobre um requerimento do ano anterior 

do vereador André sobre a pavimentação da rua Adão Welker e disse que gostaria de reforçar este 

pedido ao poder executivo e que em conversa com a secretária de educação que fosse feito um 

estudo sobre a questão de mão única justamente por causa de um dia como o de hoje, chuvoso e 

que os pais vão buscar os seus filhos na creche acontece um transtorno e de repente pode acontecer 

acidentes. O vereador André Gasparini pediu permissão para falar e comentou que estava pecando 

grandiosamente pois foi cobrado pela sua esposa para que fosse solicitado uma redução de 

velocidade na frente da escola e disse que gostaria que os demais vereadores presenciassem a 

chegada e a saída dos pais na frente da escola e que tem muitos que não respeitam a velocidade e 

chegam para deixar os seus filhos mas não cuidam dos filhos dos demais, além da grande 

quantidade de buracos que tem nesta via e que crê que já exista um estudo para melhorias ou para a 

pavimentação daquela rua. O vereador Zaqueu continuou dizendo que como já foi comentado a 

coisa mais importante seria transformar em mão única. Sobre a questão das luminárias comentou 

que há alguns dias passou na rua Porto Alegre na madrugada e novamente se deparou com a rua 

completamente escura e repassou ainda na madrugada para o secretário e prontamente o mesmo 

atendeu, pois dois dias depois passou novamente e as lâmpadas estavam consertadas, sendo que três 

não estavam funcionando e questionou o secretário tinha mandado consertar todas ou só algumas e 

o mesmo disse que mandou trocar todas e comentou da falta de qualidade do material novamente e 

o vereador ressaltou que seria importante se fosse reavaliado a questão da licitação pois deve haver 

uma maneira de se conseguir encaixar um material com preço bom com qualidade, pois acaba 
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virando em custo e não tem economicidade nenhuma. Sobre a ERS 137(Cento e Trinta e Sete) disse 

o vereador que entrou em contato com o deputado estadual Mateus Wesp, pois a via está 

intransitável novamente e urgentemente precisa ser feita uma manutenção e o mesmo está mexendo 

os palitos para que seja feita alguma coisa pois a situação está complicada. Sobre o possível 

fechamento da delegacia o vereador disse que segundo o deputado estadual Mateus Wesp o mesmo 

havia conseguido uma audiência com o secretário de segurança e depois acabou desmarcando e que 

em conversa com o prefeito o mesmo colocou que os prefeitos da AMAU estacam querendo marcar 

uma audiência e que não sabe como transitou e disse que é importante que seja levado em 

consideração. Pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) se associou ao 

votos dos vereadores André Gasparini e Zaqueu Picoli e parabenizou a todas as mulheres pelo dia 

internacional da mulher e que por um equívoco na última sessão acabou se esquecendo de felicitar 

as mulheres do município e se associou também ao requerimento da rua na frente da escola 

municipal que os vereadores comentaram e de outra forma disse achar que se for viável e acredita 

que iria beneficiar a todos que fosse instalado parapeitos na frente das escolas o que evitaria que as 

crianças fossem para o meio da rua podendo causar algum acidente mais grave. Referente ao 

fechamento da delegacia levantada na última sessão o vereador disse que conversou com o Fabrício 

e o mesmo marcou uma audiência do prefeito com o secretário de segurança e a princípio foi 

garantido que Barão de Cotegipe não será afetado com esses fechamentos e que isso é um problema 

a menos para o município. O presidente Alderi Trombeta solicitou ao vice-presidente que o 

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

palavra ao vereador Alderi Trombeta(PTB) que disse que só a título de esclarecimento as pessoas 

que estão presente repassou que terá uma reunião extraordinária para justamente tratar da situação 

de aumento de salário e que provavelmente os mesmos vieram para assistir e ver o percentual do 

aumento e pediu para que os mesmos convidem os demais servidores para que venham acompanhar 

a Sessão Extraordinária na quarta-feira pois antes do dia vinte isto precisa estar concluído. O vice-

presidente devolveu a palavra ao titular. E não havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente 

encerrou os trabalhos desta Reunião, convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária que se 

realizará no dia primeiro de abril 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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