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

SEGUNDA LEGISLATURA, EM 03 DE JUNHO DE 2019. Aos três dias do mês de junho 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, Diana Juk, Djeovani 

Pedro Kreczinski, Floriano Ternes, João Carlos Dassoler, Luiz Eduardo Giacomel, Rodrigo Colet 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. O Presidente colocou em votação a Ata: 

Ata da Sétima Reunião Ordinária, da Oitava Sessão Legislativa, de vinte de maio de dois mil e dezenove. 

Teve como parecer: Aprovada por Unanimidade. NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os 

representantes: pela bancada MDB o vereador Adelir Sartori, pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz 

Eduardo Giacomel(PDT) e o vereador Alderi Trombeta(PTB), pela bancada PT/PSB o vereador Floriano 

Ternes(PT), o vereador André Gasparini(PT) e o vereador Djeovani Kreczynski(PSB), pela bancada 

PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP), a vereadora Diana Juk(PP) e o vereador João Carlos 

Dassoler(PP). CORRESPONDÊNCIAS: a secretária repassou o convite para a Festa Junina das Escolas 

Municipais Ângelo Rosa e Barãozinho que acontecerá no dia quinze de junho a partir das catorze horas 

no Salão Paroquial do Município. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Djeovani Kreczynski 

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

sociais e disse que tem um pedido que requer uma certa urgência na Rua Tiradentes onde estourou um 

cano de esgoto há uns quinze dias nas proximidades da casa número cento e quarenta e quatro e se 

estende por uns dez metros e isso está afetando a qualidade de vida dos moradores que ali residem. O 

vereador André Gasparini cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária, a assessora, os 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que em primeiro lugar gostaria de agradecer a 

secretaria de obras pela realização de um serviço que havia solicitado pessoalmente aos responsáveis e 

solicitou ao líder do governo que encaminhasse a secretaria de obras para que realize manutenções na 

Rua Longines Malinowski que está bastante problemática em especial em dias de chuva onde por ser uma 

rua de calçamento acumula água e se tem algum pedestre caminhando e passar um carro com certeza 

levará um banho e disse ainda que ocorre a mesma situação na Avenida José Tussi e falou que não sabe 

qual a previsão de se fazer um trabalho de tapa buracos ou de pavimentação das referidas ruas mas a 

situação está precária.  REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 012/2019 de autoria do 

vereador Djeovani Kreczynski que “Solicita que o Poder Legislativo Municipal participe da Campanha 

“Um abraço ao Santa” de iniciativa da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, na forma de 

indicação de verba do saldo remanescente do Poder Legislativo de Barão de Cotegipe para a reforma de 

um quarto na unidade de saúde referência da Região Alto Uruguai.” O vereador Djeovani Kreczynski 

disse que “um abraço ao Santa” é uma campanha das mídias do Hospital Santa Terezinha em virtude da 

grave crise econômica que vem ocorrendo no hospital que é uma fundação pública sem fins lucrativos e 

que funciona de acordo com os repasses do governo e salientou que o objetivo deste requerimento é 

ajudar na reforma de um quarto deste hospital e disse que por mês o hospital atende em média hum mil e 

sessenta internações, cinco mil cento e quarenta e quatro atendimentos no pronto socorro, cinquenta e 

três mil quatrocentos e noventa e seis atendimentos externos ou seja exames laboratoriais e de imagens e 

disse que por isso acredita que este pedido de dezoito mil reais da economia que a Câmara está fazendo 

para a reforma de um quarto ajudará muitas pessoas não somente de Barão de Cotegipe mas de toda a 

região que tanto  precisa deste hospital e pediu a ajuda os demais vereadores para abraçarem juntos esta 
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causa. O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e 

parabenizou o vereador Djeovani pela iniciativa e acredita que é de grande valia e solicitou que o 

assessor jurídico avalie com o Tribunal de Contas se não há nada que impeça este repasse através da 

Câmara ou do município e aprova, dá total incentivo e apoio a esta iniciativa. O vereador André 

Gasparini parabenizou o vereador Djeovani e se associou ao requerimento e disse achar que não há nada 

mais importante do que a saúde de todo o Alto Uruguai que faz uso deste hospital e que todos sabem que 

o município de Barão de Cotegipe já dá a sua parcela mensal pelos atendimentos prestados por este 

hospital aos munícipes mas que dezoito mil reais é um valor irrisório se comparando com as economias 

que o Poder Legislativo e que nada mais importante e gratificante do que poderem entrar nesta campanha 

sabendo que muitas empresas privadas e associações já estão abraçando esta causa e que se nada impedir 

como comentado pelo vereador Luiz Eduardo na parte jurídica e fins de responsabilidade é obviamente 

favorável e espera que nada impeça para que se concretize este pedido. O vereador Floriano Ternes 

cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretárias, o assessor jurídico, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e se associou ao requerimento do vereador Djeovani e que esta iniciativa é 

muito boa e que todos sabem que o município repassa um valor mas este dinheiro é para os tratamentos 

de saúde e este requerimento é para a reforma de um quarto e que já acompanhou que diversas entidades 

que também estão fazendo este repasse, inclusive a Cresol que na sua assembleia destinou um valor para 

estas reformas, o Sicredi também repassou e todas as entidades estão abraçando esta causa para favorecer 

as pessoas que necessitam de atendimento pois tem muitos quartos que precisam de reforma 

urgentemente e o hospital não consegue nem atender os pacientes por falta de recurso, então se todas as 

empresas se empenharem e a Câmara conseguir repassar este valor pois todos os anos se devolve um bom 

valor para o poder executivo e que se nada impedir perante o Tribunal de Contas é favorável em destinar 

este valor de dezoito mil reais para esta causa pois acredita que ainda assim irá sobrar um valor razoável. 

O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessora, o assessor jurídico, os 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e parabenizou o vereador Djeovani e disse que já tinha 

esta ideia mas foi bom que a mesma veio e que acompanhou que a Câmara de Vereadores de Erechim 

também abraçou um quarto que já foi entregue e que não consultou nenhum vereador se isso foi feito 

através da Câmara ou com recursos de cada vereador e como já comentado pelos vereadores Luiz 

Eduardo Giacomel e Floriano Ternes se nada impedir e que não venha prejudicar o presidente e os 

vereadores também é totalmente favorável ao requerimento. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o 

presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que é favorável a 

este requerimento e que muito bem já foi comentado que todos os anos sobra dinheiro na Câmara de 

Vereadores e não há nada melhor do que se investir na saúde e o Hospital Santa Terezinha tem essa 

necessidade pois o estado não está fazendo os repasses em dia e o município tem os seus problemas 

também em manter os funcionários e que este requerimento veio em boa hora. O vereador João Carlos 

Dassoler cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e 

disse que é favorável ao requerimento pois como motorista da saúde está todos os dias no hospital e tem 

muito o que fazer e que na semana passada também esteve com a sua mãe que fez uma cirurgia e quem 

fica um ou dois dias internados vê que os quartos estão cheios e muitos em más condições pois são 

muitas pessoas que passam por este hospital e se for permitido também e favorável a este requerimento 

pois isso será muito gratificante para os vereadores e para o hospital também. Colocado em votação o 

Requerimento nº 012/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 

013/2019 de autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que “Solicita a reforma da antiga “Casa do 

Papai Noel” situada na Praça Etelvino Picolo para que o espaço seja disponibilizado para a população 
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que tiver interesse em utilizar o espaço.” O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse que este é um local 

que era utilizado como quiosque e depois foi reformado para ser utilizado como a Casa do Papai Noel e 

hoje está sem utilidade nenhuma e este requerimento vem com a intenção de se reformar este local e 

aproveitar que está sendo feita a reforma do ginásio e fazê-la agora para que este local possa ser 

aproveitado para a realização de atividades durante o ano todo seja para minicursos, feiras artesanais que 

estão acontecendo no município, exposições das escolas e disse que acredita que este espaço possa ser 

melhor aproveitado e pediu a aprovação dos demais vereadores e posteriormente irá contatar a secretária 

de educação para que isso seja concretizado. O vereador André Gasparini comentou que os requerimentos 

desta noite estão sendo de grande valia e parabenizou o vereador Luiz Eduardo pelo referido 

requerimento e disse achar que é de extrema necessidade a revitalização deste espaço público e que o 

mesmo vem sendo alvo de vândalos delinquentes e que não tem outra palavra para se expressar, pois a 

pessoa que consegue destruir não o que é da prefeitura mas sim de todos, um local que podia ser utilizado 

para diversas atividades e está deteriorado por que as pessoas sem cultura e sem educação transformam o 

bem público o que está lá hoje vandalizado e disse que acredita e ainda espera que um dia possa-se ter os 

locais públicos ou privados sem estarem cercados com arames ou muros ou câmeras de monitoramento 

para estarem protegidos e que ainda acredita num país melhor onde se tenha liberdade de ir e vir a 

qualquer hora do dia ou da noite sem correr riscos mas enquanto isso reforça e solicita também para que 

seja restaurado este local para que possa ser utilizado pelos munícipes. O vereador Adelir Sartori 

parabenizou o vereador Luiz pelo requerimento e disse que passa seguidamente por este local e vê este 

local destruído e disse que é dinheiro do município e dos munícipes que foi gasto ali e não pode ser 

utilizado e que poderia ser um local que as pessoas pudessem usar mas está destruído e que se poderia 

colocar alguns bancos dentro desta estrutura para que as pessoas pudessem tomar o seu chimarrão e se 

tornar um local muito atrativo e que não entende a forma que as pessoas enxergam de destruir os bens 

públicos que é de todos e finalizou dizendo ser favorável ao requerimento e o bom seria que se tivesse 

uma câmera de monitoramento para identificar estes vândalos para que pudessem pagar pelos seus danos 

e assim corrigir estas pessoas. Colocado em votação o Requerimento nº 013/2019 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 014/2019 de autoria do vereador Adelir Sartori 

que “Solicita que seja implantada lombada do tipo elevada na altura da Av. Ângelo Caleffi em frente ao 

Sicredi e Lojinha Básico, e retirada da demais lombadas da avenida.” O vereador Adelir Sartori disse que 

foi procurado e questionado por vários moradores e empresários que tem seus comércios na Avenida 

Ângelo Caleffi e segundo o vereador os mesmos solicitaram que se faça lombadas elevadas e que se 

retire a lombada que tem em frente ao Sicredi e a lombada em frente ao Posto Três pois eles dizem que 

não tem necessidade das mesmas pois quem vem neste sentido vem devagar e essas lombadas não fazem 

muita diferença e o pedido dos mesmos é que se faça essas duas lombadas elevadas em frente ao 

quiosque em frente a antiga rodoviária e no mesmo sentido na via contrária com faixas de pedestres 

pintadas sobre as mesmas pois neste local existe um grande tráfego de pessoas que se deslocam nas lojas 

e alguns dias atrás duas crianças quase foram atropeladas e os veículos não respeitam as faixas de 

segurança que ali existem, por isso o pedido dos moradores para que seja construída estas faixas elevadas 

neste local. O vereador André Gasparini disse ser a favor da implantação das lombadas mas é totalmente 

contra a remoção das demais e deu um exemplo do trajeto sentido centro passando em frente ao 

Restaurante Rota 480(quatrocentos e oitenta) e o Posto Três se não tiver uma lombada que é uma regra 

de transito estar antes da rótula e o que poderia ser feito é mudar a mesma de lugar e colocar na esquina 

uma lombada elevada interligando com a ponta do pontilhão que tem a passagem para pedestres e do 

outro lado também e não na frente da básico mas em frente à residência da família Tussi antes da 
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rotatória construir outra lombada elevada e ainda se tem um agravante em frente a Drogaria Cotegipense 

que é onde as pessoas tem o hábito de atravessar a rua também e enfatizou que é favorável a construção 

de lombadas elevadas mas a retirada das outras fica complicado pois quem vem de baixo sentido Posto 

Três não terão lombada e  não irão reduzir a velocidade para quem estiver fazendo a rotatória pois se da 

forma que está hoje já não respeitam imagina sem lombada e desse modo aumentaria o risco para os 

pedestres principalmente de crianças que desembarcam do transporte privado ou escolar e atravessam 

esta via se tornando mais perigoso e sugeriu ao vereador Adelir fazer um adendo e colocar elevadas na 

esquina do antigo Posto Três atravessando em frente à loja do Capeletti pois a retirada das lombadas 

implica em alto risco. O vereador Adelir Sartori pediu permissão para falar e disse que conversou com o 

engenheiro e foi informado que as lombadas devem estar afastadas quinze metros das esquinas e que esta 

em frente ao Sicredi já está irregular, a lombada em frente ao Faccioli também e precisaria ser adequada 

e por isso se fazer na metade do quiosque para não ficar fora deste parâmetro e que estas que já existem 

em frente ao Faccioli e ao Posto Três podem continuar, mas a que existe na frente do Sicredi precisa ser 

substituída e ser feita antes. O vereador André retomou a palavra e disse que se for retirada esta lombada 

que está próxima ao Restaurante do Três que já está respeitando esta regra, mas não terá utilidade de 

elevada para as pessoas atravessarem e a lombada existirá formando um redutor de velocidade para que 

as pessoas possam transitar e atravessar a via e se não tem como pela legislação a construção da elevada 

mais próximo a ponte onde seria o local de travessia dos pedestres e que seria a forma mais correta pois 

os veículos iriam reduzir a velocidade ao se aproximar desta lombada elevada para as pessoas 

atravessarem e desta forma infelizmente é contra o requerimento e se colocar um aditivo no mesmo e 

alterar o texto será favorável pois da forma que está colocado causará um grande risco para a travessia 

dos pedestres. O presidente Alderi questionou o vereador André quanto a sugestão de uma emenda ao 

requerimento e o mesmo respondeu que sim referente da não retirada das lombadas e o presidente disse 

que será feita se o autor do mesmo estiver favorável a esta alteração. E o vereador André disse que fica a 

critério do mesmo mas que a lombada em frente ao Sicredi está reduzindo a velocidade de quem adentra 

na rótula pois as pessoas já não respeitam da forma que está quem dirá se for retirada a mesma irá 

acontecer muitos acidentes principalmente com a questão dos ônibus e caminhões que fazem a rotatória 

de forma mais lenta. O vereador Rodrigo Colet disse que muito bem já falou o vereador Adelir Sartori 

sobre o recuo das faixas elevadas e o mesmo propôs em frente ao Sicredi mas se for analisado neste local 

existem pontos de táxi e outros que seriam prejudicados e se for pensar todas as lombadas do município 

estão erradas e deveriam ser recuadas os quinze metros nos cruzamentos e se for ter que corrigir teria que 

ser em toda a cidade segundo as leis e disse que é contrário a retirada de qualquer lombada que já exista e 

sobre a questão em frente ao antigo Correio e Ortobom Colchões concorda que seria necessário fazer 

uma lombada elevada que reduziria a velocidade para ambos os lados porem se for querer adequar teria 

que se fazer em todas as faixas e se fosse analisar nas proximidades do Posto Balbinot a faixa de 

segurança for recuada o pedestre terá que trafegar pelo canteiro central para adentrar na passarela e por 

isso acha que se for mexer em todos estes locais e seguir a legislação irão encontrar um problema muito 

maior e que se fazer uma faixa elevada sem a retirada das demais será favorável caso contrário será 

contrário. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse que é favorável a instalação de uma lombada 

elevada, mas quanto a retirada das demais lombadas é contra pois sabe da importância que elas tem 

principalmente nesta rotula que é de grande tráfego inclusive de ônibus onde muitos estudantes utilizam 

para se deslocar para Erechim durante os horários de pico e que acredita que estas lombadas ajudam a 

controlar o trânsito e por isso é contrário a retirada das mesmas, mas quanto a criação de instalação de 

faixas elevadas é totalmente favorável. O vereador Djeovani Kreczynski disse que segue a linha de 
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pensamento dos demais vereadores que já fizeram o uso da palavra e também é contrário a retirada das 

lombadas já existentes e favorável a implantação de novas lombadas elevadas, pois quanto mais 

lombadas elevadas com faixa de segurança mais segura fica a população. O vereador Adelir Sartori pediu 

permissão para falar e disse que foi lhe pedido que fosse retirada esta lombada pois haveriam muitas 

lombadas juntas por isso a solicitação e que também não está a favor que seja retirada estas lombadas, 

mas que se forem instaladas mais lombadas ficarão muitas juntas, e que a sua idéia seria fazer em frente 

da antiga farmácia porem o engenheiro quer que sejam quinze metros dos cruzamentos sendo necessário 

recuar a mesma para o meio da praça. O vereador Rodrigo Colet disse que como o engenheiro quer que 

retire o vereador pode fazer alteração deste requerimento, os demais vereadores aprovam e caso o 

engenheiro não venha executar, seria preciso ver quem autorizou a fazer todas as outras faixas e 

lombadas e ver como iria ficar e disse que entende que foi a população que pediu e que na sua opinião 

colocaria somente a alteração para a instalação de novas lombadas e retiraria a parte da remoção das 

demais lombadas e cobrar a engenharia ou o responsável pela instalação das demais faixas e lombadas do 

município. O vereador Adelir Sartori concordou com essa alteração. O vereador João Carlos Dassoler 

disse que é favorável a instalação de mais lombadas elevadas inclusive em outros pontos da cidade e é 

contrário a retirada das existentes. O vereador Adelir Sartori propôs a seguinte alteração: “solicita 

implantação de faixa de pedestre elevada em frente à loja Colchões Ortobom e antiga Farmácia 

Cotegipense” e retira-se do texto original “e retirada das demais lombadas”. Colocado em votação o 

Requerimento nº 014/2019 com novo texto teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 015/2019 de autoria da vereadora Diana Maria Juk que “Solicita a reabertura da estrada 

do interior do município localizada na Linha Paloma, bem como cascalhamento da mesma.” A vereadora 

Diana Juk cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais 

e disse que fez este requerimento com o intuito de melhorar a trafegabilidade da estrada do interior da 

Comunidade Paloma e que anseia o crescimento da comunidade e eque os jovens continuem no meio 

rural e para que isso seja possível é preciso incentivo e melhorar o acesso a esta comunidade para o 

escoamento da produção do meio rural e por este motivo pede a aprovação dos vereadores deste 

requerimento para que juntos possam propiciar aos produtores desta comunidade melhores condições 

para que os mesmos possam trabalhar e transitar com maior tranquilidade com as maquinas agrícolas e 

escoar a sua produção. O vereador Djeovani Kreczynski disse que há dois anos fez um pedido verbal para 

a reabertura desta estrada na Linha Paloma onde a mesma já vinha enfrentando problemas naquela época 

devido ser estreita impedindo a trafegabilidade de máquinas agrícolas e caminhões inclusive de rações 

pois nesta localidade tem muitos produtores que necessitam deste serviço e aproveitou para se associar ao 

requerimento e é favorável ao mesmo. O vereador Rodrigo Colet parabenizou a vereadora Diana Juk por 

este requerimento e sabe que a mesma já esteve conversando com o prefeito e sabe da importância da 

realização deste pedido e informou para os vereadores que todos veem maquinas novas no 

estacionamento que poderão serem usadas na reabertura das estradas e que durante o inverno o poder 

executivo irá concluir o cascalhamento das vias que já foram reabertas e posteriormente serão feitas 

novas reaberturas e disse que é favorável ao requerimento. O vereador Floriano Ternes disse que várias 

estradas já foram reabertas mas que ainda estão faltando algumas e que nada mais justo este pedido para 

a Linha Paloma que tem vários avicultores, produtores de leite que precisam escoar a produção 

diariamente e a estrada é bastante estreita onde não passam dois veículos grandes juntos e finalizou 

dizendo ser totalmente favorável ao requerimento e acredita que o município com a chegada dos novos 

maquinários irá conseguir realizar esta reabertura com facilidade, assim como já foi feita em outras 

comunidades. O presidente solicitou que o vice-presidente o substituísse para que pudesse fazer o uso da 
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palavra. O vice-presidente concedeu a palavra ao vereador Alderi Trombeta que parabenizou a vereadora 

Diana pelo requerimento e pela iniciativa e disse que esta estrada realmente há vários anos vem 

apresentado estes problemas por ser bastante estreita ocasionando encontro entre veículos grandes sendo 

difícil para se desviar e que sabe disso por que foi motorista de transporte escolar durante muito tempo 

por isso é conhecedor das dificuldades enfrentadas por quem ali trafega e como comentado pelo vereador 

Floriano Ternes, o vereador Rodrigo estará repassando este pedido para o secretário de obras para que 

seja feita esta reabertura. Colocado em votação o Requerimento nº 015/2019 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. ORDEM DO DIA: O vereador Rodrigo Colet disse que antes 

que o relator leia o parecer da Comissão como líder do governo pediu para que seja retirado o Projeto de 

Lei nº022/2019 devido a constatação de erros de redação de texto que poderá prejudicar o processo. 

PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori 

solicitou ao líder do governo para que seja colocado algumas lâmpadas no pórtico de entrada da cidade 

pois muitas pessoas estão perguntado do por que o mesmo estar na escuridão a noite sem iluminação e 

que inclusive também percebeu isso, e seria interessante a colocação das lâmpadas pois se trata da 

entrada do município e traz visibilidade ao município. Pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel(PDT) inicialmente parabenizou a vereadora Diana Juk pelos trabalhos prestados e se colocou à 

disposição da mesma e que Casa estará sempre de portas abertas e que se a mesma não voltar mais como 

vereadora que seja como munícipe e que possa trazer as suas solicitações e parabenizou também a 

primeira dama do município pelo bingo beneficente que a mesma promoveu e como proposto pelo 

vereador Djeovani, este bingo também tinha a proposta juntamente com o Colegiado das Primeiras 

Damas de reformar um quarto do Hospital Santa Terezinha. Comentou ainda sobre um assunto que já foi 

falado há algum tempo nesta Casa e que agora está voltando que a questão da CORSAN e a falta de 

investimento que a mesma tem no município e nesta noite o vereador Djeovani reportou a ruptura de um 

cano de esgoto que seria responsabilidade da CORSAN segundo o contrato e acredita que é preciso 

chamar mais uma vez o superintendente para conversar e cobrar novamente e que o hoje o prefeito tem a 

responsabilidade sobre isso mas os vereadores também tem a responsabilidade sobre este contrato que foi 

aprovado por esta Casa. O presidente solicitou que o vice-presidente o substituísse para que pudesse fazer 

o uso da palavra. O vice-presidente concedeu a palavra ao vereador Alderi Trombeta(PTB) que destacou 

que quem passou em frente a prefeitura nos últimos dias deve ter visto duas aquisições importantes para o 

município e agradeceu ao deputado Ronaldo Nogueira pela emenda parlamentar destinada para Barão de 

Cotegipe para a aquisição de uma escavadeira hidráulica e falou também da aquisição de uma 

ambulância que é de grande necessidade pois o município tinha duas ambulâncias onde uma era muito 

pequena onde a maca não tinha estrutura para pessoas altas  e que a Ducato possui todos os equipamentos 

necessários e a idéia é substituir esta ambulância pequena. O vice-presidente devolveu a palavra ao 

titular. Pela bancada PT/PSB o vereador Floriano Ternes(PT) agradeceu ao líder do governo que repassou 

o pedido que tinha feito para a limpeza das vias na Linha Guatapará e aproveitou para solicitar que já que 

a retroescavadeira para abrir uma fonte de agua na propriedade do senhor Mauro Przylepa onde o mesmo 

possui um chiqueirão de porcos e é um serviço rápido. O vereador Rodrigo Colet pediu permissão para 

falar e perguntou se a retroescavadeira da patrulha agrícola já passou por esta localidade. O vereador 

Floriano Ternes respondeu que não e continuou falando que não sabe se é responsabilidade do município 

as duas lombadas na saída para São Valentim mas precisaria pintar urgentemente pois viu várias pessoas 

no último sábado que não viam a lombada e acabaram passando direto pela mesma pois fora a placa não 

tem sinalização nenhuma. O vereador André Gasparini(PT) disse que não iria usar este espaço da palavra 

livre para títulos de requerimento e que apenas iria comentar que o Poder Legislativo e acredita que todos 
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os vereadores ainda estão aguardando uma devolutiva do Poder Executivo referente aos requerimentos 

aqui realizados e uma devolutiva do requerimento da resposta dos requerimentos feitos pelo vereador 

Luiz e que até a data de hoje tinha prometido a si mesmo não fazer nenhum requerimento até que não 

viesse a resposta das dezenas de requerimentos aqui feitos pelos vereadores e disse achar que dá quase 

para fazer uma novela dos requerimentos ou ao menos um seriado, uma minissérie, um curtas gaúchos ou 

algo do gênero pois está ficando quase que uma comédia se não fosse trágico esta situação e disse que irá 

aguardar pois quem sabe o executivo para a próxima sessão de uma devolutiva dos requerimentos que 

todos esperam ansiosos pelo período a ser executado ou uma devolutiva pelo prazo legal do por que não 

foi executado e ai sim se vier estas de repente dará continuidade nos próximos requerimentos que todos 

tem para fazer. O vereador Djeovani Kreczynski(PSB) disse saber que não é a hora certa mas irá usar 

deste espaço para fazer um requerimento ao líder do governo onde achou que já estaria feito o pedido do 

fiel amigo Chico que fez um pedido há alguns dias diretamente na Câmara onde estava presente e ficou a 

par dos problemas que os moradores estão enfrentando na Rua Celso Longo e que esteve passando por 

esta rua hoje e observou que tem bueiros quebrados, agua empossada no meio da rua, sem contar que o 

calçamento está bastante danificado e solicitou ao líder de governo que repasse este pedido para a 

secretaria de obras e parabenizou a secretaria de obras pelo rápido atendimento de um pedido seu para 

melhorias em frente a propriedade do senhor Divanildo Maragnuano e que prontamente foi resolvido e 

ainda parabenizou a vereadora Diana Juk pelo trabalho realizado nesta Casa. Pela bancada PP/PSDB o 

vereador Rodrigo Colet(PP) esclareceu para o vereador Floriano Ternes sobre a pintura das lombadas 

disse que há alguns dias estava conversando com o proprietário da fruteira que tem em frente a lombada e 

o mesmo havia solicitado a pintura das mesmas e que conversou com o Arlindo Longo que é o 

responsável pelas pinturas e foi informado que não tinham pintado ainda devido ao mau tempo e 

questionou quem havia feito a última pintura pois a responsabilidade é do estado, e quem fez a última 

pintura foi a prefeitura e que se depender do DAER vai demorar para isso acontecer e assim que o tempo 

colaborar irão realizar esta pintura. Referente ao comentário do vereador André sobre os requerimentos já 

havia solicitado e todos sabem que existe um prazo legal para a resposta e acha que é preciso cobrar pois 

se os vereadores tem prazos a cumprir o executivo também deve ter para que não tenha outros capítulos 

desta série como ironicamente comentou o vereador André. Quanto ao pedido do vereador Djeovani 

Kreczynski a respeito da Rua Celso Longo o vereador disse que também passou neste local há alguns dias 

e comentou que o vereador André tem uma casa neste local e que segundo o prefeito primeiramente será 

feita a pavimentação da Rua Porto Alegre e posteriormente será feita a pavimentação asfáltica desta rua 

até a nova rua que dá acesso ao Loteamento Vitória e que com certeza irá repassar pois tem alguns 

trechos que até não seja feito o asfalto que seja pelo menos colocado um material que não será perdido e 

que já estará na base e que já tinha comentado há alguns dias mas foi parado as pavimentações asfálticas 

mas assim que retornarem com certeza irá cobrar para que seja feito este pedido. A vereadora Diana 

Juk(PP) iniciou dizendo que já diz o velho ditado que se o campo não planta a cidade não janta e se o 

campo não roça a cidade não almoça e que esta frase mostra a necessidade que a agricultura familiar tem 

gerando renda para o país que abastece a mesa todos os dias e que tudo isso depende dos agricultores e 

também dos jovens do meio rural e para se concretizar hoje em dia não se pode olhar para a propriedade 

rural como se fazia antigamente e sim olhar como um empreendimento rural que necessita se desenvolver 

mais para produzir mais e disse saber que se tem muitos obstáculos todos os dias mas que podem ser 

superados com trabalho e dedicação. A vereadora ainda aproveitou a oportunidade para agradecer os seus 

votos de confiança que conquistou durante o pleito eleitoral e que está muito feliz em estar aqui 

defendendo este projeto. O vereador João Carlos Dassoler(PP) disse querer parabenizar para quem fez o 
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quiosque na praça Vilamir Faccioli que inclusive foi um  pedido seu para que fosse construído banheiros 

neste local, mas disse achar que não adianta ter construído um quiosque com banheiros para que seja 

ocupado somente por algumas pessoas quando utilizam para fazer churrasco no final de semana e que 

acha que as portas deveriam estar sempre abertas pois de outro modo não tem nenhuma utilidade e que 

quarta-feira pela manhã estava indo trabalhar passou e viu um casal caminhando na praça e o homem 

estava fazendo suas necessidades perto de uma árvore pois os banheiros estavam trancados e disse achar 

que os mesmos deveriam permanecer abertos pois quem frequenta esta praça são pessoas de bem e que 

não vão depredar o bem público e continuou dizendo querer parabenizar a administração pela realização 

de um dos seus requerimentos que é a construção de uma parada de ônibus atrás da Casa de Repouso, 

mas que passou por lá na semana anterior em um dia chuvoso e viu duas mulheres esperando o ônibus 

perto da parada com o guarda-chuva aberto e se perguntou do por que pois já existe um abrigo e que 

parou o carro e perguntou do porquê estarem fora da parada e as mesmas responderam que era pra ele 

ficar em baixo daquele abrigo e com um par de botas de borracha pois a parada está mais baixa que a rua 

e acumula agua dentro e disse achar que a pessoa que fez este abrigo precisa ter os olhos pra frente e não 

pra trás pois deveria ser no mínimo uns vinte centímetros mais alta que a rua para que quando chover a 

água não acumular dentro do abrigo. O presidente Alderi Trombeta comunicou o vereador Djeovani 

Kreczynski que a respeito do requerimento do mesmo durante a semana o assessor jurídico estará 

analisando a legalidade deste pedido. 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 

dezessete de junho 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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