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ATA DA DÉCIMA-SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA-QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 19 DE AGOSTO DE 2019. 

Aos dezenove dias do mês de agosto 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 João Carlos Dassoler reuniram-se os Exmos Srs 

Vereadores Adelir José Sartori, Alderi Trombeta, André Gasparini, Djeovani Pedro Kreczynski, 

Floriano Ternes, João Carlos Dassoler, Luiz Eduardo Giacomel, Rodrigo Colet e Zaqueu Picoli para 

a Sessão Ordinária. O presidente procedeu à chamada nominal para verificação de quórum. 

Havendo número legal e regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 

cumprimentou os colegas, a plateia presente e quem acompanha através das redes sociais. O 

Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Décima-Primeira Reunião Ordinária, da Décima 

Terceira Sessão Legislativa, de cinco de agosto de dois mil e dezenove. Teve como parecer: 

Aprovada por Unanimidade. NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes: pela 

bancada PP/PSDB o vereador Zaqueu Picoli(PSDB), pela bancada do MDB o vereador Adelir 

Sartori, pela bancada PT/PSB o vereador André Gasparini(PT) e o vereador Djeovani 

Kreczynski(PSB) e pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT). 

REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 018/2019 de autoria do vereador João Carlos 

Dassoler que solicita “a Construção de 2 Salas de Descanso na Capela Mortuária Municipal de 

Barão de Cotegipe.”. O vereador João Carlos Dassoler cumprimentou o presidente, os demais 

vereadores, a assessoria, os demais presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que 

gostaria que este seu pedido fosse atendido e fossem construídas duas salas e que tem como fazer 

pois tem espaço na parte de trás da capela mortuária e que fosse duas salas de descanso com cama, 

pois tem muitas pessoas que vem de fora para um velório e não é fácil passar a noite sem dormir e 

que passou há alguns dias com a família um momento difícil e percebeu o quanto é difícil essa 

situação, por isso fez este requerimento para que a prefeitura construísse duas salas, uma em cada 

capela e que isso seria muito bom e que já foi em vários velórios em outras cidades onde muitas 

capelas tem esse espaço e isso favorece e ampara muito as famílias que estão passando por este 

momento. O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretárias, o 

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

João pelo requerimento e disse que é favorável e que realmente é uma idéia que já havia sido 

comentada inclusive com o prefeito e sugeriu que quando fosse feito essa obra que também fosse 

remodelada a fachada e construída uma cobertura na rampa de acesso a capela e salientou que os 

vereadores deveriam cobrar do executivo isso pois as vezes a família é muito grande as pessoas 

acabam ficando no sol ou quando chove não tem onde se abrigar e disse que não sabe se há a 

necessidade de se fazer uma emenda mas que juntos poderiam conversar com o prefeito e cobrar o 

mesmo para que faça estes reparos ou de repente que se faça um repasse da Câmara para fazer estas 

reformas e poderia até se fazer uma audiência pública para se discutir tanto sobre a Capela quanto 

sobre o Cemitério que são dois locais que de certa forma estão abandonados mas que precisam de 

melhorias e ressaltou que apenas gostaria de fortalecer o requerimento do vereador João. O 

vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e parabenizou o vereador João pela iniciativa e como comentado 

pelo vereador Rodrigo é preciso fazer uma mudança na capela mortuária e no cemitério e era um 

tema que iria levantar nesta Sessão pois virá para votação um projeto onde os vereadores se 
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reuniram para discutir sobre as Diretrizes Urbanas do Município sobre os novos loteamentos e que 

iria propor para se discutir sobre as condições do cemitério municipal e da capela mortuária assim 

como foi feito com relação aos novos loteamentos e propor algumas e discutir o que se pode fazer 

nestes dois locais do município e finalizou dizendo ser totalmente favorável à aprovação deste 

requerimento. 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 João Carlos e que o mesmo vem com grande êxito para esta Casa e que 

nunca olhou mas provavelmente tem espaço para que seja construído e que muito bem foi colocado 

que muitas pessoas passam a noite inteira e não tem onde descansar e que é totalmente favorável e 

não teria um custo muito elevado para a prefeitura fazer esta construção e com certeza iria 

favorecer muito as pessoas que utilizariam deste espaço não somente para quem reside no 

município mas também para quem vem dar um apoio nestes momentos tão difíceis para todos e 

ressaltou ainda que muito bem colocou o vereador Rodrigo que sempre sobra um bom dinheiro da 

Câmara e que se todos concordarem poderia ser repassado para a realização desta reforma. O 

vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os vereadores, as assessoras, o assessor 

jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e se associou ao requerimento do 

vereador João Carlos e disse que é favorável ao mesmo e que juntamente gostaria de fazer um 

pedido ao líder do governo e ao presidente e que lembra que no ano anterior quando o vereador 

suplente Claudiomiro Oleias assumiu o mesmo fez um requerimento solicitando a colocação de 

lâmpadas de emergência e não reparou mas acredita que ainda não foram colocadas e que nos 

últimos meses com o passamento de alguns familiares conversou com o prefeito sobre alguns 

pedidos das funerárias entre eles a necessidade de se fazer uma dedetização na capela e a troca dos 

móveis e eletrodomésticos da cozinha e solicitou que juntamente com este requerimento do 

vereador João gostaria que fosse reforçado estes pedidos que foram feitos diretamente ao poder 

executivo e também o reforço dos corrimões que tem do lado de fora da capela que estão perigosos 

e as pessoas se escorram e pode causar algum acidente. O vereador André Gasparini cumprimentou 

o presidente, os vereadores, os assessores, a secretária, os presentes e quem acompanha pelas redes 

sociais e parabenizou o vereador João pela iniciativa do requerimento e disse que na semana 

passada em conversa que se teve na discussão da LDO chegaram a levantar o tema do cemitério 

municipal e foi falado em elaborar uma padronização das construções dos jazigos e túmulos e sobre 

a questão da reforma do cemitério e dos passeios e a dificuldade das pessoas em se locomoverem 

pois as pessoas que mais visitam este local são as idosas e que tem uma certa dificuldade em 

caminhar e que as condições do passeio interno está bastante irregular e que isso foi comentado 

com o prefeito e está sendo analisada a questão de uma reforma. Sobre a capela mortuária disse que 

é extremamente necessária uma reforma para melhorias e aproveitando a deixa do requerimento do 

vereador João sugeriu aos vereadores como já comentado pelo vereador Rodrigo e pelo vereador 

Floriano de se destinar recursos do legislativo pois todos os anos é devolvido recursos e a maioria 

dos requerimentos que são encaminhados em sua grande parte não são atendidos e que é preciso 

mostrar a força que o poder legislativo tem e se utilizar destes recursos pois são da Câmara e das 

economias dos vereadores que retornam para o executivo e disse achar que os vereadores deveriam 

se unir e discutir juntos onde aplicar estes recursos e se o executivo irá fazer é outro departamento 

mas os vereadores podem indicar e sugeriu que nestas melhorias que serão efetuadas na capela 

mortuária esteja a ampliação da mesma e que se irão construir salas de descanso, extensão do 
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telhado pois nos velórios que acontecem muitas pessoas ficam do lado de fora no sol ou até mesmo 

na chuva, e que espaço físico tem e novamente sugeriu que os vereadores trabalhem juntos e 

indiquem estes recursos do legislativo para estas  melhorias tanto na capela mortuária quanto para o 

cemitério municipal, senão este valor que os vereadores economizam e que é destinado ao poder 

legislativo acaba retornando ao executivo, e que já que vai retornar que ao menos possam indicar 

onde gostariam que fosse aplicado trazendo benefícios para a população cotegipense. O vereador 

Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores, o assessor jurídico, as secretárias, os 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e parabenizou o vereador João pela iniciativa e 

que também já tinha pensado em sugerir isto e como comentou o vereador Zaqueu também já havia 

solicitado para reforçar os corrimões externos que as pessoas usam para se apoiar pois tem alguns 

velórios grandes que as pessoas não tem espaço onde ficar e o ideal seria aumentar pelo menos uns 

três metros e fazer essas salas de descanso para amparar essas famílias durante esse  momento 

difícil. Parabenizou ainda o poder executivo por terem trocado todos os bancos da capela e que 

ficou muito bom. O vereador Djeovani Kreczynski cumprimentou o presidente, os vereadores, as 

assessoras, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e parabenizou o vereador João pelo 

requerimento e que realmente é preciso fazer uma reforma na capela mortuária e que a sala de 

descanso é muito importante pois além dos familiares, as pessoas que vem de fora já chegam 

cansados e precisam repousar. Sobre a idéia do vereador André Gasparini disse achar fundamental 

os vereadores sentarem e discutirem a realização de melhorias e aumentar o espaço da capela 

mortuária e melhorar inclusive o sistema de ar condicionado pois tem noites que são extremamente 

frias e as vezes os mesmos não funcionam. O vereador Luiz Eduardo pediu permissão para fazer 

uma complementação e disse que sobre a questão que os vereadores comentaram sobre a destinação 

dos recursos e no ano anterior segundo o vereador Zaqueu foi destinado pelo poder legislativo em 

torno de cento e cinquenta mil para o município que seriam utilizados para a implantação das 

câmeras de monitoramento e em conversa com o secretário Renan soube que foi licitado no dia de 

hoje onde o valor orçado no início do processo era de cento e quinze mil e o mesmo foi licitado em 

setenta e oito mil gerando uma diferença de trinta e sete mil reais que poderiam cobrar para que 

fossem aplicados no cemitério ou na capela mortuária. Falou ainda que outra questão é que o 

município não poder arcar com todas as despesas sozinho e disse que há funerárias que ocupam 

este local e não sabe dizer se as mesmas pagam algum tipo de aluguel e que é chato falar esse tipo 

de coisa mas que infelizmente tiram dinheiro em cima da dor dos outros e o município acaba 

sempre tendo que fazer estas reformas e expos o caso do município de Jacutinga onde o município 

reformou a capela mortuária e a funerária da cidade equipou o local com eletrodomésticos e moveis 

e que seria uma parceria público-privada que poderia se pensar em fazer em Barão de Cotegipe e 

tirar a responsabilidade do município. O presidente Alderi Trombeta fez uma ressalva sobre a 

questão da limpeza da capela que já tinha sido iniciada porem não deu muito certo e quem sabe 

uma forma correta seria fazer através de documentos. Colocado em votação o Requerimento nº 

018/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 019/2019 de 

autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel que solicita “que em dias de eventos e/ou em dias 

propícios para o lazer familiar, seja bloqueada trecho da Rua Vasco da Gama para os munícipes 

apreciar melhor o lugar para lazer e diversão familiar”. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse 

que todos sabem que a Rua Vasco da Gama agora conta com pavimentação asfáltica e os 

moradores daquela região e também frequentadores da praça Vilamir Facioli pediram qual a 

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

possibilidade do município em dias de calor ou em dias de evento bloquear a parte nova que foi 

pavimentada par aos munícipes utilizarem como área de lazer e para as crianças andarem de 

bicicleta ou de patins e para que possam jogar bola sem se preocupar se a mesma irá para a rua e 

que já conversou com o prefeito e que o mesmo está totalmente em acordo e pediu a aprovação dos 

demais vereadores. O vereador Rodrigo Colet disse ser favorável ao requerimento e só pensa em 

quem iria realizar este fechamento e que em Erechim a praça Jaime Lago e outras praças são 

fechadas ainda pela arte da manhã nos domingos pelo departamento de transito e que teria que ver 

quem seria o responsável por fazer esta função aqui e também a questão dos moradores que tem 

carros e futuros comércios que terão naquela região como ficaria a questão do estacionamento e 

acesso as moradias. O vereador Luiz pediu permissão e disse que já foi conversado com estes três 

moradores que teriam entrada de garagem naquele local e concordaram em deixar os carros 

estacionados em outra via durante a tarde e se despuseram e é só o município entrar em consenso 

com a Brigada Militar a respeito do material para o fechamento da via que os próprios ficariam 

responsáveis por isso que poderia ser de em torno das catorze horas até o final da tarde por volta 

das dezoito ou dezenove horas no verão. O vereador Rodrigo retomou a palavra e disse que é 

preciso ver estas informações para oficializar junto a Brigada Miliar e se for aprovado também é 

favorável para evitar riscos de acidentes e que precisa ficar claro quem será responsável pela 

colocação e retirada dos cones. O vereador Zaqueu Picoli disse que é favorável pois não se pode ir 

contra o que vem para a segurança dos munícipes e que para esclarecimento só gostaria de saber se 

seria da esquina do Palmeiras até a esquina da creche e o vereador Luiz informou que seria até a 

esquina do quiosque e o vereador Zaqueu disse que seria interessante buscar a assinatura destes 

moradores para que futuramente não haja maiores problemas. O vereador Adelir Sartori disse que é 

favorável ao requerimento mas se preocupa um pouco com a questão do estacionamento em dias de 

jogos principalmente agora com o início do campeonato municipal e de repente seria necessário 

fechar as três vias pois as pessoas irão acabar transitando nessas vias e terão que fazer manobras no 

meio da pista e as pessoas sempre vão de carro nestes eventos e se fechar estas vias irá tirar o 

estacionamento de vários veículos e por isso será preciso estudar bastante para não prejudicar 

ninguém. Colocado em votação o Requerimento nº 019/2019 teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 020/2019 de autoria do vereador Luiz Eduardo Giacomel 

que solicita “a reconstrução de lombada na Rua São Cristóvão na altura do nº 90”. O vereador Luiz 

Eduardo Giacomel disse que este pedido vem de alguns moradores deste local que reclamaram que 

esta lombada praticamente sumiu e é uma rua que as crianças brincam bastante e por isso pediram 

para que a mesma fosse refeita para que não ocorra nenhum incidente. O vereador André Gasparini 

parabenizou o vereador Luiz Eduardo pelo requerimento e disse que as lombadas daquela rua 

desapareceram e disse não saber se foi pela falta da compactação do material utilizado na 

construção das mesmas e que também ouviu relatos de algumas pessoas que lá residem e que 

haveria um requerimento para tal solicitação através do vereador Luiz e falou que apenas gostaria 

de reforçar este pedido e para que seja votado favoravelmente que e o executivo atenda esse pedido 

pois o problema são alguns motoristas que não tem noção do perigo que podem causar as pessoas 

que transitam neste local pois naquela região como em outras existem muitas crianças e por ser 

uma rua de pouco movimento as mesmas acabam brincando na rua e uma minoria de motoristas 

que passam por essa via e que deveriam ser punidos mas como não se tem departamento de transito 

e nem Brigada Militar o policiamento destas vias e coibir estas infrações. O vereador Zaqueu Picoli 
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disse ser favorável a este requerimento pois e necessário que se faça e que juntamente a este 

requerimento fosse colocado um pedido que fez verbalmente ao prefeito que inclusive é na rua em 

que o mesmo reside, a rua David Marca onde foi feito o recapeamento do asfalto e a primeira 

lombada antes da subida ficou bem baixa e alguns moradores solicitaram que fosse reconstruída 

porem ainda não foi feita por isso gostaria que juntamente com este requerimento do vereador Luiz 

Eduardo se fizesse novamente a reconstrução da lombada na rua David Marca. Colocado em 

votação o Requerimento nº 020/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. O 

vereador Zaqueu Picoli solicita a aprovação do Plenário do Poder Legislativo para participar de 

viagem para Porto Alegre para cumprir agenda com os deputados Mateus Wesp, Lucas Redecker e 

Daniel Trzeciak com intuito de buscar recursos para o município a realizar-se dos dias 26 e 27 de 

agosto de 2019 podendo ser prorrogado por outro período. O vereador Zaqueu Picoli disse que 

todos sabem que de agora em diante começa a corrida para busca de recursos para o município e 

que vários vereadores estarão encaminhando viagem para Brasília e em conversa com o secretário 

de agricultura com quem irá realizar esta agenda achou mais favorável e quem sabe de maior 

proveito que se marque uma agenda com os assessores e deputados juntamente com o deputado 

estadual Mateus Wesp que hoje é presidente estadual do PSDB para intermediar recursos com os 

deputados federais Daniel Trzeciak que não fez votos no município mas que se colocou à 

disposição e que todos sabem que para a busca de emendas os deputados querem votos e por isso 

acredita que se pode ter melhores resultados com uma agenda em Porto Alegre. Colocado em 

votação a solicitação do vereador Zaqueu Picoli teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Os vereadores Adelir Sartori, Alderi Trombeta, André Gasparini e Floriano 

Ternes solicitam autorização do Plenário do Poder Legislativo para participar de viagem em 

comitiva à Brasília –DF com intuito de busca de recursos para o município a realizar-se dos dias 09 

a 12 de setembro de 2019. O vereador André Gasparini disse que o intuito dessa viagem a Brasília e 

a busca por recursos e alinhamentos com os senadores e deputados para que possam solicitar aos 

mesmos a destinação de recursos ao município e que não fez parte na comitiva anterior e que 

solicitou autorização de viagem em um período mas acabou não encaixando a agenda e por isso não 

efetuou essa viagem e por este motivo estão fazendo as tratativas e encarando esta viagem em busca 

de recursos para serem aplicados no município. O vereador Floriano Ternes disse que também irá 

fazer parte dessa comitiva e querendo ou não é através disso que se conseguem recursos através dos 

deputados federais e senadores e que inclusive o prefeito municipal chamou todos os vereadores e 

solicitou que na medida do possível cada vereador procurasse os seus representantes para tentar 

trazer recursos para o município e que também não havia participado em outras viagens e que agora 

estão montando alguns projetos e ir cobrar o apoio dado durante as eleições e que de repente isso 

não seria o mais correto como já foi falado nesta Casa, mas ou os vereadores vão buscar estes 

recursos para o município ou os outros municípios fazem isto e que isto não é certeza que irão 

conseguir alguma coisa mas que com certeza alguns projetos que serão levados terão retorno e só 

indo até Brasília para trazer e que na administração anterior foi duas vezes acompanhando o ex-

prefeito Fernando Balbinot e trouxeram bastante recursos para o município e que não quer dizer 

que neste mandato não está vindo mas que trouxeram recursos excelentes inclusive o Colégio 

municipal que foi construído com contrapartida do município mas conseguiram um investimento de 

quase cinco milhões de reais e que isso foi muito importante para o município e diz isso por que até 

então se tinha poucos alunos no colégio municipal e o recurso vinha destinado para Barão de 
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Cotegipe e como não tinham cadastrados os alunos na rede municipal pois era somente estadual e 

que hoje se tem um bom número de alunos no colégio que foi construído e não tem a necessidade 

de devolver este dinheiro e lembrou que no mandado do ex-prefeito Fernando Balbinot vinha mais 

de um milhão de reais e era devolvido mais de novecentos mil reais e que não tem os dados 

atualizados mas acredita que a maior parte desse recurso agora fica no município para auxiliar na 

compra de merenda, no pagamento dos professores e que estão indo novamente para conseguir 

recursos para os munícipes e que muitas pessoas dizem que é bom ir passear, mas que não é bem 

assim pois é um sofrimento para quem vai para lá e que muitas vezes é melhor ir pra lavoura do que 

ir pra Brasília mas disse achar que por serem representantes do povo tem que ir buscar alguns 

recursos. O vereador Adelir Sartori disse que está indo novamente pois já tinha ido em dois mil e 

dezessete e conseguiu uma emenda de duzentos mil reais para o município e logicamente que ser 

gasta para se deslocar até Brasília mas a última vez que os vereadores foram foi trazido mais de um 

milhão e quinhentos mil reais em emendas e que se não tivessem ido até lá não teriam conseguido 

estes valores para o município e por isso vale a pena as vezes sofrer um pouco lá pois em Brasília 

não é fácil e que muitos dizem que vão para passear mas que não é bem assim pois lá é uma 

correria e disse que prefere ficar aqui trabalhando do que estar lá correndo atrás dos deputados, mas 

o sofrimento é compensado pois se consegue muita coisa e que isso não é para os vereadores nem 

pra o prefeito mas sim para o município crescer sempre mais e quanto mais emendas se conseguir 

melhor e que fez campanha para os deputados e agora é a hora de cobrar pois estão no seu direito 

pois de certa forma trabalharam para eles. O presidente Alderi Trombeta solicitou que o vice-

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

Dassoler concedeu a palavra ao vereador Alderi Trombeta que disse que falar em diárias nesta Casa 

é sempre muito polêmico e que as pessoas ouvem muito pelos meios de comunicação casos de 

vereadores que tiram diárias e sempre se torna um assunto polêmico e que o vereador Adelir está 

certo quando o mesmo falou em um milhão e quinhentos mil reais que os vereadores buscaram na 

última viagem a Brasília e que os vereadores viajam o intuito de buscar recursos para o município e 

não por ter as despesas pagas e que muitas vezes se volta com as mãos vazias mas nem todos e que 

o vereador Adelir acabou de comentar que agora é o momento de cobrar pois votaram nestes 

deputados e que inclusive tem recursos que o prefeito foi buscar com o vice-prefeito e que o 

orçamento do município para dois mil e vinte está em torno de vinte e três milhões mas se os 

vereadores trouxerem recursos se somará ao orçamento do município. O vice-presidente devolveu a 

palavra ao titular. Colocado em votação as solicitações dos vereadores Adelir Sartori, Alderi 

Trombeta, André Gasparini e Floriano Ternes tiveram como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. O assessor jurídico Juliano Jatczak solicita autorização do Plenário do Poder 

Legislativo para participar de viagem em comitiva à Brasília –DF com intuito de deliberar sobre o 

Programa Interlegis no Senado Federal a realizar-se dos dias 09 a 12 de setembro de 2019. 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 disse que o assessor jurídico irá 

acompanhar a comitiva dos vereadores para Brasília para amparar os vereadores junto ao Senado e 

buscar informações para alterar o Regimento Interno pois existem vários pontos que se contradizem 

e outras ultrapassadas e por isso a viagem do assessor jurídico. Colocado em votação a solicitação 

do assessor jurídico Juliano Jatczak teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

ORDEM DO DIA: o presidente disse que como tem o projeto de lei sobre a LDO solicitou que 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

relator fizesse a leitura do parecer da Comissão de Análise da LDO. O vereador Zaqueu Picoli na 

condição de relator da Comissão de Análise da LDO explanou a todos que a Comissão de Análise 

da LDO esteve reunida na última segunda feira na secretaria desta Casa juntamente com o contador 

da prefeitura Maurício Meneghel o qual repassou números e foi analisado e o mesmo apresentou 

uma expectativa de crescimento em torno de sete ponto seis por cento no orçamento para o 

exercício de dois mil e vinte e que a projeção para dois mil e vinte é de vinte e três milhões e cem 

mil reais e que a comissão analisou e apontou algumas sugestões para alteração entre elas sugeriu 

alteração no Programa de Incentivo a Suinocultura o qual o prefeito se responsabilizou em atualizar 

o programa repassando futuramente um novo projeto de lei incentivando as pocilgas que ainda não 

foram beneficiadas com o atual programa e que após essa análise e discussão a Comissão entendeu 

que o projeto está apto para discussão e votação. Em seguida o presidente solicitou que o relator 

fizesse a leitura do parecer da Comissão de Pareceres. O vereador Djeovani Kreczynski na condição 

de relator da Comissão de Pareceres explanou a todos que os Projetos de Lei nº 035/2019 e nº 

036/2019 estão aptos para discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 033/19 DE 30 DE JULHO 

DE 2019 Que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Barão de Cotegipe 

para o exercício de 2020.” O vereador Rodrigo Colet disse que este projeto foi retirado da pauta na 

última sessão para que a Comissão pudesse se reunir e discutir e avaliar as questões legais das 

diretrizes para o ano de dois mil e vinte e como comentado pelo vereador Zaqueu Picoli a comissão 

se reuniu e discutiu os dados e tudo que está previsto na LDO e os mesmos tiveram parecer 

favorável e por isso nada mais justo do que os demais vereadores aprovarem o orçamento para cada 

secretaria  para que o exercício de dois mil e vinte tenha um bom andamento. O vereador André 

Gasparini disse que como membro da Comissão de Análise da LDO juntamente com os demais 

vereadores debateram sobre a LDO e inclusive tiveram uma audiência referente a este projeto de lei 

onde o contador do município Maurício Meneghel conseguiu clarear muito a respeito dos recursos 

oriundos e que na maioria dos pontos entraram em consenso e debateram em alguns pontos isolados 

como os recursos da agricultura como exposto pelo vereador Zaqueu e sobre os recursos dos 

repasses da APAE como próprio comentou e alguns investimentos, mas falando em números é 

preciso apoiar cada vez mais o setor primário e os agricultores pois é desse setor que ainda vem  

maior parte dos recursos e retorno do ICMS para o município e que hoje estão trabalhando com o 

município de Barão de Cotegipe com produção e extração animal e vegetal com em torno de 

quarenta e nove ponto cinquenta e oito por cento e que somente esta área traz quase cinquenta por 

cento dos recursos e que os demais comércios e outros que complementam e é por isso que volta a 

frisar que devem sim olhar com carinho e que logicamente que tem bastante recursos e programas 

que são feitos para incentivo a produtores com a questão da silagem, melhorias de chiqueirões e 

que o município continuem criando e incentivando e em contrapartida na questão de comercio e 

indústria disse não saber como está a  questão do distrito industrial e que crê que esteja quase cem 

por cento ocupado e que seria bom começar a pensar pra frente e não deixar pra comprar um 

terreno de última hora quando chega industrias querendo se instalar e o município não dispuser de 

infraestrutura para de certa forma dar as boas-vindas para estas empresas e que pode ser que 

algumas pessoas digam que as empresas irão se instalar então o município tem que dar o terreno e 

disse que o município não tem que dar o terreno e sim condições pois tem municípios próximos e 

deu o exemplo de Paulo Bento e Ponte Preta que dispõe de grandes áreas ainda pra implantação de 

empresas e é o que está atraindo inclusive fornecendo benefícios fiscais para as empresas se 
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instalarem e que para Barão de Cotegipe continuar a crescer disse achar que o poder executivo 

deveria começar a colocar no seu planejamento e quem sabe para a LDO de dois mil e vinte e um 

para trabalhar e prospectar e deixar pré disposto para empresas que quiserem vir se instalar pois 

isso gera empregos, renda e consequentemente retorno de ICMS, mas disse que a Comissão chegou 

a um consenso e também solicita aos demais vereadores que votem favoráveis pois os números 

estão de acordo espera que se consiga atingir todas as metas. O vereador Luiz Eduardo Giacomel 

disse que só gostaria de complementar o comentário do vereador André e que hoje segundo o 

contador Maurício Meneghel a arrecadação é praticamente cinquenta a cinquenta por cento sendo 

que o setor primário é responsável por quase cinquenta por cento e o setor secundário que são as 

empresas e o setor terciário que é o comércio são responsáveis pelos outros cinquenta por cento e 

que estava comentando com o vereador Zaqueu sobre a questão de se trazer empresas e industrias 

para o município o que complementariam o setor primário e deu exemplo de empresas de ração e 

laticínios, que sejam fortes e que possam gerar mais riquezas ao município através do setor 

primário que é muito forte no município e que ainda levantaram a questão na discussão com o 

contador Maurício foi que no município muitas pessoas não colocam o CPF nas notas fiscais 

quando realiza as suas compras e que isso teria um retorno muito grande no ICMS e que isso é uma 

coisa que estavam tentando colocar no próximo sorteio das notas fiscais que só poderão trocar as 

suas notas quem tiver o número do CPF nas mesmas e encontrar uma forma de não simplesmente 

trocar o cupom fiscal mas que também conste o CPF da pessoa. O vereador André Gasparini pediu 

permissão para falar e disse que isso foi bem lembrado pois foi comentado a questão do cadastro na 

Nota Fiscal Gaúcha. O vereador Luiz Eduardo retomou a palavra dizendo que não se pode dar 

somente incentivos para as empresas mas que é preciso incentivar os munícipes para que tenham 

uma educação fiscal e se inscrevam nos programas de nota fiscal gaúcha e colocar o CPF nas notas 

fiscais quando realizam suas compras pois isso somará no índice para o cálculo do ICMS para o 

próximo ano e ressaltou que todos estes pontos só trarão benefícios para o município e falou ainda 

sobre o complexo industrial e de trazer novas empresas e que hoje o prefeito é o senhor Vladimir 

mas daqui há alguns anos não se sabe quem estará aqui porem as pessoas e o município continuarão 

aqui e estarão se desenvolvendo e que comentou com o vereador Zaqueu um jeito de trazer novas 

empresas para o município para que criem mais empregos e renda para a cidade de Barão de 

Cotegipe. O vereador Floriano Ternes disse que o município vem se desenvolvendo a cada ano que 

passa e não só a cada administração e que muito bem foi colocado pelos demais vereadores sobre a 

área industrial que foi adquirida pelo ex-prefeito Fernando Balbinot e que conseguiram legalizar 

somente no último ano e que a liberação é demorada devido a burocracia e agora apenas três anos 

após a liberação tem somente uma área disponível e as demais todas estão ocupadas e disse achar 

que está na hora de pensar em adquirir uma nova área o quanto antes e que com certeza o 

município é privilegiado pois é mais prático as empresas virem se instalar aqui do que por exemplo 

em Mariano Moro, Itatiba do Sul que são municípios de acesso mais difícil e sabendo que o 

município cresce a cada dia mais com novas construções e é preciso trazer empregos paras estas 

pessoas e não transformar Barão de Cotegipe em um dormitório onde as pessoas vão trabalhar em 

outros municípios e é preciso pensar que essas pessoas que vão residir aqui precisam trabalhar e 

gastem aqui e que a arrecadação que está prevista para dois mil e vinte de vinte e três milhões e 

cem mil reais é muito bom e que aumentou muito e isso é muito bom pois no primeiro mandado do 

ex-prefeito Fernando estava em doze milhões de reais e veio num crescimento e que muito bem foi 
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colocado pelo vereador Zaqueu que é preciso incentivar principalmente a agricultura que já tem 

alguns programas para a suinocultura e que o município foi privilegiado com o novo método da 

Empresa Aurora onde antigamente os chiqueirões pertenciam para o município mas que 

entregavam para outro município e com essa nova normativa quem tem as terras no município de 

Barão de Cotegipe deve entregar para o município de origem e com isso muitos chiqueirões 

passaram a entregar para o município e que isso aumentou a arrecadação para o município e por 

isso tem a absoluta certeza que o que o município investir na agricultura terá retorno em todas as 

áreas seja ela na suinocultura, avicultura, leitaria e que apesar de tantos investimentos ainda precisa 

muito mais e que acredita que o município está no rumo certo pois olhando dos anos anteriores 

quando foi vereador para agora a arrecadação aumentou bastante e que é um dos municípios que 

mais cresceram nos últimos anos e que é totalmente favorável ao projeto e que é preciso pensar em 

adquirir mais uma área para o distrito industrial. O vereador Zaqueu Picoli disse que é importante 

destacar e esclarecer ao vereador Floriano Ternes que não foi a Aurora que tomou a iniciativa e sim 

a Inspetoria Estadual que exigiu que onde o produtor tivesse buscado o seu licenciamento para a 

construção das pocilgas que a nota fiscal do produtor fosse revertida a este município pois a 

maioria destes munícipes tinham suas propriedades na divisa entre municípios e buscaram o 

licenciamento no município de Barão de Cotegipe pois pertenciam ao mesmo mas se beneficiavam 

na prefeitura do outro município e buscavam os investimentos lá e que é importante destacar que 

para o município continuar crescendo do jeito que está há a necessidade que ocorra a reforma 

tributária e a melhor divisão da arrecadação dos impostos e que hoje tudo o que é arrecadado de 

imposto no município somente dezessete por cento fica aqui para o executivo administrar e que o 

vereador Luiz Eduardo esteve em Brasília juntamente com o prefeito e que acha que ainda entrará 

em pauta a melhor divisão destes recursos neste mandado e que vai demorar um pouco ainda e que 

Barão de Cotegipe hoje sai perdendo sempre perante os municípios de Ponte Preta e Paulo Bento 

pois todo mundo sabe que o FPM até dez mil habitantes é o mesmo para todos e que no ano anterior 

foi em torno de oito milhões e quinhentos mil reais e Barão de Cotegipe arrecadou mais de sete 

milhões de reais em ICMS, sendo que são somente dezessete por cento que foi gerado de imposto 

ficou aqui e a importância do emplacamento dos veículos no município pois o IPVA é cinquenta 

por cento que permanece aqui e mesmo assim é importante deixar claro que o contador Maurício 

colocou aos vereadores que Barão de Cotegipe continua na disputa com Estação entre quinta e 

sexta colocação em arrecadação e que perde para Aratiba, Erechim, Getúlio Vargas, Sertão que é o 

maior município em extensão territorial e Estação e Barão de Cotegipe estão numa disputa acirrada 

e que o município tem uma arrecadação muito boa e que para continuar neste ritmo de crescimento 

existe esta importância na alteração da divisão de arrecadação de impostos para uma fatia maior 

ficar aqui para ser administrado aqui onde tudo acontece e isso acontecer com certeza o município 

continuará crescendo e parabenizou todos os administradores que passaram pelo município pois 

muito bem colocou o vereador Floriano a arrecadação vem aumentando a cada ano e isso aconteceu 

por que teve incentivo aos setores primários e secundários e que Barão de Cotegipe é um dos 

pequenos municípios que não pode priorizar somente o interior pois a arrecadação é meio a meio e 

por isso é preciso incentivar bem o interior e incentivar bem a cidade também e que é importante 

aprovar essa LDO para continuar neste bom andamento. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 

033/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI Nº 

035/19 DE 15 DE AGOSTO DE 2019 Que “Altera a redação da Lei Municipal 2.064, de 08 de 
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junho de 2010, que institui a Lei de Diretrizes Urbanas do Município de Barão de Cotegipe.” 

O vereador Rodrigo Colet disse que o tema deste projeto já foi discutido em reunião e vem em uma 

hora bem estratégica devido aos projetos para novos loteamentos e com a alteração do artigo 

setenta e oito ao oitenta e quatro e que algumas se mantiveram como o mínimo da metragem, a 

questão da infraestrutura como agua, luz e esgoto pluvial, pavimentação, execução de meio fio que 

antes era responsabilidade do proprietário do terreno e agora será do loteador e a pavimentação 

deixará de ser de pedras ou paver e passará a ser asfalto sendo que o meio fio deverá ser de 

concreto, pré moldado ou basalto natural e não mais de ardósia que com o tempo descascavam e o 

passeio era previsto de dois metros e meio mas que agora poderá ser deixado cinquenta centímetros 

junto a casa ou muro e também para instalação de poste elétrico ou para plantar grama ou arvores 

de pequeno porte como já existe no loteamento novo da Rua José Bonifácio e que é neste novo 

padrão e ainda tem a questão das rampas de acesso para os portadores de necessidades especiais e a 

rede de abastecimento de água e a drenagem não será mais pelo meio da via e sim no passeio e que 

em caso de precisar romper não causará danos na via asfáltica que custa mais caro e assim 

mantendo as ruas com asfalto de qualidade. Outra alteração é que antigamente o projeto de 

drenagem pluvial em um lado da via poderia ser de trinta e o outro de quarenta e a partir de agora 

os dois passarão a ser de no mínimo de quarenta milímetros cada tubo de concreto e como é de 

conhecimento de todos agora será iluminação de LED e antes podia ser a normal o que trará maior 

economicidade de energia e o proprietário deverá apresentar as características técnicas 

especificando a qualidade deste material no pedido de aprovação do seu loteamento e outra coisa 

que está sendo discutido e é de grande valia e a demarcação das faixas que será por parte do 

proprietário como as faixas de pedestre, o pare pintado no eixo da faixa e as placas de indicação de 

nome de rua pois muitos loteamentos tem nome de ruas sendo muitas foram aprovadas após a 

liberação do loteamento e a partir de agora em todos os entroncamentos de rua ter a placa com o 

nome da rua e será de responsabilidade do loteador indicar os nomes das ruas antes da liberação do 

loteamento e isso trará uma grande economicidade aos cofres do públicos e também para os 

proprietários dos terrenos e que o valor do terreno será maior e que terá que ser cobrado também a 

questão da qualidade do material que será colocado e que com certeza logo todos as ruas e os 

acessos serão interligados por pavimentação asfáltica e finalizou pedindo a aprovação de todos os 

vereadores. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse que a grande maioria dos vereadores estava 

presente na audiência juntamente com o prefeito, engenheiros para discutir a implantação este novo 

plano de diretrizes e que tem uma dúvida no parágrafo seis onde fala que é responsabilidade do 

proprietário toda a estrutura de luz, água, esgoto pluvial e pavimentações e que se o esgoto é 

somente água da chuva e que a sua opinião e disse não saber se os demais vereadores concordam 

que deve se colocar junto neste texto a preocupação com o esgoto pois há boatos que até dois mil e 

trinta o Brasil quer  ter uma grande porcentagem de esgoto tratado em todos os municípios e que a 

Funasa está liberando muitos recursos para a construção de rede de esgoto nos municípios e Barão 

de Cotegipe se tratando de uma cidade cheia de rios e afluentes seria de grande valia ter essa 

preocupação com o esgoto e não somente com o esgoto pluvial e solicitou para adicionar nesta 

redação esgoto e esgoto pluvial e que isso seria uma sugestão sua. O vereador Rodrigo Colet pediu 

permissão e disse que se não se engana já se discutiu com a CORSAN sobre isso e que se não 

estiver enganado até dois mil e trinta a mesma é responsável pela captação e tratamento deste 

esgoto doméstico e por isso não sabe dizer se poderia ser exigido do proprietário do loteamento e o 
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vereador Luiz disse que já que será exigido ligação de água que seja exigido também ligação de 

esgoto ou pelo menos deixar a tubulação pronta para depois fazer a ligação. O vereador André 

Gasparini disse que debateram bastante como já comentado pelo vereador Luiz Eduardo inclusive 

com os engenheiros e com o responsável pelo setor tributário Docimar Capeletti e acabou passando 

despercebido sobre o comentário do vereador Luiz fez e que tem o contraponto do vereador 

Rodrigo mas disse achar que seria importante sugerir uma emenda e fazer a alteração desta redação 

referente a esta questão e deu o exemplo de Ponte Preta onde a água é municipalizada por ser uma 

cidade menor mas vai ter cem por cento do perímetro urbano com tratamento de esgoto ou seja 

todo o esgoto coletado será tratado e o município de Três Arroios também está construindo o seu 

sistema de tratamento e disse achar que seria bastante pertinente já que seriam  regras para os novos 

loteamentos onde seriam construídas posteriormente estas esta canalização e aqueles cinquenta 

centímetros que ficaria entre a calçada e o terreno mas voltariam ao tema de ficar remendando e já 

que estão criando novas regras onde não irá mais onerar e terão um asfalto de melhor qualidade e 

não precisará sessenta dias depois do asfalto concluído a CORSAN vir com as máquinas e fazer 

uma abertura para uma ligação e disse novamente achar pertinente incluir uma emenda e que nas 

demais todos debateram e os termos estão de acordo. O vereador Adelir Sartori disse que em uma 

sessão passada ressaltou isso e conforme os novos loteamentos fossem saindo teria que ser 

colocado um tubo paralelo para o tratamento de esgoto e que considera isso de grande valia e que 

foi comentado que os tubos seriam de trinta e quarenta mas dependendo o lugar e tendo a 

possibilidade da cidade crescer precisaria ser maior pois tem o exemplo do Loteamento Malysz que 

que ninguém imaginava que iria crescer tanto e agora terão que mexer na tubulação pois são tubos 

de quarenta e não tem vasão para a água escoar por  isso que acha que deveria ter uma tubulação 

maior principalmente em lugares em que a cidade possa crescer. O vereador Zaqueu Picoli disse 

que fica feliz em saber que essa alteração irá ocorrer depois de um requerimento onde apenas 

estava propondo que os novos loteadores executassem os loteamentos com pavimentação asfáltica e 

iluminação de LED, mas ao mesmo tempo lamenta do porque este requerimento não tenha surgido 

há uns dois anos atrás pois quantos loteamentos novos saíram nesse período que já poderiam estar 

nestas regras e que acha de grande valia principalmente a questão da canalização a água e a 

tubulação e também achou que essa tubulação poderia ser com um diâmetro maior por mais que 

seja dos dois lados da rua mas como comentado pelo vereador Adelir Sartori em alguns lugares da 

cidade cabe uma análise da engenharia e acredita que possa haver a necessidade de se colocar uma 

tubulação maior e sobre a proposta de emenda do vereador Luiz Eduardo achou muito pertinente e 

cabe daqui a pouco o poder executivo, seja o prefeito atual ou o futuro gestor quem sabe enquadrar 

essa emenda e através dela colocar mais pressão na CORSAN e que o vereador André colocou a 

situação de Três Arroios e não sabe dizer se lá é a CORSAN ou é municipalizado mas disse que em 

São Valentim é CORSAN e também já estão executando essa questão do tratamento de esgoto e 

todos sabem que consta no contrato com a CORSAN que vai até dois mil e trinta e cinco a previsão 

de investimentos no tratamento de esgoto e quem sabe o município poderia dizer que já está 

fazendo a sua parte e se precisa que eles façam a parte que cabe a eles e quem sabe essa questão das 

tubulação para o esgoto possa passar por uma análise técnica da própria CORSAN e ver aonde 

poderia ser construída essa estação de  tratamento e que isso tudo precisa ser analisado e que é 

favorável a esta emenda para a colocação de uma tubulação paralela a coleta do esgoto. O vereador 

André pediu permissão para falar e disse que este projeto tem uma certa urgência para entrar e que 
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se sugerirem a emenda e votarem caberá ao executivo, mas que a parte mais técnica como a 

questão de diâmetros da tubulação do esgoto poderia vir em uma nova alteração posterior e 

aprovarem a parte mais grossa do projeto e que inclusive sugeriu a alteração para que entre em 

vigor já e após isso entrar com um trabalho para analisar a questão de diâmetros em virtude da 

urgência para entrar em vigor esta questão do projeto. O vereador Rodrigo Colet também pediu 

permissão e falou que como vereador André tocou no assunto da urgência expos que o secretário 

Renan pediu que este projeto fosse tratado com urgência e que fosse aprovado hoje devido ao fato 

de já ter uma possível aprovação de algum loteamento para a próxima semana e que também 

concorda em talvez conversar com o engenheiro sobre as tubulações e o vereador André disse que a 

questão da emenda é válida pois se aprovarem hoje acaba não tardando mais esse projeto e o 

vereador Rodrigo disse que é preciso ver os prazos dessa emenda, se poderá ser vetada ou não. O 

vereador Zaqueu pediu permissão e disse que não haveria motivos para ter um veto pois não é uma 

coisa que irá influenciar no valor dos lotes futuros e que é importante deixar claro que tem 

loteamentos que estão com protocolo de abertura que não irão se enquadrar mas como o secretário 

de administração disse que estes não se enquadrarão mas os próximos sim e terá que ser construído 

dentro destas normas mas com certeza serão vendidos mais facilmente. O presidente solicitou que o 

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

palavra ao vereador Alderi Trombeta que disse que estava ouvindo a discussão e a preocupação a 

respeito desses novos loteamentos e que a sua opinião seria que se vote o projeto com as emendas e 

que provavelmente não haverá o veto do prefeito pois o mesmo estava junto na reunião e achou 

importante estas alterações mas se vetar está no seu direito e que posterior a isso que se faça uma 

alteração no projeto já na próxima sessão e que isso é legal e que quando se monta um projeto se 

torna um pouco complexo pois se mexe numa série de fatores e coisas que compete a um 

loteamento e disse que a sua opinião é que se vote as emendas e projeto e que se depois precisar 

fazer alterações poderá ser feito. O vereador Rodrigo pediu novamente permissão para falar disse 

que esta emenda seria para os próximos loteamentos pois quando é protocolado terá a data do 

protocolo e terá a data da aprovação da lei e disse saber que tem um loteamento que tinha uma 

alteração feita em dois mil e treze e o loteador protocolou e depois foi achada esta lei que permitiu 

que mesmo fizesse as mudanças e acredita que será de grande valia depois mas o que for decidido 

hoje já estará valendo para os que irão encaminhar a liberação do loteamento. O presidente 

comunicou que iriam suspender por alguns minutos a sessão para que fosse conversado e elaborado 

a emenda. O vereador Luiz também pediu permissão para falar e disse que em conversa com o 

engenheiro da prefeitura o mesmo disse que a questão da tubulação seria definido de loteamento 

para loteamento mediante estudo e o presidente Alderi disse que a discussão seria sobre o tubo 

secundário para o esgoto como comentado pelos vereadores Rodrigo e Adelir que deverá ser 

cobrado da CORSAN e que os vereadores estariam fazendo a sua parte e o vereador Rodrigo 

comentou que seriam duas questões e foi falado em onerar custos para o futuro proprietário e que 

isso ficaria sob responsabilidade da CORSAN em colocar estes tubos em todo o município e como 

já é cedido toda a tubulação de esgoto. A sessão foi interrompida por alguns minutos para que fosse 

elabora a emenda ao projeto de lei. A sessão foi retomada e o presidente solicitou que a secretária 

fizesse a leitura das emendas. A secretária disse que a emenda proposta pelos vereadores é no 

parágrafo sexto que diz: “ É de responsabilidade do proprietário toda infraestrutura de luz, água, 

esgoto pluvial e pavimentações e execução de meio fio, sendo que esta é condição básica para a 
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aprovação final do loteamento. A participação do Município para execução de obras de 

infraestrutura em loteamentos dependera de Lei especificas para esta finalidade.” Com a emenda o 

texto ficará da seguinte forma: “É de responsabilidade do proprietário toda infraestrutura de luz, 

água, esgoto pluvial e doméstico e pavimentações e execução de meio fio, sendo que esta é 

condição básica para a aprovação final do loteamento. A participação do Município para execução 

de obras de infraestrutura em loteamentos dependera de Lei especificas para esta finalidade.” 

Também a proposto é para o parágrafo nono que diz: “A execução da rede de abastecimento de 

água e drenagem pluvial deverá ser executada sob o passeio em ambos os lados da via, a fim de 

evitar danos à pavimentação, quando da necessidade de manutenção. O empreendedor deverá 

fornecer cópia do projeto de abastecimento e água para arquivamento junto ao Município.” E o 

novo texto ficará da seguinte forma: “A execução da rede de abastecimento de água e drenagem 

pluvial e doméstica deverá ser executada sob o passeio em ambos os lados da via, a fim de evitar 

danos à pavimentação, quando da necessidade de manutenção. O empreendedor deverá fornecer 

cópia do projeto de abastecimento e água para arquivamento junto ao Município.” Colocado em 

votação as emendas ao Projeto de Lei nº 035/2019 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 035/2019 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Antes da leitura do projeto de lei 36/2019 o presidente do 

Poder Legislativo solicitou que o relator da Comissão de Pareceres e da Comissão de Finanças 

explanassem o parecer das comissões, e segundo seus relatores ambas tiveram posicionamento 

favoráveis pelas respectivas comissões. Prosseguindo ouve a leitura do PROJETO DE LEI N.º 

036/2019, DE 15 DE AGOSTO DE 2019 que “Autoriza o Executivo Municipal a firmar 

convênio com o residencial terapêutico Cristo Rey de Passo Fundo – RS." Com a palavra o 

vereador Rodrigo Colet explanou aos demais vereadores que o convênio com o residencial Cristo 

Rey e que a contribuição do município é com três salários mínimos nacionais e que pode vir a ser 

reduzido caso o paciente venha a receber algum benefício previdenciário por parte do Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) e que o prazo de vigência é de 01/09/2019 até 31/08/2021, 

podendo ser prorrogado por igual período, lembrou o vereador que trata-se do mesmo paciente que 

foi tratado em um outro projeto de lei em ano interior e que trata-se de uma determinação judicial e 

que cabe ao município fazer cumprir a determinação para evitar apontamentos à administração 

municipal. Finalizou solicitando a aprovação dos demais colegas. Com a palavra o vereador Andre 

Gasparini explanou que o presente projeto de lei vem para cumprimento da decisão judicial 

anteriormente discutida e afirma que faz esse comentário somente para esclarecer o fato de uma 

adversidade de valores com o repasse a uma entidade que fica localizada no município e que o faz 

como justificativa em virtude da gravidade e pelas condições financeiras da família e finalizou se 

posicionando favoravelmente ao projeto de lei. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 036/2019 

teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Após a discussão e votação dos 

projetos de lei, anunciou a secretaria do Poder Legislativo que no dia dezesseis de julho foi 

recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado TCE / RS relativo as  CONTAS DE 

GOVERNO DOS Srs. VLADIMIR LUIZ FARINA E JONI GIACOMEL TOCANTE AO 

EXERCÍCIO DE 2017  e que seguindo as normas regimentais do Poder Legislativo Art 171 o 

relatório foi publicado no mural da Câmara de Vereadores e encaminhada para a Comissão de 

Finanças que deu parecer favorável à discussão e votação encaminhando-o para o plenário. Em 

seguida a secretária fez a leitura resumida do parecer exarado pelo TCE/RS no qual constou que as 
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contas em questão “estão em conformidade com o art. 3º da Resolução do Tribunal de Contas do 

Estado nº 1009 de 19 de março de 2014, entretanto que o relatório recomenda ao atual gestor que 

evite a ocorrência de falhas como as apontadas nos autos bem como para que adote medidas 

efetivas visando a sua regularização”. Seguindo a discução das Contas de Governo o vereador Luiz 

Eduardo Razzia Giacomel solicitou a palavra para leitura do relatório da Comissão de Finanaças, 

que segue na íntegra: “A Comissão de Finanças do Legislativo Municipal de Barão de Cotegipe, 

certifica que, após apresentado e analisado o relatório da matéria de julgamento pelo Conselheiro 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Algir Lorezon, bem como a análise do 

Parecer Favorável à Aprovação das Contas dos Administradores do Executivo Municipal de Barão 

de Cotegipe pelos Conselheiros do MPC-RS, ao qual: Registra-se que o Sr. Vladimir Luiz Farina 

(Prefeito) prestou esclarecimentos referente aos apontamentos de irregularidades no item 10.1 do 

relatório consolidado, Alínea “c” - “Contataram-se inconsistências nas informações contáveis 

utilizadas para elaboração do Balanço Patrimonial (peça 863207), tendo em vista que os códigos de 

diversas contas, no exercício de 2017, estão diferente daqueles apresentados no encerramento do 

exercício de 2016, conforme  consulta ao SIAPC acostada à peça 1242436. Tal situação evidencia a 

realização de lançamentos contábeis posteriores ao encerramento do exercício, demonstrando não 

atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.” e Alínea “d” – 

“Da cópia das atas de encerramentos dos inventários de bens e valores, elaboradas pela comissão 

inventariante, evidenciando eventuais diferenças e as respectivas providências.” Na Ata n° 03, 

acostada à peça 867533, não há registro da realização de levantamento ou verificação in loco dos 

bens patrimoniais. Depreende-se ter havido apenas a comparação documental entre os registros da 

Contabilidade e do Setor de Patrimônio. Além disso, o documento não foi firmado por comissão 

inventariante, tendo em vista que há somente uma assinatura constante no mesmo. Registra-se que 

o valor do Ativo Imobilizado do jurisdicionado é de R$ 14.439.784,26, conforme consta no Balanço 

Patrimonial. O Relatório Consolidado Sobre as Contas de Governo destaca que o próprio Gestor Sr. 

Vladimir Luiz Farina (Prefeito) prestou esclarecimentos e se comprometeu em corrigir os 

apontamentos no exercício de 2018. Destaca ainda que o Sr. Joni Giacomel (Vice-Prefeito) não foi 

intimado a prestar esclarecimentos em razão da inexistência de irregularidades de sua 

responsabilidade no período em que esteve à frente do Poder Executivo Municipal.  Bem como, o 

apontamento relatado no processo. Desta forma, esta comissão manifesta-se pelo Parecer Favorável 

à aprovação das contas de governo dos Srs. Vladimir Luiz Farina (Prefeito) e Joni Giacomel (Vice-

prefeito), Administradores do Executivo Municipal de Barão de Cotegipe, no exercício de 2017, 

com fundamento no Relatório Consolidado Sobre Contas de Governo publicado pelo Ministério 

Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O vereador Zaqueu Picoli se pronunciou 

afirmando que acredita que não cabe aos vereadores julgar números e apontamentos apresentados 

do Tribunal de Contas referente à administração, e explanou que às contas foram aprovadas com a 

ressalva de pontos técnicos e afirmou acreditar que nenhum chefe do poder executivo venha a fazer 

nada que possa ser negativo para o município, o vereador ressaltou ainda que como é de 

conhecimento de todos as próprias contas do legislativo em anos anteriores estavam vindo com 

apontamentos que ensejavam inclusive multas e que esse é um problema que nesta legislação foi 

sanada  graças a equipe de assessoria da Câmara e finalizou sendo favorável à aprovação das contas 

do poder executivo. Colocado em votação Contas de Governo teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Durante a palavra livre o vereador Zaqueu Picoli do 
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partido PSDB explanou seu sentimento de pesar quanto ao falecimento do Rafael Basso que era 

irmão do ex-assessor jurídico da Câmara de Vereadores e solicitou que fosse enviado uma Moção 

de Pesar a família. Expos ainda o vereador o convite para todos participem do início do 

Campeonato Municipal de Futebol de Campo que ocorrerá no dia 25 de agosto na sede esportiva do 

São José Esporte Club, informando que o início das atividades ocorrerá às 08:45 hs e que haverá a 

disputa de dois jogos nesta data além de também haver  a opção de reserva de almoço que será 

disponibilizado pelo clube cujos  ingressos deverão ser adquiridos junto à diretoria do São José com 

o vereador Rodrigo Colet. Seguindo a palavra livre adveio o MDB e com a palavra o vereador 

Adelir Sartori voltou ao tema da Emenda do projeto de lei anterior ( Projeto de Lei nº 35/2019) e 

sugeriu para que seja incluído ao projeto a obrigatoriedade de que os novos loteamentos venham 

inclusive com as placas de identificação das ruas para que haja menos custos ao município, nesse 

momento  o Sr Presidente explicou que essa obrigatoriedade já faz parte do projeto em questão. Em 

sequência a palavra livre o vereador Adelir solicitou a poda de uma árvore nas Rua Adão Welker 

próximo ao “Talgati”, o vereador afirmou que a árvore está muito próxima ao muro do rio o que 

poderá causar a queda da mesma e acabar danificando as residências daquela localidade. 

Prosseguindo para a bancada do partido PT com a palavra o vereador Andre Gasparini fez um apelo 

aos moradores do município para que tenham seus carros emplacados em Barão de Cotegipe, pois 

pelo sua perspectiva  é comum ver carros de pessoas que residem aqui e que possuem  carros 

emplacados em Erechim ou em Santa Catarina, esse pedido se faz tendo em vista que o IPVA é um 

dos impostos que mais retorna para o município e este não acha nada mais justo do que os 

munícipes entendam que se residem aqui utilizam de outros benefícios como escola, saúde, entre 

outros. Solicitou ainda que os munícipes cadastrem-se na Nota Fiscal Gaúcha para que possam 

ajudar entidades e indicar as entidades do município. Pelo partido PSB o vereador Djeovani 

Kreczinski fez o pedido para que seja cedido a Tribuna Livre para o Chefe da Associação dos 

Bombeiros Civis Sr Idamar para que esse possa explicar como funcionam os tramites do trabalho 

dos bombeiro civis, e solicitou que seja dada a informação sobre a cedência para que o mesmo 

possa reportar ao Sr. Idamar. Passando para a bancada do PTB/ PDT o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel expos que durante o lançamento da Expo Barão foram informados que os espaços para 

aquisição de standers para participação da feira ocorrerão no dias 20 e 21 de agosto na sede da 

Prefeitura Municipal. O vereador Luiz Eduardo ainda explanou aos colegas que este fez um 

questionamento à Corsan sobre o posicionamento da Cia sobre os investimentos efetuados no 

município e que recebeu uma correspondência constando os dados solicitados que foram no valor 

de R$ 976.605,53 e ressaltou que o a correspondência está à disposição de todos na secretaria, 

entretanto o vereador expos que solicitou a secretaria que seja efetuado um novo ofício baseado no 

recebido para que as informações fossem melhor detalhadas e precisas uma vez que o valor 

apresentado causa surpresa mediante a ineficácia dos serviços prestados pela companhia. E não 

havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Reunião e convidou 

a todos para a próxima Reunião Ordinária que se realizará no dia dois de setembro de dois mil e 

dezenove às dezenove horas.  Os trabalhos foram presididos pelo Vereador João Carlos Dassoler e 

1° Secretário Vereador Zaqueu Picoli. 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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