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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 02 DE SETEMBRO DE 

2019. Aos dois dias do mês de setembro 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 Segunda Reunião Ordinária, da Décima 

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

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

bancada do MDB o vereador Adelir Sartori, pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo 

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

Ternes(PT) e pela bancada PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP), o vereador João Carlos 

Dassoler(PP) e o vereador Zaqueu Picoli(PSDB). REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador 

Djeovani Kreczynski cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretárias, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e solicitou ao presidente e ao líder de governo de seja instalada uma 

luminária na propriedade do senhor Osvaldo Fabian na comunidade da Linha Sérvia e que o mesmo 

necessita para melhor iluminação da sua propriedade durante a noite. ORDEM DO DIA: o 

presidente solicitou que o relator fizesse a leitura do parecer da Comissão de Finanças. O vereador 

Luiz Eduardo Giacomel na condição de relator da Comissão de Finanças explanou a todos que os 

Projetos de Lei nº 037/2019 e nº 038/2019 estão aptos para discussão e votação. PROJETO DE 

LEI Nº 037/19 DE 28 DE AGOSTO DE 2019 Que “Altera a redação da Lei Municipal nº 

1.887/2008.” O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária, a 

assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que este projeto vem para a 

alteração dos valores das diárias tanto para o prefeito municipal e vice-prefeito, quanto para 

secretários e servidores e cargos em comissão e como já foi dito desde dois mil e oito não havia 

reajuste e se comparada com as diárias do Poder Legislativo não está saindo fora dos valores e que 

a interpretação para tem realizava os pagamentos era controversa o que causava alguns atrapalhos e 

que para alguns era concedido valores maiores e para outros menores e que agora foi concedido em 

média quinze por cento de reajuste e finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores. O 

vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, os presentes e 

quem acompanha pelas redes sociais e disse que já foi muito bem colocado que desde dois mil e 

oito não houve reajustes e falou que de momento tinha pensado em se abster na votação assim 

como aconteceu na situação do FG para os motoristas da saúde pois acredita que há necessidade e 

que observa os valores colocados neste projeto e comparando com os valores de diárias do Poder 

Legislativo os valores ainda ficarão bem abaixo porem o seu questionamento perante o Poder 

Executivo é que no início do ano quando foi votado o reajuste do salário do funcionalismo foi 

tentado aumentar pelo menos mais dois reais no vale refeição para todos os funcionários, serviços 

gerais que é um cargo que dificilmente irá tirar uma diária e para conseguir este valor era 

complicado e que entende que se faz necessário fazer este reajuste mas que o Poder Executivo 

procure pensar a situação para todos os funcionários e todos sabem que tem boa parte do 
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funcionalismo que está desde o início do mandato e que foi promessa de governo a implantação de 

um plano de saúde e que existe condições para ser implantado e que é preciso mexer os palitos em 

relação a isso também e disse que gostaria que fosse repensado dentro deste projeto de lei no artigo 

segundo onde diz que nos casos de deslocamento não exigir pernoite fora da sede e exija pelo 

menos duas refeições em distancias percorridas entre cem e duzentos quilômetros as diárias serão 

pagas pela metade e que sugere que até duzentos quilômetros fosse pago somente as refeições 

comprovadas por notas fiscais e ao restante do texto seria favorável e deixou claro que o executivo 

precisa repensar um todo sobre o funcionalismo mas é necessário este reajuste e apenas sugere esta 

alteração do artigo segundo que ao invés de distância percorrida entre cem e duzentos quilômetros 

as diárias serem pagas pela metade, que seja até duzentos quilômetros as diárias serem pagas 

mediante a comprovação das refeições. O vereador André Gasparini disse que iria se abster de fazer 

comentários sobre este projeto e que quando o mesmo estava sendo discutido pela Comissão de 

Finanças gerou várias dúvidas e interpretações e que existem os dois lados da moeda que precisam 

serem vistos por todos e que alguns acabam dizendo que um motorista por ir até um determinado 

local irá ganhar a sua diária mas por outro lado não recebe horas extras e disse achar que isto 

precisaria ser muito trabalhado e ver a questão estatutária pois isso acaba afetando e foi aprovado 

um valor pra os motoristas da saúde pois os mesmos saem as duas horas da manhã e voltam cinco 

ou seis horas da tarde e não ganham hora extra sobre isso e esse valor serve para compensar mas 

que também existe o outro lado que quando as viagens são próximas e não há um grande 

deslocamento para que o mesmo receba os valores das despesas ou o valor da diária acha estar 

sensato pois uma forma está compensando a outra e que não é o correto de se fazer pois disse achar 

que se trabalhou oito horas recebe por isso e se trabalhou vinte horas se ganha por isso e que as 

diárias seriam para cobrir as despesas e explanou o relato do vereador que é motorista também e 

que quando o mesmo traz uma nota de despesa é descontado o vale alimentação e falou não saber 

como funciona e que é preciso analisar o estatuto e que na função celetista ganha o vale 

alimentação por ser um benefício ou uma obrigatoriedade constante na CLT e quando se vai 

trabalhar em outro município é reembolsado e não perde este auxilio e que dessa forma como foi 

colocado irá contrabalancear mas não é a forma correta e por isso não iria comentar pois alguns 

motoristas poderiam se sentir prejudicados pois trabalha em uma área e não ganha diárias mas em 

geral uma parte compensa a outra. Sobre o comentário do vereador Zaqueu a respeito do vale 

alimentação que brigaram tanto e que o chefe do executivo simplesmente disse que não tinha 

dinheiro e que isso precisa ser reavaliado inclusive a respeito do próximo projeto de lei que virá 

para esta Casa hoje a respeito da contratação do procurador adjunto e é isso que está disposto a ver 

se realmente querem economizar e finalizou dizendo ser favorável a este projeto. O vereador 

Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretarias, o assessor jurídico, os 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que como já foi colocado pelos demais 

vereadores e pelo líder do governo a respeito deste projeto que não vinha um reajuste desde dois 

mil e oito e que todos sabem que quem se desloca tanto no estado ou pra fora em busca de recursos 

se tratando dos secretários juntamente com o prefeito e considera este reajuste correto e que os 

vereadores sabem bem que não foi só a inflação que aumentou e que tudo aumentou inclusive a 

hospedagem e a alimentação e quando alguém se desloca não sobra dinheiro e que com certeza 

precisa escolher um restaurante razoável para se alimentar e conseguir pagar a conta mas se fosse 

ver para economizar e que defendeu por várias vezes e que inclusive baixaram o projeto que tratava 

do reajuste salarial dos funcionários para ver a possibilidade de dar um abono que favorecesse 
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todos mas não foi possível segundo orientação do Tribunal de Contas e que achava que isso era 

possível pois já havia sido feita na administração anterior onde foi dado um abono para os 

funcionários que ganhavam menos que na época ajudou muito mas isso não justifica os vereadores 

votarem contra este projeto e que a administração precisa olhar com carinho pois os funcionários 

precisam viver e se alimentar e com o salário atual com certeza muitos tem dificuldade para tocar a 

sua vida e finalizou dizendo ser favorável a este projeto de lei. 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 que perguntou aos demais sobre a sugestão do vereador Zaqueu Picoli 

em propor uma emenda e o vereador André solicitou a palavra novamente que disse que conforme 

comentou no início tudo é uma faca de dois gumes e exemplificou dizendo que um motorista tem 

um paciente com uma consulta em Getúlio Vargas ou Aratiba as sete e meia da manhã pois precisa 

ser em jejum e o mesmo se desloca até lá e só retorna à tarde pois precisa aguardar o paciente e não 

irá receber meia diária mas teve despesas com alimentação pois não fechou a quilometragem e o 

vereador Zaqueu comentou que o mesmo irá receber o valor das despesas com alimentação perante 

apresentação de nota fiscal e reiterou o que consta no artigo segundo que no caso do deslocamento 

não exigir pernoite fora da sede mas exija pelo menos duas refeições em distancias percorridas 

entre cem e duzentos quilômetros as diárias serão pagas pela metade e o que sugere é que até 

duzentos quilômetros seja pago somente o valor das refeições e o vereador André disse que 

compreendeu e que faz jus ao seu comentário anterior quando disse que é de maneira errônea mas 

uma compensa a outra devido os motoristas não receberem horas extras e disse ser contra a essa 

emenda. O vereador Floriano Ternes pediu permissão e disse que o que lhe preocupa é que se um 

motorista sair as cinco da manhã e percorrer somente uma distância até duzentos quilômetros e não 

receber o valor de meia diária e sim somente o valor gasto com alimentação mas voltar as dez horas 

da noite não terá direito a receber hora extra e ganharão somente o valor da alimentação não 

ganhando nada mais por isso e acredita que os mesmos ficarão prejudicados. O presidente 

suspendeu a Sessão para que fosse verificado a proposta da emenda do vereador Zaqueu e 

posteriormente colocar em votação. O presidente retomou a Sessão e solicitou que a secretária 

fizesse a leitura da emenda ao projeto de lei proposta pelo vereador Zaqueu Picoli. A secretária leu 

a proposta de emenda do artigo segundo parágrafo segundo do projeto de lei onde diz: “ nos casos 

em que o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, mas exija pelo menos duas refeições em 

distancias percorridas entre 100 e 200 Km, as diárias serão pagas por metade.” A emenda proposta 

fica da seguinte forma: “quando o deslocamento não exigir o pernoite fora da sede mas exija pelo 

menos duas refeições em distancias percorridas em até 200 Km (ida e volta) será indenizado 

somente despesas mediante comprovação.” Colocado em votação a emenda ao Projeto de Lei nº 

037/2019 teve como parecer: REJEITADO POR 5 VOTOS CONTRÁRIOS DOS 

VEREADORES ADELIR SARTORI, ANDRÉ GASPARINI, DJEOVANI KRECZYNSKI, 

FLORIANO TERNES E JOÃO CARLOS DASSOLER, 01 VOTO FAVORÁVEL DO 

VEREADOR ZAQUEU PICOLI E 2 ABSTENÇÕES DOS VEREADORES LUIZ EDUARDO 

GIACOMEL E RODRIGO COLET. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 037/2019 teve 

como parecer: APROVADO POR 7 VOTOS FAVORÁVEIS E UMA ABSTENÇÃO DO 

VEREADOR ZAQUEU PICOLI. PROJETO DE LEI Nº 038/19 DE 28 DE AGOSTO DE 2019 

Que “Altera o Art. 19, o Art. 24 e inclui atribuições de cargos no anexo I da Lei Municipal nº 

1.868 de 1º de abril de 2008 que institui o Plano de Carreira dos Servidores e Respectivo 

Quadro de Cargos e Funções.” O vereador Rodrigo Colet disse que como consta na justificativa 
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este projeto de lei vem para a contratação de um procurador adjunto com vinte horas semanais e a 

criação do cargo no quadro de cargos com os padrões de vencimento e referidos valores atribuídos 

e como consta o interessado deve estar cadastrado junto a OAB para poder exercer a função deste 

cargo e como foi informado na justificada a procuradora entrará em licença maternidade e por isso 

sessenta dias antes é preciso fazer este projeto para que não fique nenhum trabalho parado e tenha 

uma pessoa acompanhando o trabalho e disse ainda que em outras administrações tinha uma 

assessoria para auxiliar e por isso não se tinha outro cargo e que agora como se tem apenas uma 

procuradora trabalhando no setor existe essa necessidade para que nenhum processo ou julgamento 

fique sem representação do poder executivo e finalizou pedindo a aprovação dos demais 

vereadores. O vereador André Gasparini disse que muito bem foi salientado a necessidade da 

contratação e da criação deste cargo visto que os processos e os prazos não irão aguardar a licença 

maternidade da procuradora e disse que é favorável para o bom andamento dos serviços do 

executivo a criação deste cargo mas que também espera quando irá findar a criação deste cargo pois 

na justificativa consta que como a mesma estará entrando em licença maternidade há a necessidade 

da contratação sessenta dias antes pois o novo procurador precisa estar a par do que está 

acontecendo mas segue uma dúvida e que é o ponto que gostaria de tocar referente as economias do 

poder executivo e até quando este cargo será mantido e se quando retornar da licença maternidade 

o cargo será extinto ou irá continuar e falou que o vereador Rodrigo mencionou que na outra 

administração tinha um advogado e uma assessoria da mesma forma que na outra administração 

também tinha dois assessores jurídicos e que comentou na reunião da Comissão de Finanças que 

não sabe dizer como está a demanda se está sobrecarregada e se há a necessidade de dois jurídicos 

ou se uma pessoa comporta todos os trabalhos mas de momento irá aprovar para o bom andamento 

dos trabalhos e futuramente discutirá a questão de manter ou não o cargo com o retorno da 

procuradora. O vereador Zaqueu Picoli disse que gostaria de esclarecer para o vereador André sobre 

a necessidade de se criar este cargo é pelo motivo do mesmo se habituar com o sistema de trabalho 

antes que a procuradora titular se afaste e que a conversa que tiveram e que cabe aos vereadores 

questionarem que a mesma voltar da licença maternidade que seja cumprido somente o cargo de 

assessor jurídico posteriormente e acredita que se deva seguir esta linha pois foi o que o poder 

executivo repassou e disse ser totalmente favorável. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 

037/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: 

Sobrevindo a palavra livre pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori cumprimentou o 

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

redes sociais e agradeceu a equipe que organizou o evento da APAE que aconteceu no último 

sábado no Clube Internacional e disse que foi um grande evento, com música muito boa e que se 

faça mais evento desse tipo para incentivar e ao mesmo tempo ajudar a APAE. Aproveitou ainda 

para solicitar ao líder do governo e que não conseguiu entrar em contato com o prefeito e disse que 

a sua rua está em péssimo estado e os vizinhos estão lhe cobrando e lhe criticando pois não está 

saindo o asfalto que era para o começo de junho e até agora nada aconteceu e que na frente da sua 

casa foi aberta uma valeta que teria que colocar uma brita para fechar um pouco pois está ruim de 

passar com os carros. Pela bancada PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) disse que 

em resposta do questionamento do vereador Adelir Sartori e que inclusive iria comentar sobre isso 

disse que conforme conversa com o executivo e inclusive na viagem que fez para Brasília com o 

prefeito na mesma semana veio uma solicitação da empresa Andreta para a realização da 

pavimentação dessas ruas que já estão programadas e que ainda não foi feita devido a CORSAN 
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pois a prefeitura optou em não fazer o asfalto e depois a CORSAN ter que estourar o asfalto para 

trocar a tubulação e está sendo aguardado a CORSAN fazer este trabalho de entradas de agua para 

então a partir do mês de setembro se iniciar estas pavimentações que estão pendentes e isso foi o 

que o prefeito lhe repassou. Disse ainda que na última sessão foi debatido a questão do cemitério 

municipal que está meio abandonado e que foi uma solicitação dos vereadores esta reforma e que o 

prefeito informou que já adquiriu cinquenta metros de paver para fazer a entrada do cemitério e que 

nos próximos meses é para ter início e não soube informar se antes do Finados mas que juntamente 

com a pavimentação asfáltica na Rua Porto Alegre será feita esta obra no cemitério. Disse ainda 

que na última semana foi feita a marcação de onde serão instaladas as câmeras de monitoramento e 

conforme comentado pelo secretário Renan nos próximos dias serão iniciadas a instalação das 

mesmas e que é um pouco tarde pois poderiam ter auxiliado no assalto na última semana na entrada 

da cidade se já estivessem instaladas mas a ideia é que até o final do ano as mesmas já estejam 

instaladas. Salientou ainda que foi recebida a programação da semana farroupilha e também ouve o 

questionamento do vereador André da programação da semana da pátria e que já estava de posse 

dessa programação e pediu a participação de todos pois é muito importante que todos participem e 

observando essa programação lembrou do seu requerimento da última sessão quanto ao fechamento 

da Rua Vasco da Gama nas proximidades da Praça Vilamir Facioli e reiterou que é nesse tipo de 

evento que vem a necessidade do fechamento daquela via pois é um dia que estará cheio de 

famílias e poderão usufruir melhor deste local. Pela bancada PT/PSB o vereador André 

Gasparini(PT) parabenizou todas as equipes que estão participando do campeonato municipal de 

futebol de campo e que até o momento não teve nenhum incidente e espera que assim continue. A 

respeito do monitoramento que o vereador Luiz comentou seria de extrema importância se o 

mesmo já estivesse ativo mas devido a burocracia ficou parado na questão da licitação que já 

ocorreu e logo serão instaladas. Disse ainda que é de extrema importância os munícipes saberem 

que esta aquisição foram feitas com recursos oriundos do Poder Legislativo referente as economias 

dessa Casa no ano de dois mil e dezoito e aproveitou para propor aos demais vereadores para que se 

unam e destinem mais recursos como este inclusive poderiam pensar em destinar algo para a 

reforma, revitalização e embelezamento do cemitério municipal pois o que acontece todos os anos 

historicamente que o poder executivo já conta com este recurso aproximado para o fechamento do 

seu caixa e que particularmente discorda disso pois é um valor do legislativo e são os vereadores 

que deveriam indicar aonde deveria ser investido como aconteceu com a questão do monitoramento 

seja ele em reforma, ampliação, melhorias de praças, cemitério municipal, pontes, inclusive 

segurança que é uma tecla que vem batendo do por que não direcionarem algo para o CONSEPRO 

pois são eles que estão à frente na hora do desespero e aproveitou para parabenizar o sargento 

Fernando e sua equipe e a Policia Civil que ficam correndo atrás dos meliantes que vem para 

assaltar e que os mesmos estão com uma viatura ano dois mil e treze com mais de duzentos e 

cinquenta mil quilômetros, com armamento pequeno sendo que os assaltantes vem com arma 

grande tipo fuzil, e o policiamento está com uma pistola e alguns com um trinta e oito e por isso 

ressaltou a importância de direcionar este recurso para o CONSEPRO e deu exemplo do município 

de Aratiba que efetuou diretamente a compra de um fuzil para doação para a Brigada Militar e 

incentivando assim a segurança pois quanto maior for a segurança do policiamento e quanto maior 

for o armamento mais difícil será este tipo de gente vir se instalar no município e finalizou dizendo 

que fica a sua ideia para se pensar a respeito destes recursos que normalmente se devolve para o 

executivo. O vereador Floriano Ternes(PT) disse que alguns vereadores já comentaram a respeito 
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da câmeras de monitoramento que ainda não foram instaladas mas acredita que em breve serão e 

disse achar que no mínimo os vereadores devem exigir que seja divulgado que o recurso são 

oriundos do Poder Legislativo pois não adianta os vereadores economizarem e destinarem o recurso 

para algo e não for divulgado e o pessoal falar que o Legislativo não faz nada e que passou nesta 

Casa na administração anterior uma emenda para a reforma de casas no bairro mas sempre foi 

constado na divulgação que a Câmara economizou e foi destinado e por isso pediu para que seja 

divulgado quem destinou os recursos e ressaltou que muito bem colocou o vereador André a 

respeito de daqui a pouco ajudar a Brigada Militar com compra de armamento mais pesado e disse 

que irá se adiantar um pouco sobre um projeto da gerente do Banrisul e que a mesma irá vir 

solicitar aos vereadores o apoio para a compra de um fuzil para a Brigada Miliar do município para 

pelo menos estarem mais preparados e que a mesma comentou que virá para conversar e acha justo 

que os vereadores destinem o recurso para auxiliar o policiamento. O vereador disse ainda que 

gostaria de comentar sobre a legalização das cascalheiras e que a administração anterior já estava 

indo atrás disso e que não sabe informar se foi feito mais alguma coisa para legalizar as mesmas e 

que tocou neste assunto por que sabe que deu problema na sua região e que precisa de cascalho e 

que isso é de conhecimento de todos e que foi retirado cascalho de certo morador e como não tem 

nenhuma legalizada e agora este morador está querendo cobrar este cascalho que foi retirado da sua 

propriedade e que isso é complicado e que isso pode trazer muitos problemas para a administração 

caso haja alguma denúncia para os órgãos competentes e pode ser que esta administração não tenha 

que responder mas provavelmente a próxima terá caso o mesmo faça alguma denúncia e que o ideal 

seria legalizar as mesmas para que futuramente não tenha maiores problemas. Pela bancada 

PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP) esclareceu ao vereador Adelir Sartori e que o vereador Luiz 

Eduardo também já mencionou e que já conversou com o funcionário da CORSAN que trabalha no 

município e que o mesmo repassou as mesmas informações e que também conversou com o 

prefeito e foi informado que ainda não foram feitas todas as entradas e que foram feitas somente de 

duas ruas e que ainda falta mais uma devido a máquina da empresa que ganhou a licitação atender 

sete outros municípios e é o mesmo que faz desde a abertura até a pavimentação e segundo 

informações nos próximos dias essa máquina estará no município para terminar os serviços. O 

vereador Adelir pediu permissão e disse que na sua rua já está concluído essas aberturas há mais de 

dez dias. O vereador Rodrigo Colet retomou a palavra dizendo que é justamente por esse motivo 

que a empresa vencedora irá deslocar as máquinas para finalizar essas ruas e que acredita que 

quando terminar isso ficará muito bom e pediu um pouco mais de paciência dos moradores. O 

vereador falou ainda que foi convidado por alguns membros da comunidade Santos Anjos para 

participar da festa que acontecerá no próximo domingo e que gostaria de repassar o convite para os 

demais vereadores para que se façam presentes. O vereador João Carlos Dassoler(PP) 

cumprimentou o presidente, os vereadores, o assessor jurídico, os presentes e quem acompanha 

pelas redes sociais e parabenizou os organizadores pela festa que ocorreu no Clube Internacional e 

que foi uma festa maravilhosa. Disse ainda que gostaria de fazer suas as palavras do vereador 

Floriano Ternes sobre a questão de um repasse para a Brigada Militar comprar um fuzil e que seria 

favorável a isso. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) disse que iria comentar um pouco sobre o 

campeonato municipal de futebol de campo e como foi colocado pelo vereador André as equipes 

estão de parabéns e parabenizou também na pessoa do vereador Rodrigo a comunidade do São José 

pela organização e pelo serviço no almoço, bebida e que na sede do Palmeiras ainda conseguiu se 

fazer presente e que muitas pessoas questionaram sobre a questão dos jogos acontecerem nos 
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domingos pela parte da manhã e no dia de ontem foi possível comprovar pois tinha festa na 

comunidade de Coxilha também e que estava presente nos jogos no campo do São José e acredita 

que havia mais de cem pessoas participando do almoço e que no Palmeiras também passou de cem 

pessoas e que foi almoçar na comunidade de Coxilha e o presidente da comunidade lhe repassou 

que tiveram que vir para a cidade para buscar mais carne e saladas pois chegaram mais de cem 

pessoas que não haviam reservado ingressos e considerou interessante a idéia do poder executivo de 

organizar o campeonato pela parte da manhã e com a preocupação de não acontecer conflitos e 

confusões pois todos sabem que envolve a questão de bebida alcoólica e no turno da manhã é mais 

difícil que aconteça e que no dia de ontem foi a prova de que não atrapalha o andamento das festas 

das comunidades também. Disse ainda que gostaria de se associar as palavras do vereador André e 

parabenizou ao sargento Fernando e toda a corporação da Brigada Militar e da Polícia Civil e que 

acompanhou de perto na última sexta-feira a situação que ocorreu na empresa aqui no município e 

um pedido que o mesmo fez que na realidade o mesmo já havia feito no ano de dois mil e dezoito e 

que gostaria de sugerir que no final do ano os vereadores destinassem parte das sobras para 

aquisição de armamento mais pesado e que daqui a pouco alguém pode se perguntar sobre a 

questão da segurança pois não se tem batalhão permanente e quem conhece a sede da Brigada 

Militar sabe que tem uma sala de segurança que não tem perigo de alguém tentar entrar para roubar 

as armas pesadas da corporação e novamente disse querer deixar registrado o belo trabalho que o 

sargento Fernando vem fazendo frente a Brigada Militar do município e que cabe a todos continuar 

cobrando o aumento de efetivo. Em relação dos repasses dos recursos do ano anterior que foram em 

torno de cento e sessenta e três mil reais que sobraram se não se engana e que foi destinado em 

torno de cento e vinte mil reais para as câmeras de monitoramento, dez mil para a CONSEPRO que 

foi um requerimento do vereador André Gasparini para a reforma dos prédios da Brigada Militar e 

Polícia Civil e disse não saber se foi repassado devido à parte legal e o restante dos recursos foram 

destinados para a reforma do cemitério municipal e que é importante que fique claro e que muito 

bem colocou o vereador Floriano Ternes que a população tem que ficar sabendo que os vereadores 

também estão fazendo a sua parte nesse sentido e mais uma vez que toda a sobra de recursos foi 

indicada para o que poderia ser usada e tudo bem que o executivo pode de repente não querer mas 

da parte dos vereadores está sendo feito. Parabenizou ainda o vereador o pessoal da APAE na 

pessoa do Adilson Zucchi pelo belíssimo evento realizado no último sábado e que foi uma coisa 

nova no município esse baile flash black um baile dos anos sessenta, setenta, oitenta e noventa 

muito bem organizado e com uma animação perfeita e comunicou a todos que a Sociedade 

Recreativa Internacional no intuito de manter a parceria com a APAE já tem data marcada para o 

próximo ano e será no dia cinco de setembro de dois mil e vinte com jantar mas no mesmo estilo. 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 dezesseis de setembro 

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. -.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-

.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-

.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-

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

.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-

.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.- 

mailto:vereadorescotegipe@yahoo.com.br

