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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 16 DE SETEMBRO DE 

2019. Aos dezesseis 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 Alderi Trombeta 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 Terceira Reunião Ordinária, da Décima Quinta Sessão Legislativa, 

de dois de setembro 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 PT/PSB o vereador André Gasparini(PT), o vereador Floriano 

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

Sartori. CORRESPONDÊNCIAS: a secretária repassou o ofício da diretora Eliane Fátima 

Halabura Folador onde a mesma solicita a todos os vereadores acompanhem uma visita que os 

alunos da Escola Miguel Wawruch irão fazer na Câmara de Vereadores com o objetivo de conhecer 

como funciona o Poder Legislativo no dia dezoito de setembro as dez horas da manhã. A secretária 

também repassou o convite da secretária municipal de assistência social Grazieli Martin Frasson a 

todos os vereadores para o baile de coroação das rainhas da terceira idade que será no dia cinco de 

outubro a partir das treze e trinta horas no Salão Paroquial. REQUERIMENTOS VERBAIS: O 

vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretárias, os 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao presidente que seja encaminhado um 

ofício ao setor de engenharia do município solicitando um cronograma de audiências públicas para 

pavimentação para que os vereadores possam se fazer presentes na mesma. O vereador André 

Gasparini cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária, a assessoria, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e disse que aproveitando o gancho do vereador Luiz Eduardo 

Giacomel gostaria de reforçar um pedido que já foi efetuado verbalmente para que seja 

encaminhado um cronograma das obras a serem executadas, pois o vereador Luiz solicitou um 

cronograma referente as audiências públicas, mas que já solicitou durante uma sessão um 

cronograma de execução das obras para que possam passar essas informações aos munícipes pois 

os mesmos questionam. O vereador ainda solicitou a possibilidade de no final da Rua São Cristóvão 

onde tem uma área verde, de se fazer um estudo para se verificar a metragem e se colocar alguns 

brinquedos para as crianças que residem neste local ou até mesmo montar um mini campo de 

futebol para que as crianças não fiquem brincando na rua e evitar assim acidentes. O vereador 

Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, as secretárias, os presentes e 

quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder do governo para repassar ao secretário de 

obras sobre o abrigo de ônibus próximo ao silo da Cotrel pois várias pessoas o procuraram pois o 

mesmo está destruído e quando chove as pessoas ficam desabrigadas e pediu para que fosse 

reformado pois muitas pessoas utilizam deste abrigo. Disse ainda que os moradores da sua rua lhe 

questionaram sobre uma boca de lobo que foi feita nas proximidades da residência da família 

Polinski que foi feita no lado oposto de onde deveria ser feita e também reabrir a boca de lobo na 

quadra debaixo para captar melhor a agua que escorre na rua e os moradores pediram para que seja 
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feito conforme solicitado no dia a audiência pública. O vereador João Carlos Dassoler 

cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessora Jane, a secretária Suelen, o assessor jurídico, 

os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou que o líder do governo repassasse ao 

secretário de obras para que seja patrolada a estrada que passa na propriedade da família Mileski e 

que já conversou com o secretário Tiago Mingotti, mas solicitou que líder do governo reforce o 

pedido. REQUERIMENTOS ESCRITOS: o vereador Rodrigo Colet solicita autorização do 

plenário para participar de viagem para treinamento técnico cujo tema será: “O papel do Legislador 

no cenário político brasileiro”, “Gestão e inovação administrativa: o vereador na promoção do 

desenvolvimento municipal”, “Qualidade Legislativa e Administrativa”, a viagem ocorrerá dos dias 

vinte e quatro a vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove na cidade de Foz do Iguaçu/PR. 

Colocado em votação a solicitação do vereador Rodrigo Colet teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. ORDEM DO DIA: 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 o Projeto de Lei nº 039/2019 está apto para discussão 

e votação. PROJETO DE LEI Nº 039/19 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 Que “Altera a 

redação do Artigo 17, e do Artigo 21 da Lei Municipal nº 2.548/15 de 09 de setembro de 2015 

que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público.” 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 como já consta na justificativa vem para a 

adequação a eleição que irá ocorrer nas escolas municipais para diretor, vice-diretor e coordenador 

pedagógico e hoje como todos sabem a Escola Ângelo Rosa tem mais de trezentos alunos e a 

pessoa que o ocupa este cargo foi indicada e a partir de agora haverá uma eleição e quem tiver 

interesse em participar do pleito deverá ter ou estar fazendo o treinamento que será disponibilizado 

não sabe se através da prefeitura ou não. O vereador ainda disse que o cargo de vice-diretor poderá 

ser preenchido por dois profissionais com vinte horas cada com uma em cada turno ou também 

poderá ser uma profissional para as quarenta horas semanais e que para exercer as funções de 

diretor e vice-diretor será necessário ter graduação em curso superior com licenciatura e pós-

graduação em gestão escolar e com curso com carga horária de cem horas e que isso será para 

adequar e em conversa com o assessor jurídico a lei em questão já dizia sobre a gestão e que a 

mesma vem sendo adequada ao cenário federal ano após ano e isso já estava previsto na lei de dois 

mil e quinze e na verdade está sendo colocado em ordem uma lei que já existia e com certeza para 

fazer com que a educação e quem estiver à frente das escolas possa desempenhar um bom papel 

que é tão importante e qualificado. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse ser totalmente 

favorável a este projeto de lei e que sempre destacou que o cargo de diretor por se tratar de uma 

função que é de gestão e não só de recursos mas de pessoas sempre deveria ser como pré requisito 

ter formação em gestão e que neste final de semana estava lendo no jornal Zero Hora que o 

governador do estado Eduardo Leite participou de uma viagem para Singapura e que lhe chamou a 

atenção que o mesmo viajou com outras pessoas e que o mesmo acompanhou uma questão que tem 

em Singapura onde os professores passam por uma espécie de academia assim como os policiais 

passam aqui no Brasil e ficam num período de treinamento antes de irem para a sala de aula e disse 

achar que se o governador trouxer esse método para o estado será um grande feito pois acredita que 

o professor precisa estar treinado para dar aula e não somente passar em um concurso e ir para a 

sala de aula sem saber por onde começar e disse ainda que acredita que a gestão da educação no 

estado e no país não é somente ensinar e sim a gestão dos professores, dos recursos que as escolas 
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recebem e novamente disse que isto lhe chamou muito a atenção e se o governador conseguir 

implantar isso no estado será muito eficiente. O vereador Floriano Ternes cumprimentou o 

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

redes sociais e disse ser totalmente favorável a este projeto pois quando acontece uma votação não 

acontece a indicação e quem vota são os professores, os alunos e os pais para a escolha do diretor e 

por isso acredita que o ensino anda melhor e não quer dizer que o diretor que foi indicado não 

conduza bem o trabalho mas quando tem uma eleição e que vê isso nas escolas estaduais a maioria 

que vota e escolhe o seu candidato e não irá criticar pois votou naquela pessoa para conduzir os 

trabalhos da escola e para vice-diretor a mesma coisa e disse achar que desse modo é muito melhor 

do que indicar uma pessoa que muitas vezes não tem o conhecimento e muitas vezes os professores 

e os alunos não o conhecem e quando há a votação a maioria está de acordo de que aquela pessoa é 

a mais preparada para assumir o papel de diretor e ressaltou novamente que é totalmente favorável 

ao projeto e que o ensino deve estar sempre em primeiro lugar e sem diretor a escola não anda. O 

vereador André Gasparini disse ser totalmente favorável a este projeto visto que no sistema eletivo 

abre uma gama maior de possibilidades para aqueles que gostariam de estar no cargo de diretor, 

vice-diretor e coordenador pedagógico e quanto a questão da possibilidade de ter dois vice-diretores 

com vinte horas cada também não vê nenhum problema e que até acha melhor pois a pessoa pode 

conduzir vinte horas em sala de aula e vinte horas no cargo de vice-diretor e assim flexibiliza mais 

e se consegue dar uma atenção maior para a sua carga horária. O vereador Zaqueu Picoli 

cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas 

redes sociais e disse que é favorável ao projeto e que apenas iria endossar um pouco mais as 

palavras do vereador Luiz Eduardo quanto as mudanças e alterações e da preocupação de se fazer 

uma gestão sem pensar em cargos políticos e que pode falar pelo partido do PSDB onde o 

governador Eduardo Leite já está implantado algumas alterações e se pode ver pela Coordenadoria 

de Educação da região onde muitos partidários do PSDB reclamaram do jeito com que o 

governador utilizou para a ocupação destes cargos e muitos questionamentos das pessoas ligadas ao 

PSDB pois muitas pessoas tem o interesse de estar na política em troca de um cargo e um espaço e 

que vê que esta mudança está sendo feita na escolha dos coordenadores de educação que foi por 

processo seletivo mostrando que o interesse é por pessoas que tenham capacidade de fazer a gestão 

não por ser simpatizante ou por ter ajudado a eleger o governador e que as mudanças estão 

começando por aí e não é diferente aqui com a questão da escolha dos diretores das escolas 

municipais Colocado em votação o Projeto de Lei nº 039/2019 teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada do 

PP/PSDB o vereador Zaqueu Picoli(PSDB) convidou a todos para participarem dos festejos da 

Semana Farroupilha conforme programação já divulgada na última Sessão. Comentou ainda o 

vereador sobre a viagem a Porto Alegre na última semana juntamente com o secretário de 

agricultura Jolcemir Bertuol e o secretário Renan Giacomelli e que estiveram em visita nos 

gabinetes dos deputados onde cobrou novamente a questão da segurança para o município e 

segundo informações do vice-governador Ranolfo este ano não será mais feito chamamento de 

novos brigadianos pelo motivo de que se chamar uma grande quantidade num mesmo ano quando 

chegar na época da aposentadoria todos irão se aposentar juntos e que para o ano que vem segundo 

repassado serão chamados mais inclusive munícipes de Barão de Cotegipe que estão no aguardo da 

segunda chamada mas que cobrou fortemente dos deputados da bancada do PSDB que olhem para 

o município de Barão de Cotegipe principalmente quanto a falta de contingente policial. Falou 
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ainda que estiveram no BADESUL encaminhando os últimos detalhes e segundo o que foi 

conversado dentro de poucos dias o prefeito irá a Porto Alegre para assinar o contrato e em poucos 

dias será dado início nas obras de asfaltamento da Rua Porto Alegre e que ainda juntamente com a 

deputada Zilá Breitenbach estiveram reunidos com o secretário de meio ambiente e 

desenvolvimento Artur Lemos que passou alguns detalhes de um programa que será implantado a 

partir do próximo ano sobre a energia elétrica trifásica para o interior e que irão fazer maiores 

estudos juntamente com a secretaria de agricultura mas que a princípio o projeto é bastante 

interessante pois todos sabem que tem um problema muito sério com a energia trifásica no interior 

município e que é importante deixar claro que o morador terá que ter uma contrapartida em 

conjunto com cooperativas que irão avalizar este programa, município e estado com uma grande 

contrapartida através do BRDE e que é preciso aguardar e a partir do próximo ano tentar solucionar 

alguns problemas dos munícipes. Aproveitou ainda para parabenizar na pessoa do Sergio Picolo 

toda a equipe da Ervateira Barão e a família Picolo pela ação que estão desenvolvendo do “Abrace 

o Santa” e que é importante todos divulgarem e incentivar a compra da erva mate Barão no 

município de Barão de Cotegipe e Erechim pois a cada quilo de erva com o selo da campanha 

vendido em Barão de Cotegipe e em Erechim um real será destinado para a reforma do Hospital 

Santa Terezinha e mais uma vez parabenizou a iniciativa da família Picolo e pediu aos demais 

vereadores e toda a população que faça o consumo da erva mate Barão que além de estar auxiliando 

o município com a arrecadação de impostos ainda estará contribuindo para a reforma do Hospital 

Santa Terezinha. Pela bancada PT/PSB o vereador Floriano Ternes(PT) disse que na semana 

anterior esteve presente em Brasília juntamente com a comitiva onde estiveram em alguns 

gabinetes dos deputados entre eles o deputado Marcon e o deputando Pimenta entregando alguns 

pedidos de emenda e ainda tiveram uma conversa com o deputado Danrlei e que não conseguiram 

conversar com o ministro Paim mas tiveram uma conversa com o chefe de gabinete do mesmo onde 

foi exposto sobre a situação do município e reivindicar algumas emendas e que ainda foi levado 

alguns pedidos do vereador Djeovani Kreczynski para os seus representantes onde foram muito bem 

recebidos e que os pedidos foram feitos mas ultimamente o governo está pagando pouco e que 

ouviram que para este será difícil alguma emenda e que talvez para o próximo ano saia alguma 

coisa. Comentou ainda o vereador que em Brasília está um fervo e que acompanharam algumas 

votações no Congresso e que o clima está acirrado pois tem reformas para serem votadas que 

atingirão vários setores mas acredita que isso seja apenas no  primeiro ano de governo e que 

devagar as coisas irão se ajeitando pelo bem do país e disse ainda que teve alguns problemas com o 

voo e que não conseguiram voltar no dia previsto mas que graças a Deus estão em casa e que 

conversaram com os deputados sobre o asfalto e que os mesmos já estão sabendo mas que os  

pedidos já estão protocolados e acredita que se o governo federal começar a pagar e entender que 

todos os estados precisam de emendas para tocarem as obras acredita que o município também será 

beneficiado e que com certeza essa viagem foi muito valiosa e que se de todos que foram um 

pedido de cada vereador for atendido será um bom ganho para o município e sua população. O 

vereador André Gasparini(PT) disse que apenas iria reforçar o relato do vereador Floriano Ternes 

que já explanou sobre a visita aos deputados Marcon, Pimenta, senador Paim e que foram muito 

bem recebidos por todos e como comentou o vereador Floriano há muitos cortes e que estão 

pagando poucas emendas mais direcionadas a saúde pois existe a obrigatoriedade de se pagar 

cinquenta por cento e que os relatos dos chefes de gabinetes é de que o governo Bolsonaro também 

anda marcando o Partido dos Trabalhadores na paleta e anda pagando mais os recursos dos outros 
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partidos e da bancada do PT a minoria dos requerimentos que são apresentados e que foi 

protocolado recursos para a saúde, educação, pavimentação e disse esperar que pelo menos um 

desses requerimentos de cada vereador venha para o município e que acompanharam alguns 

vereadores em suas visitas e que foram muito bem recebidos por todos e parabenizou o deputado 

Heitor Schuch do PSB e o deputado Marcon do PT pelo lançamento da Frente Parlamentar em 

Defesa da Agricultura Familiar onde deu o acaso de no dia de estarem lá ser lançada esta frente 

onde está colocada pela ONU os dez anos da agricultura familiar e que fica muito feliz que haja 

este apoio e todos sabem que o alimento vem do campo e das pequenas famílias principalmente os 

alimentos orgânicos e saudáveis é produzido pela agricultura familiar que alimenta a cidade e os 

grandes centros. O vereador Djeovani Kreczynski(PSB) iniciou parabenizando os vereadores que 

foram para Brasília inclusive levar alguns requerimentos seus que foram feitos juntamente com a 

secretaria da Câmara para o seu partido e que sabe que lá não é nada fácil e tudo muito corrido mas 

que forma em busca de recursos para o município e que com certeza colherão alguns frutos dessa 

viagem. Comentou ainda sobre o requerimento que havia feito do “Abrace o Santa” onde o mesmo 

foi barrado pela assessoria jurídica do município e que o mesmo lhe explicou que não foi por sua 

causa e sim por causa do Tribunal de Contas que não aceita doações diretas de órgãos públicos no 

caso aqui do Poder Legislativo para outras cidades e que ficou muito bem explicado. Explanou 

ainda o vereador sobre o Posto de Saúde onde foi cobrado pelo amigo Chico que quando falta luz 

várias funcionárias precisam se deslocar muitas vezes à noite para colocar gelo nas vacinas pois o 

Posto de Saúde não tem um gerador próprio e que inclusive fez um pedido de emenda parlamentar 

para a deputada Lisiane Bayer para que se consiga um gerador para o município em especifico para 

o Posto de Saúde. Aproveitou para convidar a todos para o encontro regional da cultura da erva 

mate que acontecerá em Barão de Cotegipe na propriedade do senhor Sergio Picolo cujo tema será 

sobre manejo e poda da erva mate com o engenheiro Evandro Barreto de Melo com o apoio da 

Emater no dia dezessete de setembro na saída para Ponte Preta e ainda convidou a todos para 

participarem dos festejos farroupilha do município que iniciou no jantar baile no último sábado e o 

encerramento no dia vinte no CTG. Pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori reforçou o 

pedido do vereador André referente a praça na Rua São Cristóvão pois essa semana passou ali nas 

proximidades e presenciou várias crianças brincando na rua e seria importante a construção dessa 

praça para que não aconteça um acidente mais grave e também proporcionaria uma área de laser 

para os moradores daquela região. Parabenizou também a Ervateira Barão em nome do senhor 

Sérgio Picolo pela bela iniciativa e que com certeza incentivará a compra da erva mate Barão e que 

inclusive levaram para Brasília a erva mate para os deputados e que foram muito bem recebidos 

pelos deputados e seus assessores da sua bancada o deputado Alceu Moreira, Marcio Biolchi, 

também o deputado Heitor Schuch e que não conseguiu falar com o ministro Osmar Terra mas que 

deixou com a sua assessoria o seu requerimento e acredita que conseguirão alguma emenda para o 

município a partir do próximo ano e que foi sofrido devido ao calor e a falta de chuva pois faziam 

cento e dois dias que não chovia e a umidade do ar estava muito baixa fazendo um calor 

insuportável e apesar disso conseguiram fazer o giro, visitando todos e fazendo um bom trabalho e 

acredita que colherão muitos frutos dessa viagem. 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 sete de outubro 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 
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aprovada será assinada por mim e pelo Senhor Presidente. -.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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