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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 07 DE OUTUBRO DE 

2019. Aos sete dias do mês de outubro 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 Quarta Reunião Ordinária, da Décima Sexta Sessão Legislativa, de 

dezesseis 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 do MDB o vereador Adelir Sartori, pela bancada PT/PSB o 

vereador André Gasparini(PT), o vereador Floriano Ternes(PT) e o vereador Djeovani 

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

Alderi Trombeta(PTB). CORRESPONDÊNCIAS: a secretária repassou o ofício Ministério da 

Cidadania do Gabinete do Ministro Osmar Terra que dá resposta ao pedido de emenda parlamentar 

solicitada durante a viagem para Brasília do vereador Adelir Sartori no qual diz que está tramitando 

a destinação da emenda parlamentar no valor de trezentos mil reais para o desenvolvimento do 

projeto de pista de caminhada no município. Comunicou ainda a destinação de um oficio pelo 

gabinete da deputada Zilá Breitenbach que reporta à Câmara de Vereadores um pedido do vereador 

Zaqueu Picoli onde está sendo atendido o pedido do pleito para destinação de um veículo para a 

Brigada Militar e também a solicitação para aumento do efetivo policial para o município. 

REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Djeovani Kreczynski cumprimentou o presidente, os 

vereadores, as secretárias, os presentes, em especial a Associação dos Bombeiros Civis de Erechim 

e quem acompanha pelas redes sociais e repassou ao líder do governo um pedido da comunidade 

Rio Tigre que solicitou agua encanada para todos os moradores da localidade pois com a falta de 

chuva dos últimos dias fez  com que os mesmos fez economizassem bastante agua e a agua que 

vinha na torneira é de má qualidade e por isso solicitaram que seja através de um poço artesiano ou 

fonte de agua e novamente solicitou ao líder do governo informe a secretaria de agricultura e 

demais responsáveis. O líder do governo cumprimentou a todos e questionou o vereador Djeovani 

de quais moradores o mesmo estava falando e o mesmo informou que seriam todos começando na 

família do Lucimar Wilk até a divisa da comunidade. O vereador André Gasparini cumprimentou o 

presidente, os vereadores, a secretária, a assessoria, os presentes, em especial os Bombeiros Civis e 

quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder do governo que que comunicasse a 

secretaria de obras e o departamento de serviços urbanos para que se fizesse limpeza em frente à 

Capela Mortuária onde existe uma calçada de paver onde os inços estão crescendo e teria que ser 

feita uma limpeza pois secante não é permitido sendo necessário de repente a retirada de uma parte 

do paver para a colocação de pó de brita pois desse jeito o mato sempre irá crescer e solicitou que a 

limpeza seja feita no pátio. Solicitou ainda para que seja verificado os demais terrenos que são de 

propriedade do município para que se faça uma limpeza pois se é cobrado dos munícipes o 

município tem que dar o exemplo. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os 

vereadores, a assessoria, as secretárias, os presentes, em especial os Bombeiros Civis de Erechim e 
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quem acompanha pelas redes sociais e reforçou ao líder do governo um requerimento que fez há 

algum tempo atrás na saída para a Linha Seis, pois quando chove a tubulação existente não dá conta 

e a água invade a rua e por isso solicita que essa tubulação seja trocada por uma maior. Solicitou 

ainda ao líder do governo para que seja feita uma reforma no Cemitério Municipal aproveitando 

que está sendo feito o calçamento da rua lateral pois várias pessoas de idade reclamaram da entrada 

central onde os degraus são muito alto e sugeriu para que seja feita uma rampa de acesso no lugar 

das escadas e que seja colocado corrimões para que as pessoas possam se apoiar e facilitando o 

acesso de todos no cemitério. O vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os demais 

vereadores, a assessoria, os presentes, em especial os Bombeiros Civis de Erechim e quem 

acompanha pelas redes sociais e disse que foi feito um trabalho praticamente para todos mas que 

ficaram algumas famílias de fora na Linha Carolina e solicitou que o trabalho seja concluído nas 

proximidades da propriedade da família Sussina onde o mesmo não tem saída pois de um lado tem 

um rio que quando chove fica intransitável e do outro lado seria necessário a colocação de em torno 

de oito cargas de cascalho para ter uma saída boa pois quando chove a estrada fica intransitável e 

novamente pediu para que seja feito este serviço pois o mesmo foi realizado até nas proximidades 

porém foi deixada esta propriedade de fora e disse saber das dificuldades mas o mesmo é produtor 

e está sem acesso para propriedade. Solicitou ainda ao líder do governo para que repasse para a 

secretaria competente para que seja consertada uma ponte na Linha Guatapará onde um veículo 

pesado passou e acabou quebrando a mesma e enquanto o tempo favorece está tranquilo mas 

quando começar a chover irá ficar complicado, pois nessa ponte passa transporte escolar e se 

chover não será possível fazer o transporte dos estudantes pois não conseguirá passar. O vereador 

Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria, os presentes, em especial a 

corporação dos Bombeiros Civis e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder 

governo, mas que também irá entrar em contato com o poder executivo, para que seja feita uma 

avaliação a pedidos de moradores do final da Avenida Ângelo Caleffi, onde foi liberado o transito 

para o novo loteamento Santo Antonio e consequentemente aumentou o fluxo de veículos e junto o 

abuso de velocidade, e solicitou que seja feito um estudo para a colocação de um redutor de 

velocidade e juntamente gostaria de solicitar ao executivo para que seja feita uma revitalização com 

paisagismo e a canalização do rio no prolongamento da Avenida Ângelo Caleffi que dá acesso ao 

loteamento Santo Antonio. O vereador André pediu permissão para fazer um adendo e disse que 

quando foi comentado em se fazer a continuação da canalização do rio na frente da Style Car 

acabou entrando numa diagonal e seria interessante que fosse feito um estudo via engenharia pois 

dá outra vez nem o engenheiro assinou e simplesmente foi dito que iriam fazer e fizeram mas seria 

importante fazer com um planejamento para que essa canalização tenha um norte. O vereador 

Zaqueu concordou e agradeceu o vereador André e disse que quando foi feita a obra na margem 

direita do rio próximo da Style Car existia a ideia de se fazer do lado oposto também e ressaltou 

novamente que entrará em contato com o poder executivo mas com o apoio do líder do governo 

quem sabe isso aconteça mais rapidamente. O vereador João Carlos Dassoler cumprimentou o 

presidente, os vereadores, as secretárias, os presentes, em especial os Bombeiros Civis e quem 

acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder do governo para que repasse aos responsáveis 

para que seja construída lombadas na rua Dirceu Filipetto que recentemente foi asfaltada e por esse 

motivo está virando uma pista de corrida e é preciso que se faça alguma coisa rápido nessa rua por 

causa do abuso de velocidade. O vereador Rodrigo pediu permissão e perguntou se no dia da 

audiência pública não foi solicitado a colocação desses redutores e o vereador João disse que foi 
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pedido três. O vereador Rodrigo questionou se isso está constado em ata e o vereador João disse 

que não está lembrado disso mas que os moradores estão cobrando. O vereador Rodrigo disse que 

se estiver em ata até o término do asfaltamento a empresa é obrigada a construir as mesmas e disse 

que não estava na audiência e por isso não irá garantir porem irá verificar essa informação, mas se 

não estiver em ata e o preço que foi repassado for sem as lombadas provavelmente isso terá um 

custo adicional e ressaltou a importância de estarem presentes e dialogar mas como todos sabem 

alguns avisos não chegaram a todos os vereadores e que a partir de agora serão repassados e assim 

conseguirão solucionar os problemas futuros. O vereador Zaqueu pediu permissão e disse que em 

conversa com o prefeito municipal na última semana sobre o asfaltamento da rua lateral do Colégio 

Mário Quintana onde moradores cobraram sobre a instalação de travessia elevada na proximidade 

do Colégio pois existe a travessia de alunos e que cobrou isso do prefeito e que acontece o que o 

vereador Rodrigo comentou  dos moradores pedirem isso nas audiências para que seja colocado no 

projeto e que o prefeito lhe reportou que existe no projeto para ser executado e que a empresa 

estava com uma outra obra grande para executar e dentro de poucos dias estará voltando para o 

município para concluir a colocação dessas lombadas tanto nas proximidades do Colégio Mário 

Quintana quanto na rua Dirceu Filipetto. O vereador André fez um adendo dizendo que já haviam 

conversado a respeito dessas construções quando fossem pavimentar fazer uma elaboração de uma 

solicitação pois é somente quando retornam as máquinas de pavimentação para o município que 

poderão ser feitas as lombadas elevadas e solicitou ao executivo que já que essas máquinas vão 

retornar que seja olhado com carinho todos os requerimentos de lombadas para que não precise 

esperar nova pavimentação que poderá demorar um ano para fazer essas novas lombadas. 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 040/2019 está apto para discussão e votação. Em seguida 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 041/2019 e nº 042/2019 estão aptos para discussão e votação. PROJETO DE 

LEI Nº 040/19 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 Que “Altera a redação 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 é bem simples onde o projeto anterior número trinta e nove vinha 

com cem horas tanto para a área de licenciatura em educação e pós graduação em gestão escolar 

onde agora o mínimo será de trezentas horas de duração e o curso de gestão escolar de no mínimo 

cem horas de duração e que isso vale para as escolas de educação infantil e de ensino fundamental 

e caso for eleito deverá iniciar caso não tenha o curso imediatamente o mesmo e não terá o seu 

cargo prejudicado por não ter o curso até aquele momento e pediu a aprovação dos demais 

vereadores. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 040/2019 teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI Nº 041/19 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 Que 

“Autoriza o Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse 

público.” O vereador Rodrigo Colet disse que este projeto como já consta na justificativa a 

contratação temporária será de no máximo noventa dias e que com certeza serão suficientes pois o 

concurso público até o dia dez de dezembro estará encerrado inclusive com o prazo para recursos e 

que o projeto é para a contratação de duas pessoas sendo que uma é contratação imediata e terá 
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como base o processo seletivo dois de dois mil e dezenove e seguirá a ordem de classificação da 

mesma e que a vaga a ser preenchida é para a Creche Municipal e a outra para o Posto de Saúde e 

para que nenhum setor fique defasado já está sendo feita a colocação de duas vagas para que não 

precise vir mais um projeto nas próximas semanas para adequar a vaga e finalizou pedindo a 

aprovação dos demais vereadores. O vereador André Gasparini disse que este projeto é apenas mais 

um que vem para fins de alocar os profissionais que estão em defasagem no setor público visto que 

não haverá algo que irá onerar tanto o caixa da prefeitura e que aguarda a finalização da elaboração 

do edital do concurso e solicitou aos demais vereadores para que votem favorável ao projeto de lei 

para fins do bom andamento dos trabalhos. O vereador Floriano Ternes disse que nesta Casa já foi 

aprovado vários projetos de contratação temporária e que este é apenas mais um que vem para 

aprovação e que não tem como os vereadores votarem contrário pois disse achar que o município 

não pode abandonar a saúde e a educação e todos sabem que estes são serviços essenciais e 

finalizou dizendo ser totalmente favorável a este projeto e que assim que sair o concurso não virá 

mais projetos para contratações temporárias pois haverá a banca do concurso. O vereador Djeovani 

Kreczynski disse que antemão é favorável ao projeto de lei tendo em vista que os serviços precisam 

ser contínuos e que são ajudantes para a creche e para o posto de saúde e que em breve terá o edital 

para o concurso público algo que foi muito cobrado nessa Casa. O vereador Adelir Sartori disse ser 

favorável ao projeto pois o ensino para si é muito importante e que não se pode deixar o serviço 

defasado. O vereador Zaqueu Picoli disse que é favorável ao projeto e como os demais vereadores 

já comentaram para a manutenção do bom andamento dos serviços dentro do município e disse que 

apenas gostaria de deixar colocado a sua opinião sobre a questão do concurso público e que não é 

contra muito pelo contrário é importante para o bom andamento mas sempre prega para que o 

executivo faça uma boa analise da necessidade real das vagas que serão necessárias para o 

município e que não é o problema de Barão de Cotegipe que vem se mantendo num crescimento 

mas é importante procurar fazer a gestão sempre pensando o futuro e que percebe que alguns 

municípios onde com o tempo começa a sobrar pessoas concursadas e que todos sabem que existe a 

questão da estabilidade do emprego e que a pessoa não pode ser exonerada simplesmente por não 

haver mais a necessidade da função e que é importante que o concurso público seja muito bem 

avaliada e analisada para que futuramente não acabe ultrapassando o orçamento do município e 

acabe sobrando pessoas concursadas utilizando do dinheiro do município. Colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 041/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO 

DE LEI Nº 042/19 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 Que “Altera o Artigo 19, o Artigo 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 este projeto veio para esta Casa para a criação de um FG nível 

cinco no valor de trezentos e setenta reais para a pessoa que irá desempenhar esta função e que está 

bem claro no projeto que as atribuições da mesma de forma geral será de coordenar a ouvidoria 

municipal, receber as denúncias, levar as sugestões e reclamações ao prefeito ou secretarias, 

realizar as tarefas pertinentes ao cargo e que a pessoa deve ser concursada para que não haja desvio 

de informação ou de denúncias e que todos sabem que já foi criada a ouvidoria da Câmara de 

Vereadores e que considera uma outra ferramenta importante para os munícipes fazer as suas 

reclamações, denúncias junto ao poder executivo e que o valor não é alto e não irá impactar de 

forma agressiva os cofres públicos e como a pessoa desempenhará uma função a mais tem que ser 

retribuída e finalizou pedindo a aprovação dos demais vereadores. O vereador André Gasparini 
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disse é favorável ao projeto pois é uma ferramenta fundamental para que melhore a comunicação 

na gestão mas lhe surgiu uma dúvida pois o Poder Legislativo faz inúmeros requerimentos 

aprovados por todos os vereadores que vão para o executivo que por muitas vezes não executa os 

requerimentos e vem a tona o antigo problema das devolutivas dos requerimentos que alguns já 

foram feitos porem os últimos ainda não e tem mencionado a justificativa que as ouvidorias devem 

ser procuradas depois de esgotadas as possibilidades de atendimento ou solução pelas áreas 

competentes e questionou que se o Poder Legislativo que fazem os requerimentos e aprovam as leis 

não tem o poder e o executivo não dá as respostas sobre o pedido de uma lombada ou a construção 

de um abrigo de ônibus ou um tapa buracos de uma rua e pediu desculpas pela hipocrisia e disse 

achar que o ouvidor depois de esgotado das as possibilidades precisarão recorrer ao mesmo e que se 

ao esgotar todas as possibilidades os vereadores deverão procurar a ouvidoria do município para ver 

se serão atendidos. O vereador Rodrigo Colet pediu permissão e falou que sempre disse que o 

prefeito tem prazo para a devolução e que quando o requerimento parte do poder legislativo o 

próprio regimento e a lei orgânica consta os prazos para as devolutivas e que se existe este prazo 

cabe a cada vereador cobrar e que a ouvidoria é para os munícipes e não para o poder legislativo. O 

vereador André retomou a palavra dizendo que foi irônico na colocação pois os vereadores não tem 

a devolutiva então imagina um munícipe através da ouvidoria e que é logico que se precisa deste 

canal e que isso irá melhorar a comunicação e que apenas quis fazer um comparativo e que isto 

vem para auxiliar os munícipes que tem o receio de vir fazer a sua reclamação. O vereador Floriano 

Ternes disse que este projeto lhe preocupa pelo fato da criação de mais um cargo e que logicamente 

como colocou o líder do governo que é um FG cinco no valor de trezentos e setenta reais e que deve 

ser um funcionário concursado e será complementado com este FG, mas como falou o vereador 

Zaqueu para se ter o cuidado de não se encher a folha de pagamento e todos sabem que concursado 

público não pode ser mandado embora sem justificativa e muito bem colocou o vereador André 

sobre os requerimentos não atendidos que também vem do povo e disse não saber se esta ouvidoria 

irá funcionar adequadamente e disse acreditar que se o prefeito tiver boa vontade em atender os 

pedidos dos vereadores caso contrário nem através da ouvidoria conseguirão serem atendidos e 

reiterou que irá se abster em votar. O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, 

os vereadores, os presentes, em especial os bombeiros civis e quem acompanha pelas redes sociais 

e comentou que tem uma dúvida sobre o parágrafo um item doze que diz que o ouvidor do 

município será substituído nos seus impedimentos pelo secretário de administração ou outro 

servidor designado pelo prefeito e no dezessete fala em nomeação de servidor como ouvidor 

municipal de livre escolha do prefeito devendo ser obrigatoriamente servidor efetivo do município 

e que pela sua lógica o secretário de administração não é um servidor efetivo do município e 

acredita que não deveria constar neste parágrafo o secretário de administração e sim nos seus 

impedimentos por outro servidor efetivo designado pelo prefeito e retirar o secretário de 

administração. O vereador Rodrigo comentou que o vereador Floriano falou do FG cinco e que se 

for olhar o quadro será o que menos ganhará onde se chega a ter FG de oitocentos e cinquenta e 

quatro reais e se for analisar os demais cargos a maioria é superior a esse FG e que é preciso 

observar se tem alguém dentro da prefeitura sem FG. O vereador Luiz disse que a sua preocupação 

é sobre um futuro apontamento por parte do Tribunal de Contas com respeito ao texto atual e o 

vereador Rodrigo disse que o ideal seria ter um outro cargo efetivo disponível e não o de secretário 

da administração. O vereador André fez um adendo e disse que poderia ser sugerido uma emenda e 

fazer uma alteração pois considera de grande valia a colocação do vereador Luiz e o mesmo disse 
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que os dois parágrafos mencionados anteriormente se contradizem. O presidente questionou o 

vereador Luiz sobre a colocação de uma emenda ao artigo terceiro parágrafo doze e o vereador Luiz 

confirmou que sim que onde diz que o ouvidor municipal será substituído nos seus impedimentos 

pelo secretário de administração e que se retire a parte do secretário de administração e se colocar 

por outro servidor efetivo do município designado pelo prefeito municipal. O presidente solicitou 

que o vereador Luiz repassasse o texto correto. O vereador Luiz disse que ficaria da seguinte forma: 

“o ouvidor municipal será substituído nos seus impedimentos por outro servidor municipal efetivo 

designado pelo prefeito.” O presidente disse que se faria uma pausa na reunião para se discutir a 

emenda. Em seguida o presidente retomou a reunião solicitando que a secretária lesse como ficaria 

a mudança do artigo terceiro no parágrafo decimo segundo. A secretaria fez a leitura da proposta de 

emenda do vereador Luiz que ficará da seguinte forma: “o ouvidor municipal será substituído nos 

seus impedimentos por outro servidor municipal efetivo designado pelo prefeito.” O vereador 

Zaqueu Picoli disse que se faz necessário a aprovação deste projeto por um motivo burocrático e 

que comentou com o vereador Rodrigo e vereador Djeovani que nos anos de dois mil e dezessete e 

dois mil e dezoito quando estiveram à frente desta Casa sabiam que a Câmara também tinha a 

necessidade de se adequar e criar a ouvidoria por motivos burocráticos e este ano a mesma foi 

criada para evitar apontamentos do Tribunal de Contas que exige a criação dessa ouvidoria para 

que se abra um canal de comunicação entre os munícipes e os poderes executivo e legislativo e 

disse ter quase certeza que essa ferramenta em municípios do tamanho de Barão de Cotegipe 

dificilmente será utilizada e que muito bem colocou o vereador Floriano que será mais um gasto 

para o município e que se for analisado será em torno de cinco mil reais a mais por ano e que 

parece pouco mas é cinco mil reais por ano de gastos por um serviço que daqui a pouco não será 

utilizado e que gostaria que a assessoria ou o próprio presidente explanasse se já teve alguma 

ligação ou utilizou a ouvidoria da Câmara, mas como já foi comentado que isso é uma necessidade 

que precisa ser cumprida por um apontamento do Tribunal de Contas e voltou a frisar que 

mudanças precisam ocorrer a partir dos poderes lá de cima e as demandas ocorrem aqui e que todos 

sabem que os munícipes solicitam ao vereador e o mesmo não for atendido, irão procurar o 

secretariado ou o prefeito e voltou a reiterar que dificilmente será utilizada mas precisa ser criada 

tendo um gasto a mais que será incluído na folha de pagamento pois senão haverá multas e 

apontamentos causando mais gastos para o município e finalizou dizendo ser favorável. O vereador 

Djeovani Kreczynski disse que infelizmente estão sendo colocados contra a parede pelo 

apontamento do Tribunal de Contas onde acredita que se houver um melhor planejamento e o 

projeto fosse estudado para que municípios pequenos que não atingem nem dez mil habitantes não 

precisaria a criação deste cargo e mais uma despesa para o município e finalizou dizendo ser 

favorável ao projeto. O presidente informou ao vereador Zaqueu que já houveram quatorze 

manifestações via ouvidoria e três foram rejeitadas e isso dá impressão que não se precisaria criar a 

mesma mas é muito importante e se faz necessário.  Colocado em votação a emenda ao projeto de 

lei nº 042/2019 teve como parecer: APROVADA POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 042/2019 teve como parecer: APROVADO POR OITO VOTOS 

FAVORÁVEIS E UMA ABSTENÇÃO DO VEREADOR FLORIANO TERNES.                        

PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada do PP/PSDB o vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB) iniciou parabenizando no nome da secretária Grazieli Martin Frasson pelo baile da 

terceira idade que aconteceu no último sábado no Salão Paroquial e que infelizmente por motivos 

de trabalho não pode se fazer presente mas com quem conversou disse que estava muito bom e que 
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no ano anterior esteve presente e disse saber que é sempre um sucesso e que o pessoal da terceira 

idade sabe muito bem aproveitar esta fase da vida e dão show nestes eventos. Comentou ainda 

sobre uma questão levantada anteriormente do ofício encaminhado por esta Casa sobre a viatura da 

Brigada Militar que será encaminhada no município e disse que havia decidido que não iria 

comentar sobre o assunto antes da mesma chegar pois todos sabem que as situações são bem 

complicadas e as vezes acaba desapontando as pessoas, mas já que todos sabem que o mesmo 

esteve em Porto Alegre trinta dias atrás pleiteando recursos e tentado resolver situações do 

município e se Deus quiser esta situação ocorra. Frisou novamente a questão do seu 

posicionamento e que comentou com o presidente do PSDB deputado Mateus Wesp juntamente 

com a assessoria dos deputados federais da sua opinião sobre a questão das emendas parlamentares 

e que se os deputados estaduais aprovarem os mesmos também terão um percentual de emendas 

para destinação aos munícipios e que comentou com os assessores que na sua opinião estas 

emendas deveriam ser instintas mas que infelizmente hoje é necessário mendigar essas emendas 

mas que o que gostaria mesmo que acontecesse é uma melhor distribuição dos recursos dos tributos 

dos municípios dentro do país e que poucas pessoas sabem que de toda a arrecadação de ICMS do 

município apenas dezessete por cento retorna para cá para o prefeito administrar e que cada vez 

mais a demanda recai sobre o poder executivo municipal e que há algum tempo atrás em conversa 

com o prefeito juntamente com o assessor parlamentar que estava por ai o prefeito comentou sobre 

a questão do asfaltamento da ERS 137(centro e trinta e sete) que se deixassem quarenta por cento 

do que se arrecada no município o próprio fazia e que é muito pouco dinheiro arrecadado que fica 

para o município para ser administrado e ainda sobre a questão das emendas parlamentares disse ter 

uma emenda muito bem encaminhada dentro do PSDB e que se Deus quiser em poucos dias sairá 

do papel e que o que acontece é que foi encaminhada esta emenda o pedido para uma situação e se 

a mesma acontecer o recurso virá para outra pasta e que todos sabem como funciona a questão de 

destinação de emenda que vem para a saúde, agricultura e a mesma chega para o município para ser 

gasto naquela pasta e que se tem um problema muito sério de infraestrutura no município e a 

emenda parlamentar chega no município será preciso sentar com o executivo para conversarem e 

destinarem para a pasta beneficiada. Comentou ainda sobre o asfaltamento que está acontecendo no 

município e parabenizou o poder executivo pois nunca foi feito asfaltamento de tantas ruas, mas em 

contrapartida gostaria de novamente reforçar que fosse pensado nas ruas que ainda não tem nem 

pavimentação de calçamento e que todos sabem que tem situações de loteamentos antigos e de ruas 

na saída da cidade onde com a falta de chuva a poeira prejudica muito e acarreta gastos para o 

município pois é preciso deslocar caminhões para molhar estas vias e pediu novamente que o poder 

executivo analise e procure manter os asfaltamentos das ruas do centro mas que pense também com 

carinho nestes munícipes que residem nestes locais que não existe ainda pavimentação de 

calçamento e mais uma vez pediu e disse que irá manter contato com o prefeito municipal sobre a 

questão de sinalização de placas verticais, horizontais dos novos loteamentos que estão nos 

arredores da cidade para que não aconteça algo mais grave para depois se tomar as providencias. 

Convidou ainda todos para participarem da festa no bairro Nossa Senhora Aparecida no próximo 

sábado dia doze de outubro. Pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori parabenizou o prefeito 

municipal e a secretaria de obras pelo asfaltamento nas ruas do município e que em conversa com 

os responsáveis pela obra foi informado que os mesmos retornarão em quinze dias para finalizar as 

obras e fazer as lombadas nas ruas onde as mesmas foram solicitadas. Parabenizou também a 

organização do baile da terceira idade pela ótima festa e que acompanhou uma parte da festa e que 
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estava muito bom e divertido. Falou ainda sobre a eleição do Conselho Tutelar no dia de ontem e 

parabenizou os eleitos. Falou ainda sobre a viagem a Brasília e que o vereador Zaqueu falou muito 

bem que não precisariam ir buscar essas emendas se fosse bem distribuído os recursos e falou sobre 

o recurso destinado pelo ministro Osmar Terra no valor de trezentos mil reais para a construção de 

uma pista de caminhada na saída para São Valentim e que acredita que para o ano que vem os 

demais deputados também destinarão mais algumas emendas para o município e que isto é muito 

bom e que isto não é para os vereadores e nem para o prefeito e sim para todo o município e que 

muitas vezes o sofrimento da viagem compensa. Pela bancada do PT/PSDB o vereador André 

Gasparini(PT) comentou um pouco sobre a questão das premiações da nota fiscal gaúcha e como 

neste ano não vai ser feita a troca das notas por cupons para o sorteio e que os sorteios serão feitos 

através do portal da nota fiscal gaúcha e que tem muitos munícipes reclamando que não tinham esta 

informação e estão armazenando em suas casas os cupons e notas fiscais e que não viu nenhuma 

conscientização ou divulgação que aconteceria desta forma pois sempre era feita uma divulgação 

para os munícipes comprarem no comercio local e guardarem a notas para trocarem por cupons e 

seria interessante que isto fosse divulgado e que alguém fosse até a rádio, que fosse confeccionado 

alguns banners e folders para que fosse divulgado no mercado local e mesmo assim incentivando a 

compra no comercio do município e como será feita estas premiações através dos sorteios pois a 

maioria dos munícipes não estão sabendo desse novo método e novamente reiterou sobre a 

divulgação desse programa e sugeriu ao poder executivo que intervenha através da mídias sociais, 

rádios e mídia visual através de banners e folders. Aproveitou ainda para parabenizar os eleitos na 

votação do Conselho Tutelar e também a todos que compareceram na votação pois foram mais de 

mil votantes e que foi um número significativo e que alterou apenas uma pessoa no quadro com a 

entrada da Carlisa Welker e os demais já faziam parte do quadro e desejou a todos um excelente 

trabalho no mandato e mencionou o importantíssimo trabalho realizado pelo Conselho Tutelar pois 

muitas pessoas acabam achando que o Conselho Tutelar é simplesmente para proteger as crianças 

malcriadas que aprontam e correm para o conselho para defender e para quem não conhece que 

passe a acompanhar um pouco mais o trabalho deste órgão e que existem muitos problemas com as 

crianças e jovens do município em virtude de drogas, alcoolismo prematuro e o Conselho faz um 

acompanhamento e um trabalho muito importante e que sempre fala que as crianças são o reflexo 

do meio de onde vivem, pois se o pai bate na mãe ele irá achar normal bater nos colegas da escola. 

Convidou também para a festa do bairro Nossa Senhora Aparecida e que os ingressos já estão sendo 

vendidos pelos membros da diretoria. Desejou a todas as crianças do município um Feliz dia das 

Crianças e que sempre reitera que são elas o futuro da nação e que o município investe muito na 

educação das crianças. O vereador Floriano Ternes(PT) disse que o prefeito investe muito dinheiro 

no Hospital Santa Terezinha para a realização dos investimentos e que todos sabem que 

ultimamente está ficando muito difícil para o município e que o atendimento no hospital muitas 

vezes deixa a desejar e citou um caso que aconteceu com o neto do vereador João Carlos Dassoler 

que deve que ir fazer duas vezes uma cirurgia do braço que o mesmo quebrou e foi mal atendido 

onde a primeira vez colocaram um gesso que deixou o braço pesado e a segunda vez deslocaram o 

braço e precisaram ir fazer o atendimento particular para resolver o problema e cada vez pedem 

para aumentar a contribuição para o hospital e o atendimento cada vez deixa mais a desejar e pediu 

para o prefeito intervir e pedir para que o atendimento melhore e disse que  é lamentável isso que 

está acontecendo pois essa reclamação é de várias pessoas. Parabenizou também os eleitos do 

Conselho Tutelar e acredita na necessidade e importância deste órgão perante as crianças e jovens 
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do município. Comentou ainda sobre o baile da terceira idade e parabenizou a organização do 

mesmo e que não conseguiu se fazer presente devido a outros compromissos e que com certeza essa 

é a melhor idade e que sabem se divertir. Aproveitou ainda para convidar os demais vereadores e 

toda a população para o jantar dançante no dia dezenove de outubro no Povoado Wawruch com 

ingresso no valor de trinta e cinco reais e com baile com o grupo Estrela Negra. O vereador 

Djeovani Kreczynski(PSB) iniciou parabenizando a todos os envolvidos na organização do baile da 

terceira idade onde esteve presente no último sábado e disse que com certeza a terceira idade é a 

melhor idade pois é uma turma muito animada e parabenizou também a dona Zenaide Adamchuk 

que foi coroada rainha do Grupo Conviver, a dona Leocádia Plactonik pelo Grupo Viver Feliz e a 

senhora Ivanir Berria pelo Grupo Alegria de Viver que serão as representantes dos grupos da 

terceira idade durante este ano e levarão simpatia e muito carinho aos municípios que irão visitar. 

Parabenizou ainda os escolhidos no Conselho Tutelar e deseja votos para que desempenhem um 

bom trabalho durante o mandato. Agradeceu ainda a presença dos Bombeiros Civis de Erechim que 

no final da Sessão irão explanar para todos a importância dessa sociedade. Pela bancada PTB/PDT 

o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) se associou as palavras dos demais vereadores e 

parabenizou as rainhas da terceira idade no último sábado e também aos eleitos do Conselho 

Tutelar e sobre o assunto do Conselho Tutelar acredita que todos estejam a par mas aproveitou para 

convidar formalmente a todos para que se façam presentes na próxima segunda feira na reunião que 

acontecerá aqui nesta Casa Legislativa com os órgãos de segurança, entre eles, a Policia Civil, a 

Brigada Militar, o Conselho Tutelar, as Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, os 

vereadores e o poder executivo e como comentou o vereador André também tem contato com 

algumas pessoas do Conselho Tutelar e que conversou com o Sargento Fernando na última semana 

e o que foi reportado é que a situação é preocupante no município desde a questão do alcoolismo e 

drogas e que sabe que nesta reunião não acharão a solução mas acredita que é uma forma de 

começar a pensar para que o município não se perca  nessas situações e que ainda em conversa com 

o Sargento Fernando o mesmo mostrou onde irá ficar os equipamentos de videomonitoramento do 

município e que ainda está faltando chegar alguns equipamentos para finalizar a instalação e 

também a reforma da sala no prédio da Brigada Militar onde serão alocados os equipamentos que 

serão utilizados no monitoramento e será espelhado pela Brigada Militar de Erechim e pela 

Secretaria de Segurança de Porto Alegre havendo assim monitoramento durante praticamente vinte 

e quatro horas do dia. O presidente solicitou que o vice o substituísse para fazer o uso da palavra. O 

vice-presidente concedeu a palavra ao vereador Alderi Trombeta que comunicou que hoje à tarde 

teve uma reunião com o pessoal do IBGE que fará o censo a partir de junho de dois mil e vinte e 

pediu aos demais vereadores que ajudassem a divulgar através das redes sociais para que todos 

participem pois o último censo foi feito em dois mil e dez onde a população era de seis mil 

seiscentas e vinte e três habitantes e que acredita que hoje pela quantidade de pessoas cadastradas 

no Posto de Saúde a população deve estar passando de nove mil pessoas e que seria preciso chegar 

a dez mil e cento e oitenta e nove pessoas para dobrar o FPM caso contrário continuará com a 

mesma porcentagem. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular.  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 vinte e um 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 
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presente ata, que após aprovada será assinada por mim e pelo Senhor Presidente. -.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-

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