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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 21 DE OUTUBRO DE 

2019. Aos vinte e um 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 Quinta Reunião Ordinária, da Décima Sétima Sessão Legislativa, de 

sete de outubro 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 PT/PSB o vereador André Gasparini(PT) e pela bancada PP/PSDB o vereador 

João Carlos Dassoler(PP) e o vereador Zaqueu Picoli(PSDB). 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 os Projetos de 

Lei nº 044/2019 e nº 045/2019 estão aptos 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 o Projeto 

de Lei nº 043/2019 foi baixado para estudos pela Comissão e que o Projeto de Lei nº 044/2019 está 

apto para discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 044/19 DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 

Que “Institui Gratificação de Serviço a ser paga ao Servidor Titular de Cargo de Provimento 

Efetivo do Poder Executivo designado para executar os Serviços Contábeis, de Tesouraria, 

Recursos Humanos e de Empenhos do Poder Legislativo.” O vereador Rodrigo Colet 

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

acompanha pelas redes sociais e solicitou como líder do governo para que o projeto de lei nº 

044/2019 seja baixado para estudos perante duvidas suas e de alguns vereadores pois o mesmo 

chegou na sexta-feira para esta Casa e surgiram algumas dúvidas para serem esclarecidas junto com 

o assessor jurídico e o executivo. O Presidente acatou o pedido.    PROJETO DE LEI Nº 045/19 

DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar Cessão 

de Uso de Imóveis de sua Propriedade à Mitra Diocesana de Erechim, visando a utilização 

para fins comunitário e social da Comunidade Vale Vitória, interior de Barão de Cotegipe.” O 

vereador Rodrigo Colet disse que este projeto é simples e vem somente para fazer uma cessão de 

uso do imóvel que se encontra na Comunidade da Linha Vale Vitória e como já consta na 

justificativa é um terreno de três mil e duzentos metros quadrados com uma edificação de setenta e 

oito metros quadrados e a cessão de uso será para cinco anos prorrogáveis por igual período e que 

no artigo terceiro em conversa com o vereador Luiz Eduardo não consta no projeto que não poderá 
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ser utilizado para fins de cultos religiosos ou direcionamento partidário como consta na justificativa 

e solicitou para que seja incluído um novo parágrafo a respeito disso e disse ainda que não consta 

no projeto de lei que o prédio público deverá ser mantido como está na justificativa e solicitou que 

a Sessão fosse suspensa para que pudessem montar um parágrafo onde conste essas características 

para depois ser apreciado. O presidente questionou se seria uma alteração no artigo terceiro e o 

vereador Rodrigo disse que poderia ser um novo parágrafo ou uma emenda no artigo terceiro que 

conste no projeto de lei o que fala na justificativa. A sessão foi interrompida para elaboração da 

emenda modificativa ao projeto de lei. O presidente retomou a Sessão e solicitou para que a 

secretária fizesse a leitura de como ficaria a emenda ao artigo terceiro do projeto de lei nº 

045/2019. A secretária fez a leitura da emenda que ficaria da seguinte forma: “Art. 3º Os imóveis, 

de que trata o Art. 1.º possui sobre ele edificação com área de 78 m² (setenta e oito metros 

quadrados) denominada de Escola Municipal de Ensino Fundamental Diogo Álvares, edificação 

esta que deverá ser destinada para fins esportivos, de uso Comunitário, Sociais, Culturais, 

Educativos e Recreativos da Comunidade, sendo vedada a utilização do mesmo com a finalidade de 

cultos religiosos de discriminação ou direcionamento partidário.” A secretária ainda repassou a 

inclusão de mais um artigo que ficaria da seguinte maneira: “A Comunidade se compromete em 

efetuar a manutenção e limpeza da Escola e da área, garantindo assim melhor conservação e 

estética do local, sendo vedada a sua demolição.” O presidente colocou em discussão o projeto de 

lei com a emenda. O vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os demais vereadores, 

as secretárias, o assessor jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que 

este projeto vem para auxiliar a comunidade da Linha Vale Vitoria, assim como passaram muitos 

projetos por essa Casa a respeito destas escolas do interior do município, inclusive no ano anterior 

foi aprovado um projeto para a demolição da escola da Linha Paloma onde foi feito um campo 

muito bom, assim como na sua comunidade também foi doado para a construção de pavilhões e 

tantas outras que foram aprovadas nesta Casa e que isso só vem para ajudar as comunidades e as 

mesmas irão mantê-las, pois quando a responsabilidade é do município muitas pessoas acabam 

depredando em vez de conservar e quando a responsabilidade é da comunidade o cuidado sempre é 

maior e por isso tem a absoluta certeza que este projeto é muito bom para a comunidade Vale 

Vitória e também para a Prefeitura pois haverá a manutenção deste bem público e finalizou dizendo 

ser favorável ao projeto para o bem da Comunidade Vale Vitória. O vereador Zaqueu Picoli 

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

pelas redes sociais e disse que a comunidade da Linha Vale Vitoria procurou o Poder executivo 

pelo interesse de fazer esta cessão de uso e a comunidade faria uma troca de terreno entre o 

morador e a comunidade, porem por ser um terreno público não pode ser feita a utilização para que 

haja produção neste local e é preciso que haja uma contrapartida para o município e por isso foi 

tomada a decisão para que se fizesse uma cessão de uso sem a demolição dessa escola e que o 

interesse da comunidade é em aumentar o estacionamento como está colocado na justificativa mas 

que nada impede que futuramente se pense na desafetação e quem sabe a demolição destes prédios 
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públicos pois infelizmente é um gasto e não havendo o interesse da comunidade em utilizar este 

prédio e que como foi comentado não se sabe o motivo de manter estes imóveis em pé e que a 

princípio essa decisão foi tomada dessa maneira para a utilização melhor do espaço para 

estacionamento da comunidade e que se futuramente existir o interesse da reativação do campo ao 

lado da escola possa se utilizar para vestiários, banheiros ou algo semelhante. O vereador Adelir 

Sartori cumprimentou o presidente, os demais vereadores, o assessor jurídico, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e comentou sobre a escola em questão que inclusive consta as fotos 

no projeto de lei em questão e observou que o telhado em partes está bastante danificado, com as 

caixarias estragadas e a pintura bem desgastada e disse não saber se vale a pena a comunidade 

investir dinheiro numa reforma pois olhando as fotos o prédio é pequeno e de repente é mais fácil 

retirar o mesmo e usar o espaço para estacionamento o que beneficiaria mais a comunidade pois 

fazer uma reforma deste imóvel, fazendo a troca da caixaria, pintura e outras coisas que estão 

danificadas, pois quando um imóvel fica parado se destrói mais ainda, gastaria um bom valor e 

finalizou dizendo ser favorável ao projeto e que a decisão final fica a critério da comunidade. O 

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

assessor jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais disse que fazendo uma leitura 

sobre o que o vereador  Zaqueu mencionou e também sobre o que o vereador Adelir colocou disse 

que de primeira mão seria importante formalizar esta cessão de uso com a Mitra onde o intuito 

principal é a ampliação do estacionamento e disse crer que como comentado pelo vereador Zaqueu 

que poderá vir a ser usado pela comunidade, mas se vier a comunidade terá que fazer as 

benfeitorias necessárias e zelar pelo patrimônio público que está sendo cedido à Mitra e disse achar 

que futuramente não haverá outra alternativa a não ser passar por esta Casa projetos de demolição e 

desafetação destes imóveis que acabam onerando o município e não tem o porquê se manter ficar 

gastando em cima de algo que não será mais utilizado e que obviamente será feito um estudo pela 

secretaria de educação e demais secretarias e se o mesmo não tiver mais utilidade que seja feita a 

demolição dos mesmos para que não fique se mantendo algo que será inutilizado pois dificilmente 

as escolas serão reutilizadas sendo que agora a concentração é no  perímetro urbano com esta 

escola moderna que se tem hoje no município e finalizou dizendo ser totalmente favorável à 

emenda que o vereador Rodrigo sugeriu e também ao projeto de lei mas que futuramente deverá vir 

da comunidade  este pedido e assim será analisado pelo executivo se será ou não utilizado e quem 

sabe alterando esta mesma lei. O vereador Zaqueu pediu permissão para falar e explanou para todos 

que acompanham pois muitos não sabem que cada situação das escolas municipais é uma situação, 

pois existem situações como o da escola da comunidade da Linha Paloma que constava na escritura 

que após a escola parar de funcionar o terreno voltaria para o antigo dono e que a situação deste 

terreno não consta nada em escritura e pelo o que se sabe a dona do terreno havia cedido e o terreno 

é do município e por isso da questão de só poder se fazer a cessão de uso. O vereador Djeovani 

Kreczynski disse ser favorável ao projeto visto que nos dias atuais está tão difícil aglomerar pessoas 

no interior como por exemplo nesta comunidade em questão devido ao êxodo rural onde o pessoal 
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sai do interior para residir nas cidades e aproveitou para parabenizar a comunidade do Vale Vitoria 

por conseguir expandir em meio a todo esses problemas que todos vem enfrentando.                      

Colocado em votação a emenda ao projeto de lei nº 045/2019 teve como parecer: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 045/2019 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: o vereador Floriano Ternes(PT) 

pediu permissão para se retirar da Sessão. O presidente concedeu a permissão. Sobrevindo a palavra 

livre pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori convidou a todos para participarem da 

Novena e da Festa das Capelinhas e comunicou que no domingo haverá ingressos para a venda para 

quem quiser almoçar no Salão Paroquial e também para quem quiser levar para casa. Parabenizou 

ainda os professores pela passagem do seu dia na última terça feira que tanto sofrem com salários 

em atraso e que vê esta classe com muitos obstáculos e que o estado não tem dinheiro para pagar os 

funcionários, está com o efetivo da Brigada Militar defasado e que a maior parte dos policiais 

militares conseguiram se aposentar e muito bem, porem estes que estão na ativa hoje é que vão 

sofrer um pouco e ficará ruim até para quem já está aposentado pois assistiu uma reportagem em 

que o governador irá cortar parte do salário dos mesmos para tentar pagar a folha em dia e é bem 

provável que não consiga e que são coisas que o antigo governo Sartori na época disse que não 

havia dinheiro para pagar o funcionalismo e o dinheiro não entrava e agora a coisa se agravou e a 

folha de pagamento do estado está em oitenta por cento e comentou que se a folha de pagamento do 

município fosse de oitenta por cento como é que o prefeito iria pagar o funcionalismo e isso se 

agravou tanto porque muitos professores e brigadianos que trabalharam por muito tempo e tem seus 

direitos e se aposentaram com salários de oito a dez mil reais e que no município tinha doze 

policiais e hoje tem mais de quinze policiais aposentados e recebendo o salário de dez mil reais ou 

mais cada e essa a diferença que está dando hoje na folha de pagamento do estado e não tem mais 

recursos e que o estado pode vender tudo o que tem pois o estado jamais conseguirá quitar a dívida 

que tem e a cada mês e a cada ano o estado se afunda mais ainda pois a dívida cada vez vai 

aumentando e isso é lamentável para os professores pois é preciso muita coragem para aqueles que 

assumem dar aula pois é dali que saem os médicos, os policiais e inclusive o próprio professor e a 

sua preocupação é se no futuro não houver mais pessoas interessadas em ser professor pois já existe 

dificuldade em se contratar professores pois concursos não saem mais pois o estado não tem como 

fazer os mesmos e finalizou dizendo que lamentavelmente a situação do estado não é boa e 

provavelmente muito em breve os professores entrarão em greve e que sempre foi contra a greve 

mas chega uma hora que é preciso se mobilizar e buscar os direitos e a pergunta que fica para todos 

é de onde que o governador irá tirar o dinheiro pois este problema começou no mandato do ex-

governador Antonio Brito que começou a vender as estatais e de lá pra cá o estado foi afundando e 

chegou nesta situação que está agora e não será fácil levantar o estado com esta situação que está e 

quem entrar ficará os quatro anos e não conseguirá resolver o problema. Pela bancada do PT/PSB o 

vereador André Gasparini(PT) disse que gostaria de adentrar o assunto comentado pelo vereador 

Adelir Sartori e também parabenizou a todos os professores pela passagem do seu dia pois todos 
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sabem do seu carinho pela educação e que sempre que pode faz elogios e luta pelos direitos dos 

professores mas enquanto existir uma nação, um estado ou um município que não investir em 

educação terá que investir futuramente na segurança e que vê hoje um estado precário sem adentrar 

em gestão de partidos pois isto vem de longa data e entra governo e sai governo e a política contra a 

educação só vem piorando e enquanto a população não escolher bem os seus representantes que 

apoiem a educação, que invistam em segurança e saúde que são os três pilares principais para que a 

população esteja amparada e que é preciso ter educação hoje para que daqui a dez ou quinze anos e 

não é reduzindo o salário dos professores e fazendo cortes educação, investimentos nas 

universidades, em projetos de pesquisa que terá uma educação de qualidade no futuro e que é 

preciso pensar bem na questão destes governos com estes cortes excessivos na educação. Sobre a 

questão da segurança também comentada pelo vereador Adelir disse que o município todo está 

engajado, os poderes executivo e legislativo solicitando maior contingente de policiais militares e 

civis para o município de Barão de Cotegipe e que está havendo uma queda de braço gigantesca 

com o secretário da segurança e há várias solicitações e inclusive o vereador Zaqueu comentou 

durante a semana numa reunião em que estavam presentes, mas a questão do contingente de 

policiamento no município só depende o secretário de segurança pública e não depende de mais 

ninguém. O vereador fez ainda uma menção sobre o serviço da Brigada Militar pois tem muitos 

acabam ligando no telefone celular antigo e informou para quem precisar que faça a ligação 

diretamente ao 190(cento e noventa) pois a central telefônica é para efetuar a transferência direto 

para o batalhão de Erechim mas mesmo assim para que tiver dificuldade em contatar repassou o 

número 3520-2250(três quinhentos e vinte –vinte e dois cinquenta) que cairá diretamente no 

batalhão que mesmo nos dias que não terá contingente na cidade será realocado uma equipe de 

outro município e que tem outros telefones mas ligando no batalhão de Erechim, será enviada uma 

equipe para atender a ocorrência. Disse ainda que não devem ficar impunes na questão da 

segurança pública e que sempre diz que se alguém vê algo ilícito ou algum crime que tenha a 

coragem e ligue para a Brigada Militar e acione o batalhão, pois não adianta simplesmente ver o 

crime e ser conivente e deixar que as pessoas saiam impune a isso e pediu mais uma vez para a 

população que comunique ao batalhão as ocorrências pois se os mesmos não ficarem sabendo e não 

houver registro dos furtos ou dos crimes que estão sendo praticados não entram nas famosas 

estatísticas pois em Porto Alegre é baseado nessas estatísticas para enviar aos municípios 

contingente, viaturas, armamento e o que for necessário para melhorar a segurança do município, 

mas que se não tiver isto em números e registros isso não irá acontecer. Finalizou desejando a todos 

uma excelente semana e convidando a todos para participarem da Festa das Capelinhas no próximo 

domingo. Pela bancada do PP/PSDB o vereador João Carlos Dassoler(PP) cumprimentou o 

presidente, os demais vereadores, os presentes, a assessoria e agradeceu a secretaria de obras pois 

há alguns dias foi solicitado para ajeitar a estrada nas proximidades da propriedade da família 

Capeletti onde foi dada uma boa ajeitada com patrolamento e encascalhamento da via. O vereador 

falou novamente ainda sobre a lombada em frente a escadaria da Paróquia pois nos últimos dias 
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aconteceram três acidentes nesse local e o executivo precisa achar uma solução urgentemente para 

que não aconteça algo mais sério e aproveitou também para solicitar a pintura de algumas lombadas 

novas que ainda não foram pintadas. O vereador agradeceu ainda a Comunidade Wawruch pelo 

jantar dançante que esteve presente no último sábado pois estava muito bom. O vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB) convidou em nome da Secretaria Municipal de Saúde para a caminhada em 

conscientização sobre o câncer de mama do outubro rosa que acontecerá no dia trinta e um de 

outubro as quinze horas em frente à Praça Etelvino Picolo. Comentou ainda sobre a questão da 

saúde financeira do estado e pediu para quem puder que acompanhe o deputado Mateus Wesp nas 

redes sociais onde o mesmo postou no dia de hoje um vídeo de onze minutos sobre a lei 

orçamentária que irá para discussão durante a semana na Assembleia Legislativa e justamente como 

foi falado pelos demais vereadores e disse que nos últimos quarenta e oito anos as contas públicas 

do estado fecharam quarenta e um anos no vermelho sendo que os sete anos que foi conseguido 

fechar com saldo positivo foi por causa de orçamento extras ou seja venda de ações de órgãos 

públicos e privatizações e disse achar que muitos desses problemas e que sempre reitera que dentro 

do município também, são criados pela própria classe política que criam regalias sem pensar no 

futuro onde a corda pode arrebentar e chegou em um ponto que muito bem colocou o vereador 

Adelir Sartori que não tem mais como dar o giro pois entre ativos e inativos hoje o estado gasta 

oitenta e dois por cento do orçamento com a folha de pagamento e de um jeito ou de outro isso terá 

que ser ajustado e alguém terá que sentir um pouco mais na pele e outros menos e disse não saber 

sobre a proposta que foi encaminhada pelo governador aos sindicatos e existe murmúrios de greve 

que sempre existiram independente de qual governo estiver no poder mas alguma coisa precisa ser 

feita pois futuramente não terá mais como se dar o giro e que a nova bancada de deputados que foi 

eleita já tem feito muita coisa inclusive acabando com a aposentadoria especial dos deputados e é 

preciso parabenizar estes representantes da Assembleia Legislativa que haviam conseguido aprovar 

o congelamento do orçamento não somente do executivo mas também do legislativo e judiciário e 

se percebe que a classe do judiciário ingressou no Supremo para derrubar este congelamento e por 

isso é importante destacar que essa nova geração de representantes eleita está tentando fazer a sua 

parte e querendo ou não o povo precisa entender que muita coisa terá que mudar para tentar 

contornar e como as vezes se fala o bom remédio é um pouco amargo mas acaba sendo a solução. O 

vereador ainda se associou as palavras dos demais vereadores e convidou a todos para a grande 

Festa das Capelinhas e da Padroeira que participem da novena e da grande festa no próximo 

domingo dia vinte e sete. 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 quatro de novembro de dois mil e dezenove às dezenove horas.  Os trabalhos foram presididos 

pelo Vereador Alderi Trombeta e 1° Secretário Vereador Luiz Eduardo Giacomel. Sendo que eu 1ª 

Secretario determinei que fosse lavrada a presente ata, que após aprovada será assinada por mim e 

pelo Senhor Presidente. -.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-
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