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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 04 DE NOVEMBRO DE 

2019. Aos quatro dias do mês de novembro 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 Sexta Reunião Ordinária, da Décima Oitava Sessão Legislativa, de 

vinte e um de outubro de dois mil e dezenove. Teve como parecer: Aprovada por Unanimidade. 

NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes: pela bancada PDT/PTB o vereador Luiz 

Eduardo Giacomel(PDT), pela bancada PP/PSDB o vereador João Carlos Dassoler(PP) e o vereador 

Zaqueu Picoli(PSDB), pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori e pela bancada PT/PSB o 

vereador Floriano Ternes(PT) e o vereador Djeovani Kreczynski(PSB). REQUERIMENTOS 

VERBAIS: o vereador Djeovani Kreczynski cumprimentou o presidente, os demais vereadores, as 

secretárias, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder do governo 

melhorias na propriedade do senhor Elio Cibulski no Povoado Wawruch onde se faz necessário um 

encascalhamento neste local pois segundo relato do mesmo já faz vários meses que vem solicitando 

este serviço que ainda não foi executado. Aproveitou ainda o vereador para pedir melhorias na 

propriedade do senhor Dirceu Santin na Comunidade São R oque onde também se faz 

necessário o encascalhamento da frente de sua propriedade pois está com dificuldades de 

locomoção com o seu maquinário. O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, 

os demais vereadores e os presentes e solicitou primeiramente que seja feito um estudo técnico 

junto ao setor de engenharia em decorrência ao incêndio que aconteceu no último final de semana e 

sobre a conversa que tiveram com os bombeiros civis, para se ver a possibilidade de instalação de 

hidrantes públicos em alguns lugares da cidade principalmente em áreas industriais e próximo as 

escolas e posto de saúde e também nos bairros de difícil acesso e que esteve em conversa com o 

pessoal da CORSAN que informaram que estes hidrantes instalados na rede pública e o único custo 

seria da instalação que seria de responsabilidade do município e que precisa de um projeto e 

solicitou o apoio dos demais vereadores para que se faça esta solicitação. Propôs ainda o vereador 

que seja feita uma moção de repudio contra a nova regra de cobrança do IPVA e que em partes 

concorda com esta regra mas disse achar que é muito em cima da hora criar a mesma agora para 

entrar em vigor já em janeiro e disse saber que tem o décimo terceiro no final do ano mas 

normalmente as pessoas usam este dinheiro para quitar algumas dívidas que ficaram do ano anterior 

e tem toda uma programação que com isso não se concretizará e pediu o apoio dos demais 

vereadores em relação a esta moção de repudio. O vereador Floriano Ternes cumprimentou o 
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presidente, os vereadores, as secretárias, o contador do município, o assessor jurídico, os presentes 

e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao presidente desta Casa e demais vereadores 

apoio para uma moção de repúdio contra as novas regras do funcionalismo em especial dos 

professores do estado. O presidente colocou em votação o pedido das moções dos vereadores Luiz 

Eduardo Giacomel e Floriano Ternes que foram aprovadas 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 os 

Projetos de Lei nº 046/2019 e nº 047/2019 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 os 

Projetos de Lei nº 043/2019 nº 048/2019 estão aptos para discussão e votação. PROJETO DE LEI 

Nº 043/19 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019 Que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município para o exercício financeiro de 2020.” O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o 

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

sociais e disse que agora a pouco teve a Audiência Pública nesta Casa para discutir a LOA para o 

exercício de 2020(dois mil e vinte) onde os dados foram calculados juntamente com o contador do 

município destinando as exigências e calculando as receitas e onde deverão ser gastas no município 

no ano de dois mil e vinte e que houveram alguns pedidos que já foram adequados pelo contador do 

município e por isso solicitou aos demais vereadores a aprovação deste projeto. O vereador 

Floriano Ternes disse que todo ano vem nos últimos meses vem para os vereadores aprovarem o 

orçamento para o próximo ano e como colocou o contador Maurício o orçamento sempre está 

montado em cima da arrecadação e do que se gasta e este projeto que vem para esta Casa neste dia 

não é diferente e que já colocava em outras sessões que é muito bom que o município a cada ano 

que passa arrecada mais e que comentou em uma sessão não faz muito tempo que há alguns anos 

atrás a arrecadação era de sete ou oito milhões de reais e o município está crescendo e hoje estão 

aprovando um orçamento de vinte e três milhões e cem mil reais e que bom que as pessoas 

continuam trabalhando e vindo morar no município e inclusive já comentou que o município 

precisa pensar para comprar um terreno para ampliar a área industrial pois daqui a pouco o pessoal 

somente irá morar no município e trabalhar fora e isso lhe preocupa pois a prefeitura precisa dar 

estudo para as crianças, saúde e a população ao invés de trabalhar no município irão procurar 

emprego em outros municípios e não vai demorar muito e a população cotegipense chegará a dez 

mil habitantes e que está na hora de se pensar no futuro e adquirir uma área pois o município é 

privilegiado com a questão de acessibilidade e é necessário pensar em empregos para essa 

população que cada dia aumenta, aumentando assim o investimento do município em educação e 

saúde e sobrando pouco para investir em outras áreas, e não depender tanto de emendas 

parlamentares e andar com as próprias pernas par que no futuro os moradores tenham emprego no 

próprio município. O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os demais vereadores, a 

assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que é de extrema importância 
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aprovarem este projeto de lei mas quando se trata da questão de arrecadação de recursos do 

município disse que insiste e bate novamente na tecla pois principalmente o município de Barão de 

Cotegipe sempre sai perdendo pois como já foi comentado na audiência pública o município tem 

uma arrecadação muito boa de ICMS mas são poucos os recursos dessa arrecadação que fica para o 

prefeito administrar e por isso sempre reitera que ao invés de mendigarem as emendas 

parlamentares é indispensável que aconteça a reforma de distribuição de tributos e que deixem mais 

recursos para o prefeito administrar que com certeza a coisa vai andar mais facilmente pois a 

demanda sempre recai sobre o prefeito, sobre os vereadores e que foi acompanhado neste final de 

semana a falta de água onde a maioria dos moradores vem procurar o prefeito e os vereadores e não 

vão bater  na porta dos funcionários da CORSAN em Porto Alegre ou Passo Fundo e por isso é 

urgente e necessário e que infelizmente é preciso buscar estas emendas, mas juntamente com estes 

pedidos sempre cobrar dos deputados para que trabalhem para que deixem mais recursos para os 

prefeitos administrarem. Quanto a questão das empresas o município tem uma boa arrecadação e 

que seria importante e necessário que se conseguisse novas empresas mas que fechando os números 

no final do ano a arrecadação da cidade e do interior fica meio a meio e por isso é preciso valorizar 

as indústrias já existentes no município e procurar sempre fortalecer sempre mais as mesmas. 

Colocado em votação o Projeto de Lei nº 043/2019 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  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 disse que 

este projeto veio para esta Casa afim de regularizar um serviço que é prestado ao Poder Legislativo 

pelos funcionários do Poder Executivo e que nesta noite está presente na Sessão o contador do 

município que também se encaixa neste projeto e que sabe que são anos que os mesmos vem 

prestando este serviço de forma voluntária para o Poder Legislativo e que no primeiro ano do seu 

mandato entrou em contato com o Tribunal de Contas e no ano passado o ex-presidente Zaqueu 

também conversou com os mesmos que informaram que o Poder Legislativo pagaria se quisesse e 

que com certeza os servidores não deixariam de fazer nenhum desses trabalhos mas o Poder 

Legislativo não pode pagar por um serviço que é feito pelo Poder Executivo por isso este projeto 

partiu do executivo e não desse poder onde está sendo repassado dez por cento a estes funcionários 

e que se aprovado o funcionário que já esteja recebendo um FG terá que optar por um deles e disse 

que destes dez por cento discorda em uma parte e que em conversa com alguns desses servidores 

que nada impede que um dia eles entrem na justiça pois já aconteceu em outros municípios e por 

isso solicitou que fosse retirado na última sessão para que os vereadores pudessem conversar com o 

assessor jurídico e com o prefeito e que acredita que os dez por cento pelo o que ficou sabendo foi 

um acordo entre os servidores envolvidos aqui na Câmara junto com a secretária e o presidente da 

Casa e que poderiam ter chamado os demais vereadores para que pudesse ser discutido mas não foi 

feito e disse saber que a porcentagem solicitada era maior e na adequação foi fechado em dez por 
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cento e não considera ser de grande valia mas que poderia ser um valor x sem prejudicar ninguém 

que está realizando estas atividades e nem beneficiar outros dizendo que um trabalha mais que o 

outro, mas como isso foi discutido e decidido não irá propor uma emenda pois todos estavam 

presentes e aceitaram mas disse que o melhor seria um FG igual para todos pois se todos estão 

prestando um serviço para a Câmara todos deveriam receber igualmente por isso mas nada impede 

que isso um dia possa ser alterado. O vereador André Gasparini cumprimentou o presidente, os 

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

era para ser discutido na sessão anterior como colocado pelo vereador Rodrigo que solicitou a baixa 

do mesmo para análise e que é totalmente favorável ao mesmo visto que se hoje fosse manter uma 

Casa totalmente soberana sem precisar dos serviços do Poder Executivo tanto da estrutura física, 

limpeza, assessoria contábil, recursos humanos os custos se elevariam muito e que acha o valor 

válido e que se o serviço é prestado do executivo para o legislativo nada mais justo do que efetuar 

este pagamento sabendo que durante dos estes anos já vinha sendo efetuado mas conforme 

colocado espera que haja o bom censo destas pessoas que estarão recebendo para que não ajuízem 

pois não foi feito de má índole e sim por que os trabalhos vinham sendo feitos e agora foi entrado 

num acordo e será efetuado este adicional. Em respeito ao percentual de criar um FG disse achar 

justo referente a função de cada um e se o salário de um é x o benefício é estendido referente ao 

percentual e que isso está correto ao seu modo de ver. O vereador Zaqueu Picoli como comentado 

pelo vereador Rodrigo Colet no ano passado quando foi presidente desta Casa teve uma conversa 

com o contador Mauricio e buscou informações no Tribunal de Contas que recomendou que 

haveria necessidade de fazer este repasse e que o seu questionamento também fica dentro desses 

dez por cento e que volta na discussão quando foi votado o repasse de reajuste para todo o 

funcionalismo e a questão dos dez por cento sempre quem ganha mais será beneficiado 

independente da função não se pode desmerecer o trabalho de ninguém. Disse ainda que outro 

questionamento que se faz perante a situação deste projeto de lei e disse saber que não é um grande 

valor mas é mais um custo para o município e como o assessor jurídico da Câmara comentou existe 

a possibilidade e amparo jurídico para que busquem a cobrança dos atrasados e ao seu ver a 

aprovação deste projeto de lei acaba abrindo mais uma brecha pois estarão dizendo que sim e não 

está questionando o merecimento e sim se até hoje foi feito e com a aprovação deste projeto de lei 

o que impedirá que isso aconteça e finalizou dizendo que irá se abster de votar este projeto de lei. O 

vereador Floriano Ternes disse que como muito bem foi colocado este projeto seria discutido na 

última sessão e veio para esta Casa para análise e que cada vereador tem o direito de se manifestar 

contra ou a favor e tem vários municípios onde o executivo e o legislativo são separados e aqui 

estão praticamente na mesma Casa e até então tudo com a exceção das secretárias e assessor 

jurídico tudo é feito junto com o poder executivo desde a limpeza por ser no mesmo prédio e se 

olhar para o outro lado se tivessem órgãos separados iriam precisar contratar essas pessoas para 

trabalhar e disse saber que é mais um custo de dez por cento em cima do salário mas é preciso 

pensar se tivessem os poderes separados iria custar bem mais do que esses dez por cento e por isso 
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acredita que é viável pois chegaram num acordo e disse que é totalmente favorável e disse também 

saber que é mais um custo para o município mas o legislativo sempre no final do ano  devolve o 

dinheiro que sobra. O vereador Rodrigo Colet disse que concorda que a Câmara não tem uma sede 

própria e que sabe que poderiam criar um fundo para a construção da mesma e contratar uma 

equipe de assessoria como já tinha uma vez e o próprio Tribunal de Contas orientou que fosse feito 

na época um concurso público para que o legislativo tivesse o seus próprios servidores e se 

baseando no princípio da economicidade concorda pois os custos são bem menores e que se for 

pensar foi dado para os próprios funcionários da Câmara dez por cento de aumento e disse achar 

que não é exorbitante este valor e caso um dia os poderes forem se desvincular e for preciso fazer 

uma investigação do poder executivo teriam que contratar um contador pois ninguém tem este 

conhecimento para fazer esta análise e com certeza não é isso que acontece hoje mas e que poderia 

se abster de votar mas pensou que não é este o caso pois como comentado não é grande o valor e o 

trabalho vem sendo realizado e como foi feito um repasse para os funcionários da Câmara finalizou 

dizendo ser favorável ao projeto. O vereador Luiz Eduardo Giacomel se associou as últimas 

palavras do vereador Rodrigo e disse ser favorável ao projeto pois se forem analisar o custo que irá 

ter com este repasse de dez por cento e comparar com o custo estimado com instalação do 

programa, contratação de um contador o valor será muito maior e falou que já foi dado um aumento 

aos funcionários da Câmara por outras funções que estão sendo desempenhadas e que se o trabalho 

está sendo realizado em dia não tem o porquê não aprovar sobre o princípio da economicidade 

porem se depois desta aprovação começar a atrasar os serviços e a qualidade dos mesmos cair terão 

que repensar mas que no momento é favorável à aprovação deste projeto. O vereador Djeovani 

Kreczynski disse que concorda com o comentário do vereador Luiz Eduardo Giacomel por todos 

merecem uma remuneração quando está prestando um favor e disse ser favorável ao projeto de lei. 

O presidente solicitou que o vice-presidente o substituísse para fazer o uso da palavra. O vice-

presidente concedeu a palavra ao vereador Alderi Trombeta que disse que ficou analisando as 

palavras de cada vereador e que cada um tem a sua própria opinião e é assim que deve ser mas o 

que acontece aqui é que se fica empurrando com a barriga e deixando para o próximo presidente e 

disse achar que atitudes como essa devem ser tomadas e se resolver e que o vereador Zaqueu 

comentou que abre brechas para se entrar com processo pelos anos atrasados onde os mesmos 

faziam o serviço mas disse achar que isso vem de cada um e que cada um deve saber o que fez e o 

que faz e só pela questão de economicidade caso tivessem que contratar uma assessoria para fazer 

todo este trabalho se gastaria muito mais e falou ainda que já disse que ninguém é igual a ninguém 

e caso votasse o seu voto seria favorável. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. O 

vereador Zaqueu pediu permissão para falar e deixou claro que não está desmerecendo o trabalho 

de ninguém e não está pensando na questão de ter que contratar e o seu questionamento é de por 

que até hoje vinha sendo feito e agora tem que dar esta gratificação e que o jurídico repassou que 

existe um embasamento onde se pode cobrar os atrasados e na sua opinião a aprovação deste 

projeto não impede que se busque a cobrança de atrasados e reiterou novamente que se abstém de 
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votar. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 044/2019 teve como parecer: APROVADO POR 7 

VOTOS FAVORÁVEIS E UMA ABSTENÇÃO DO VEREADOR ZAQUEU PICOLI.  

PROJETO DE LEI Nº 046/19 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 Que “Altera a Redação do 

Artigo 19, Artigo 21 e do Artigo 27 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 disse que 

como já consta na justificativa ao projeto de lei o mesmo vem para a adequação de alguns critérios 

que estavam faltando no antigo projeto como por exemplo para o diretor como consta no artigo 

dezenove o mesmo deve ter no mínimo quatro anos de experiência no âmbito municipal não sendo 

necessário ser continuo e para a função de vice-diretor e coordenador pedagógico precisa ter no 

mínimo três anos de experiência para que possa concorrer até a data da eleição e para o diretor o 

mesmo precisa ter no mínimo quarenta horas de dedicação ao município e o mesmo não poderá 

tentar a reeleição após dois mandatos consecutivos e não poderá ocupar nenhum cargo político e 

que na verdade este projeto é apenas para a regulamentação do antigo projeto e pediu a aprovação 

dos demais vereadores. O vereador Floriano Ternes disse que este projeto vem para esta Casa para 

colocar os itens que não tinha no antigo projeto e que isto está bem claro na justificativa e que para 

concorrer para diretor, vice-diretor é preciso ter conhecimento e que concorda com isto pois antes 

qualquer pessoa poderia se candidatar para ser diretor mesmo que não tivesse conhecimento em 

ensino e isso só prejudicava a escola e que é favorável a este projeto pois em primeiro lugar sempre 

vem a educação e todos sabem que a escola tem mais de trezentos alunos e por isso precisa não só 

de professores capacitados mas também de diretor e vice-diretor que dê um bom andamento na 

escola. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse apenas querer fazer uma solicitação para que 

quando for marcada a data para a apresentação do plano de ação das chapas inscritas que os 

vereadores sejam informados para que possam comparecer e acompanhar este plano de ação. 

Colocado em votação o Projeto de Lei nº 046/2019 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  PROJETO DE LEI Nº 047/19 DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 Que “Altera 

o Artigo 3º e altera 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 no projeto teve a mudança na 

nomenclatura na categoria funcional onde antes era agente ambiental e passa a ser agente de 

combate as endemias e também tem a mudança quanto ao nível de escolaridade de cada função e 

quem não tem ainda terá um prazo de três anos para apresentar o seu certificado de escolaridade 

para a prefeitura que poderá ser feito através do ENEM, EJA e que este projeto visa uma alteração 

já prevista e servirá para atender melhor a população pois os funcionários. Colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 047/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE.  PROJETO 

DE LEI Nº 048/19 DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 Que “Altera a Redação do Artigo 30 e do 

Artigo 31 da Lei Municipal nº 1.976/09 de 19 de maio de 2009 que estabelece o Plano de 

Carreira do Magistério Público do Município e institui o respectivo Quadro de Cargos e 

Funções e dá outras providências.” O vereador Rodrigo Colet disse que como já consta na 
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justificativa e em conversa com a secretária de educação há algum tempo atrás a mesma comentou 

como funcionava a questão dos FG’s dos outros funcionários do município e que havia percebido 

essa irregularidade onde os servidores recebiam o mesmo valor uma com vinte horas e outra com 

quarenta horas de trabalho e desempenhando as mesmas funções e a secretária optou em regularizar 

juntamente com o poder executivo estas atividades em FG 3(três) para quarenta horas e FG 

4(quatro) para vinte horas e que para o cargo de vice-diretor que terá apenas na Escola Ângelo Rosa 

que tem mais de trezentos alunos. Houve ainda a alteração de padrão para o FG 2(dois) que passou 

de trezentos e sessenta e quatro reais para quinhentos e cinquenta reais um aumento de cento e 

oitenta e cinco reais o FG 3(três) com um aumento de cento e quinze reais e a criação do FG 

4(quatro) com vinte horas de trezentos reais que é menor devido não ter as quarenta horas de 

serviço e que na verdade é uma adequação justa e com certeza cada um irá desempenhar a sua 

função com o mesmo empenho que já vinha fazendo. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 

048/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: 

Sobrevindo a palavra livre pela bancada do PDT/PDT o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT) 

agradeceu ao secretário de obras Tiago pela execução de um pedido seu de instalação de uma 

luminária na Rua Longines Malinowski e repassou que nos próximos dias haverá a manutenção e 

melhorias das luminárias em frente ao Supermercado JS Barão onde será feita a poda das arvores e 

instalação de uma lâmpada que está queimada. Convidou ainda toda a comunidade cotegipense e 

que esta Casa Legislativa encaminh para as demais Casas Legislativas da região o convite para 

participarem a ExpoBarão 2019 que acontecerá na próxima semana. Pela bancada PP/PSDB o 

vereador João Carlos Dassoler(PP) cumprimentou o presidente, os vereadores, a assessoria e os 

presentes e solicitou ao líder do governo que se possível pedir para a secretaria de obras que 

coloque uma placa de indicação de lombada na rua Dirceu Filipetto e que seja providenciado a 

instalação de luminárias no loteamento Fioravante na última rua que ainda não possui as mesmas e 

que foi uma solicitação de alguns moradores e o vereador Rodrigo disse que nesta rua ainda não foi 

instalada pois o poste foi colocado na última semana. Convidou ainda a todos para que se façam 

presentes na ExpoBarão. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) agradeceu e parabenizou a equipe da 

secretaria de obras e o poder executivo pelas obras de melhorias no Cemitério Municipal e que 

ainda tem coisas para se fazer mas que já deu uma boa melhorada e sobre a questão da iluminação 

disse que conversou com o secretário Tiago há algumas semanas sobre algumas luminárias 

queimadas no Loteamento Baidek e o mesmo disse que estava com falta de material e que estava 

aguardando a chegada e que o mesmo ainda informou que o material da licitação é de baixa 

qualidade e por isso é importante de seja repensado e revisto quando se montar a licitação para que 

a economicidade que se pede na hora de monta-lo não acabe custando caro para o município 

depois. Disse ainda que gostaria de alertar toda a população cotegipense que foi entrado no mês de 

novembro e como o mês de outubro era o outubro rosa dedicado a prevenção do câncer de colo do 

útero e câncer de mama, este mês é dedicado a saúde dos homens e orientou a todos para procurar a 

Unidade de Saúde para fazer o exame da próstata e não somente neste mês e lembrou a questão de 
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prevenção. Reforçou ainda o convite dos demais vereadores para participarem da ExpoBarão que 

terá a sua abertura oficial no dia quatorze as dezenove horas e como comentado será um grande 

evento. Reportou ainda que no dia de amanhã haverá a entrega oficial da viatura que foi comentada 

na última sessão as quinze horas em frente a Prefeitura Municipal e graças a Deus o município foi 

contemplado e como sempre diz está sempre buscando melhorar o efetivo também para aos poucos 

melhorar a segurança do município. Falou novamente sobre o sério problema com a CORSAN 

novamente onde durante a última semana começou as reclamações com a falta de água 

principalmente nas partes altas do município e que entrou em contato com o Santi na última 

semana e disse que tem um problema na boia de captação e que as vezes a caixa enche e não 

desliga mas na maioria das vezes ela não consegue completar e que estão licitando um aparelho 

novo e a ideia é que dentro de quinze dias seja resolvido esta situação. Comentou ainda o vereador 

que é favorável a moção de repúdio do vereador Luiz Eduardo Giacomel sobre a questão do IPVA e 

que entrou em contato com os assessores do deputado Mateus Wesp e que ainda está aguardando 

um retorno e que no dia de amanhã contatará diretamente com o deputado pois considera um 

absurdo o que estão fazendo pois acaba recaindo sobre quem fez campanha e pediu votos e que 

comentou com o chefe de gabinete que estão fora da realidade e que se faça algo gradativo se este 

ano foi até abril que para o ano que vem seja em março e informando que até dois mil e vinte e dois 

a idéia e jogar para janeiro pois disse achar que é um tiro no pé por que os cidadãos conta com o 

dinheiro do decimo terceiro para comprar presentes e fazer alguns investimentos e na verdade agora 

este dinheiro deixará de circular na economia para pagar o IPVA e que antes era parcelado e que 

inclusive era um que parcelava e por isso é importante que seja revisto. Pela bancada do MDB o 

vereador Adelir Sartori pediu ao líder do governo que veja o prazo para a instalação das lombadas 

elevadas pois o diretor da Escola Mário Quintana cobrou há alguns dias e que na sua rua pintaram 

as faixas e acredita que nos próximos dias irão fazer as lombadas. Solicitou ainda que sejam 

colocadas placas indicando a velocidade máxima permitida pois tem algumas ruas que o pessoal 

acaba andando em alta velocidade. O vereador ainda se associou as palavras do vereador Zaqueu 

sobre a questão do IPVA pois no início do ano é preciso trabalhar dois meses para conseguir pagar 

esses impostos e que ainda vão tirar os descontos e o parcelamento e a maioria das pessoas não tem 

o dinheiro para pagar à vista. Pela bancada PT/PSB o vereador Floriano Ternes(PT) disse também 

ser favorável a moção de repúdio do vereador Luiz Eduardo e que geralmente o IPVA era pago 

mais tarde e a cada ano que passa a situação fica mais difícil e ainda pediu que além de assinarem a 

sua moção de repúdio que entrassem em contato com os seus representantes pois o que está 

previsto com esta alteração do plano de carreira dos professores os mesmos irão perder muito e que 

pela proposta em cinco ou dez anos não irá mais ter quinquênios e já quase ninguém quer dar aula 

pelo Estado pois além de parcelar o salário e o precisar financiar o decimo terceiro e pagar em doze 

vezes e ainda quer tirar os direitos adquiridos e mais uma vez pediu aos demais vereadores para que 

conversem com seus deputados para que se não tirar tudo que pelo menos alguma coisa seja 

retirada para não prejudicar ainda mais os professores pois já tem poucos e com essas mudanças a 
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tendência e diminuir ainda mais e disse que este governador está fora da realidade pois os antigos 

governadores ainda conseguiam fazer alguma coisa e este em vez de melhorar está piorando a 

situação. Aproveitou ainda e solicitou ao líder do governo para que seja instalado lâmpadas na sua 

propriedade pois já havia solicitado há algumas sessões mas ainda não foi colocado e reforçou 

ainda o pedido do vereador Djeovani pois também já tinha pedido e não foi atendido, pois o 

proprietário abriu a estrada por conta na divisa para não atrapalhar o fluxo de veículos pois o 

mesmo tem vacas de leite e precisaria apenas encascalhar a mesma e parabenizou a secretaria de 

obras e o poder executivo pelo trabalho realizado na saída para Itatiba do Sul que aonde foi feito o 

trabalho ficou muito bom. O vereador Zaqueu Picoli pediu permissão e repassou a notícia que após 

a repercussão negativa o governador Leite convocou reunião com líderes da Assembleia para 

discutir mudanças no IPVA e que o encontro acontecerá na próxima terça feira as oito e trinta horas 

e disse que é importante manter a pressão para que isto seja revisto. O vereador Djeovani 

Kreczynski(PSB) disse que é favorável a moção de repúdio do vereador Luiz Eduardo pois o 

governador acabou se precipitando um pouco em relação ao IPVA. Comentou ainda sobre o 

ocorrido na Serraria da família Slaviero onde a mesma pegou fogo e disse querer bater novamente 

na mesma tecla e que trouxe nesta Casa os Bombeiros Civis de Erechim para tentarem montar uma 

equipe de bombeiros voluntários no município e que se precisar contatar com o prefeito e os demais 

vereadores uma agenda novamente para sentarem e estudarem a possibilidade de implantar e não 

ficarem com as mãos cruzadas pois o município querendo ou não está crescendo e apesar de 

estarem bem aparados por Erechim e São Valentim mas ninguém tá livre desse tipo de problema e 

apesar do atendimento ser rápido para quem está nesta situação um minuto parece ser um ano. O 

vereador Luiz Eduardo pediu permissão e sugeriu que como tem empresas que já contam com a 

Brigada de Incêndio própria contatar as empresas do município e fazer mais uma audiência aqui na 

Câmara para expor sobre isso e contatar as pessoas que possam fazer parte dessa equipe. O 

vereador Adelir Sartori pediu permissão para falar e comentou que na próxima quinta feira 

participará de uma reunião do MDB em Erechim com a presença dos deputados Capoani e Zanchin 

onde serão tratados diversos assuntos.  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 dezoito 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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