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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA VIGÉSIMA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 

2019. Aos dezoito 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, Djeovani Pedro Kreczynski, Floriano Ternes, João Carlos 

Dassoler, João Nunes da Silva, 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. Em seguida o presidente 

expôs que nesta noite assume um vereador suplente e solicitou que o senhor João Nunes da Silva 

fizesse o seu juramento estendendo a sua mão direita para as bandeiras. Após declarou o mesmo 

empossado e desejou que o mesmo faça um bom trabalho neste período O Presidente colocou em 

votação a Ata: Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária, da Décima Nona Sessão Legislativa, de 

quatro de novembro de dois mil e dezenove. Teve como parecer: Aprovada por Unanimidade. 

NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes: pela bancada PP/PSDB o vereador 

Rodrigo Colet(PP), o vereador João Carlos Dassoler(PP) e o vereador Zaqueu Picoli(PSDB), pela 

bancada PT/PSB o vereador Floriano Ternes(PT) e o vereador Djeovani Kreczynski(PSB), pela 

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

Giacomel(PDT). CORRESPONDÊNCIAS:  a secretária repassou o convite da Braspol juntamente 

com o Conselho Econômico da Igreja Nossa Senhora do Monte Claro para o jantar típico polonês 

que acontecerá no dia vinte e três de novembro nas dependências do Salão Monte Claro. Também 

repassou o convite para o Jantar Baile dos 45(quarenta e cinco) anos do 13º (decimo terceiro) BPM 

que será no dia vinte e dois de novembro as vinte e uma horas no CTG Galpão Campeiro em 

Erechim. Convidou ainda todos os vereadores para Sessão Especial de Posse dos novos 

Conselheiros do Tribunal de Contas que acontecerá no dia nove de dezembro de dois mil e 

dezenove em Porto Alegre. 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 no acesso da propriedade do senhor 

Bruno Kreczynski na comunidade do Tapir onde em conversa com o mesmo foi relatado que há três 

anos o acesso está inacabado. O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os 

demais vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que esteve em 

conversa com parte da população e pessoas que trabalham em algumas empresas do município a 

respeito da implantação dos Bombeiros Voluntários e disse que tem muitas pessoas interessadas em 

fazer parte e sugeriu marcar uma audiência pública para debater sobre este assunto e trazer 

novamente os bombeiros civis para explanar para a população em geral do que se trata e como se 

procede para a implantação. Solicitou ainda ao líder do governo ver com o poder executivo se há 

uma previsão para a instalação das lombadas solicitadas pelos vereadores durante este ano tanto na 
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Avenida Ângelo Caleffi nas proximidades das escadarias da Igreja quanto as dos bairros, na frente 

das escolas que também foram solicitadas. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, 

os vereadores, a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e reforçou a 

solicitação do vereador Luiz Eduardo referente aos Bombeiros Voluntários e que em conversa com 

alguns empresários que se prontificam em ajudar financeiramente para a aquisição de um caminhão 

e instalação do tanque e o que mais for preciso e ainda colocaram funcionários das suas empresas a 

disposição para fazerem parte dos Bombeiros Voluntários. O presidente solicitou que o vice-

presidente o substituísse para que pudesse fazer o uso da palavra. O vice-presidente concedeu a 

palavra ao vereador Alderi Trombeta que solicitou ao líder do governo que verificasse o porquê não 

foi feito a pintura das faixas na rua Juventilio Galina se foi por esquecimento ou falta de material 

para a pintura pois foi solicitada a pintura do estacionamento obliquo em frente à Igreja e até agora 

não foi feita. O vice-presidente devolveu a palavra ao titular. REQUERIMENTOS ESCRITOS: 

Requerimento nº 021/2019 do vereador Rodrigo Colet, juntamente com a Bancada Progressista que 

requer que após as tramitações de praxe e aprovado pelo plenário, seja encaminhado ao Poder 

Executivo o requerimento para que “seja elaborado um Projeto de Lei para a próxima Sessão 

Ordinária onde todos os proprietários de terreno em perímetro urbano, que não seja considerado 

chácara, que possuam uma matrícula no registro de imóveis em seu nome e resida no mesmo, sejam 

isentos da cobrança de IPTU e taxas de contribuição de melhorias de obras efetuadas em frente ao 

seu imóvel pela Administração Municipal. A idéia do requerimento é beneficiar munícipes que por 

ventura possuam deficiência visual total ou seja cadeirante ou ainda tenham parentes de Primeiro 

Grau (esposo, esposa e filhos) nesta condição.” O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o 

presidente, os vereadores, a assessora, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse 

que este requerimento surgiu depois de uma conversa com o vereador João Carlos Dassoler e outros 

líderes Progressistas e também e conversa com a própria assessora Jane que deu algumas idéias na 

elaboração para que as pessoas que tivessem essas deficiências sejam isentas dessas cobranças pois 

todos já sabem das dificuldades que uma pessoa normal com toda mobilidade já tem dificuldade 

para pagar o IPTU ou contribuições de melhoria e que muitas vezes não é um grande valor mas 

para essas pessoas que possui este bem pois muitas vezes dependem de um único salário para 

manter a sua casa e o valor que seria pago pode ser revertido em algo da sua necessidade. Disse 

ainda que muitas obras para serem realizadas e outras já foram concluídas e que fez um 

levantamento na secretaria de saúde e verificou que não é grande o número de pessoas que seriam 

beneficiadas mas com certeza ajudaria bastante esses munícipes e finalizou pedindo a aprovação 

dos demais vereadores. O vereador João Carlos Dassoler cumprimentou o presidente, os demais 

vereadores e os presentes e disse ser favorável a este requerimento pois tem certeza que ninguém 

gostaria de ter em casa uma pessoa cadeirante ou com deficiência visual pois é difícil e fala isso 

pois trabalha na área de saúde e quando é preciso transportar um cadeirante é muito complicado. O 

vereador Luiz Eduardo Giacomel parabenizou os vereadores Rodrigo Colet e João Carlos Dassoler 

e a bancada Progressista por este requerimento porem gostaria que ficasse bem especificado todas 
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as situações que ficarão isentas de pagamento para não acontecer como na compra de um 

automóvel onde pessoas com deficiência mínima e melhor de saúde que muitas outras pessoas mas 

tem um benefício no INSS consegue o desconto na compra do carro e por isso espera que esta lei 

seja bem feita com os quesitos e deficiências bem especificados para não abrir um leque para 

pessoas de má índole acabar se beneficiando e prejudicar quem realmente precisa. O vereador 

Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os vereadores, desejando boas-vindas ao vereador 

suplente João Nunes da Silva, a assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e 

disse ser favorável a este requerimento e questionou se o projeto será elaborado pelo Poder 

Legislativo ou pelo Poder Executivo e foi informado que virá do Poder Executivo e reiterou o 

comentário do vereador Luiz Eduardo para que o projeto seja bem elaborado e haverá a 

oportunidade do mesmo ser analisado pelos vereadores quando vier para esta Casa e sobre as 

brechas que possam acontecer para que não haja uma grande quantidade de renúncia de receita, 

mas como colocado pelo vereador João Carlos Dassoler a dificuldade é imensa principalmente a 

questão dos cadeirantes que precisam de alguém para os auxiliar que poderia estar trabalhando e é 

de extrema importância analisar e colocar em execução este projeto que vem para beneficiar estas 

pessoas. O vereador Adelir Sartori disse que é favorável ao requerimento e comentou sobre um 

outro assunto que atinge os cadeirantes pois no município existe uma exigência e gostaria que fosse 

fiscalizado que é a questão dos passeios públicos pois os cadeirantes tem muita dificuldade por que 

tem andar um pouco na calçada e um pouco no asfalto e enfatizou que em plena avenida tem 

trechos que não tem passeio enquanto nos bairros as pessoas são obrigadas a fazerem a calçada e 

pessoas com menos condições financeiras estão providenciando enquanto em plena avenida tem 

trechos intransitáveis e que fica um pedido seu para que seja cobrado. O vereador Luiz Eduardo 

Giacomel fez um adendo dizendo que seja colocado o inverso pelo menos a área central do 

município pois se tem um terreno de grande valor e o proprietário não tem a capacidade de fazer 

um passeio adequado em plena avenida teria que se colocar uma taxa com valor maior que o 

próprio IPTU para estes casos e o vereador Adelir concordou. O vereador Djeovani Kreczynski 

parabenizou a iniciativa do vereador Rodrigo Colet, porem isto embelezará a cidade se as pessoas 

se conscientizarem sobre o passeio pois realmente no centro da cidade tem vários lugares que ainda 

não tem uma calçada descente para os cadeirantes e finalizou dizendo que é favorável ao 

requerimento e também a sugestão do vereador Luiz Eduardo de cobrar dos proprietários dos lotes 

que ainda não tem um passeio de se estudar alguma forma de penalizar ou cobrar alguma taxa. O 

vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os vereadores, as secretárias, o assessor 

jurídico, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que este requerimento foi 

muito bem elaborado e com certeza quando este projeto for montado provavelmente terá votos 

favoráveis por parte dos vereadores pois a cada ano que passa está mais difícil sobrevier com o 

salário de aposentado e os impostos estão cada vez mais altos e finalizou dizendo ser totalmente 

favorável porem não adianta somente aprovar este projeto se não tiver um passeio adequado para 

estas pessoas se locomoverem e que o ideal seria chamar os donos desses terrenos para conversar 
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pois onde foi feito o asfalto novo já foram feitos as calçadas em conformidade com as exigências e 

acredita que os proprietários dos terrenos da avenida tenham condições de fazer os passeios. 

Colocado em votação o Requerimento nº 021/2019 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada do PP/PSDB o 

vereador Rodrigo Colet(PP) parabenizou a Administração e todos os envolvidos pela organização 

da feira que aconteceu na última semana, os secretários, os funcionários que trabalharam 

voluntariamente para que esta feira fosse um sucesso e que ouviu comentários bastante positivos 

dos expositores e que isto só traz visão para as empresas do município. Convidou ainda para no dia 

vinte e quatro de novembro participarem da semifinal do Campeonato de Futebol de Campo da 

primeira e segunda divisão que acontecerá na sede do Palmeiras onde será servido almoço e 

convidou ainda para a final da segunda divisão no dia primeiro de dezembro na sede do São José 

Clube Esporte também com almoço ao meio dia. O vereador João Carlos Dassoler(PP) agradeceu a 

secretaria de obras pois na semana anterior havia solicitado a colocação de brita na estrada do 

bairro Medeiros e o serviço foi realizado e também parabenizou a administração pela a realização 

da ExpoBarão que aconteceu no último final de semana pois foi um evento muito bem executado. 

O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) parabenizou toda a equipe organizadora, o poder executivo, a 

paróquia, o Palmeiras que organizaram a feira e que foi um sucesso, o tempo colaborou e é 

importante que agora seja feita uma avaliação dos pontos positivos e negativos e destacou a 

importância em destacar os produtos, os equipamentos, o potencial da agricultura e agropecuária do 

município para toda a região. Pediu ainda ao líder do governo que fosse reforçado junto ao poder 

executivo e também com a CORSAN melhorias em todas as ruas do bairro Nossa Senhora 

Aparecida onde tem situações e conserto realizados pela CORSAN que não foram finalizados e 

outras que devem ser problema na tubulação com afundamento do calçamento. Comentou ainda 

sobre a questão dos Bombeiros Voluntários que foi falado anteriormente que na entrega da viatura 

da Brigada Militar conversou com a Tânia gerente do Banrisul que estará à frente do CONSEPRO e 

que se colocou à disposição para a organização de uma audiência pública e disse achar importante 

dar este passo agora que o CONSEPRO estará atuando e com a documentação em dia o que 

facilitará ainda mais conseguir viabilizar a elaboração e construção deste projeto dos Bombeiros 

Voluntários no município e falou ainda que conversou com o senhor Luiz Carlos Leite antigo dono 

da empresa LCL que também se colocou à disposição e que tem um caminhão na sua propriedade 

que está embaraçado com o Governo Federal e que se for elaborado um projeto tudo poderá se 

ajustar e se conseguir adquirir este caminhão e que tudo é questão de conversação, pois estão 

começando a juntar forças para fazer sair do papel. Aproveitou ainda para convidar a todos para 

participar da posse da nova diretoria da APAE que acontecerá na Sede da mesma a partir das treze 

horas e trinta minutos. Comentou ainda sobre a questão do corte do parcelamento do IPVA onde ao 

final da sessão se comentou que a pressão estava dando resultado e o governo acabou recuando 

mantendo o parcelamento, e que existe a necessidade de estudar uma forma que não seja imediata e 

que é importante agora com a situação da greve dos professores e que a proposta da reforma que 
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está sendo encaminhada e terá que fazer alguns ajustes assim como aconteceu com a reforma da 

previdência onde todos irão sentir as mudanças mas que precisa ser bem discutido, analisado e 

conversado e haver um acordo e quanto a questão da greve sempre recai sobre os alunos mas 

infelizmente é uma coisa que acontece há anos com a falta de professores e greve e que no ano 

anterior durante o pleito eleitoral sempre dizia que a sua preocupação quanto a eleição do governo 

Eduardo Leite era não conseguir cumprir o pagamento da folha no primeiro ano e infelizmente é 

isso que está acontecendo e a coisa começa a desandar, mas que os números vem mostrando 

melhorias tanto no governo federal quanto no estadual e na questão da saúde na reunião da AMAU 

que aconteceu na última quinta-feira nesta Casa pode ser ver a diferenciação que existe hoje nos 

repasses do dinheiro do governo estadual para o Hospital Santa Terezinha e para os demais 

hospitais do litoral e que tem situações que tem diferença de mais de seiscentos por cento no 

repasse do que é recebido aqui e do que é repassado para outros hospitais mas que isso está sendo 

revisto agora e quanto o repasse para os municípios desde o início do ano está sendo cumprido e 

todos sabem que a situação do governo do estado está caótica mas é preciso torcer para que isso 

tudo se resolva da melhor forma e o mais rápido possível. Pela bancada PT/PSB o vereador 

Floriano Ternes(PT) comentou também a respeito da feira e parabenizou toda a equipe 

organizadora, os secretários, o clube Palmeiras que com certeza foi uma grande feira com muitos 

expositores, e um bom público e muitos atrativos para todos os gostos e pediu ao líder do governo 

que para as próximas sessões traga os números da feira com todos os gastos pois os mesmos 

existem, mas que de um modo geral todos ficaram contentes. O vereador disse que iria falar um 

pouco sobre o governo estadual e que na última sessão fez uma moção de repúdio não só pelo 

atraso dos salários mas além de tudo isso está tirando os direitos dos professores e que nos 

próximos dez anos os professores e funcionários das escolas estão sujeitos a perder tudo o que 

conquistaram até hoje e que isso é lamentável e que já falava nesta Casa que o governo Sartori 

deixava a desejar mas que com toda a certeza o governo Eduardo Leite além de estar atrasando o 

pagamento dos salários está tentando tirar os direitos que os professores adquiriam há tanto tempo e 

que além de ter poucos professores a população cresce cada dia mais, e com o corte dos benefícios 

por parte do governo com certeza irá faltar estes profissionais e isso é lamentável e disse saber que 

o governo do estado está passando por uma grave crise há vários anos e afirmou com toda a certeza 

que quando era o governador Tarso Genro era atrasado outras coisas mas o salário dos professores 

recebiam em dia e que o certo seria o governador pagar em dia quem ensina e que dinheiro tem 

porem é preciso priorizar algumas coisas e na sua opinião um bom governo tem que pagar os 

professores e depois o restante. A respeito do governo federal disse que não havia mais comentado 

depois da votação da reforma da previdência e que inclusive falou para o vereador Zaqueu que na 

época inclusive o pai do mesmo lutou pelos direitos das mulheres e foi conquistado vários direitos e 

agora vem o governo federal e retira alguns desses direitos e o agricultor para se aposentar precisa 

ter sessenta e cinco anos e a mulher que trabalha dobrado na roça e na casa vai ter que esperar mais 

sete anos para se aposentar e então ao invés de ajudar estão retirando os direitos e mais uma vez 
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falou ser lamentável pois deveriam tirar dos grandes, dos juízes, coronéis ao invés de tirar dos 

pequenos que recebem um salário mínimo e disse que ainda está para ser votado o projeto para tirar 

a pensão por morte. Falou ainda sobre quando prenderam o ex-presidente Lula e quando vazou as 

conversas do ministro Moro nas redes sociais e que os partidários diziam que isso era armação e 

que o Papa disse para o ex-presidente Lula que um dia o mesmo seria solto e disse que Deus 

escreve certo por linhas tortas e que nas conversas que foram vazadas mostra que foi tudo armado 

para o ex-presidente não concorrer e que já falou nesta Casa que o atual presidente se aposentou 

com trinta e cinco anos como louco e não se tratou pois continua louco. O vereador Djeovani 

Kreczynski(PSB) deu as boas-vindas ao vereador suplente João Nunes da Silva e desejou um bom 

trabalho nesta Casa e cumprimentou o ex-vice-prefeito Marcos Czapla e ex-vereadora Silvia 

Marmentini parabenizou todos os envolvidos na organização da feira que com certeza foi um 

grande sucesso e parabenizou o chefe de obras Tiago Mingotti pela reabertura e encascalhamento 

da estrada do Colinas pelo excelente trabalho que foi feito. Agradeceu ainda o apoio dos vereadores 

neste importante projeto dos Bombeiros Voluntários e em conversa com a secretária para marcar 

uma data e formalizar os convites para os empresários e população em geral, porem será feita uma 

reunião após a feira e contará com a presença dos Bombeiros Voluntários de São Valentim que 

sempre ampara o município e poderão esclarecer algumas dúvidas do funcionamento. Pra finalizar 

falou sobre um assunto que já passou por esta Casa e que achou que já estava finalizado a respeito 

dos cachorros da senhora Konka e disse que ninguém mais fez nada, não recolheram mais os 

animais, a pessoa responsável pela limpeza continua trabalhando no local e repassou que estes 

cachorros continuam sendo soltos neste lá, se reproduzindo e já tem mais de sessenta cachorros e 

disse saber que os cachorros precisam de cuidados mas que o cuidado maior deve se dar a senhora 

Konka que está andando de bengala e não consegue dirigir o seu carro e pediu o empenho dos 

demais vereadores para ver o que se pode fazer pra dar um ponto final nesta história. Pela bancada 

do MDB o vereador Adelir Sartori agradeceu a secretaria de obras, o prefeito, o secretário de 

agricultura, a paróquia e sua diretoria pela organização da feira que foi ótima e que falou com 

vários empresários que estavam satisfeitos com os resultados. Convidou ainda a todos para se 

fazerem presentes na Igreja Monte Claro da festa do pierogue. Pela bancada do PTB/PDT o 

vereador Luiz Eduardo Giacomel parabenizou a organização da feira ExpoBarão dois mil e 

dezenove que foi uma das maiores feiras já realizadas no município e também o empenho dos 

secretários e dos funcionários que de alguma forma contribuíram neste evento o pessoal do 

Palmeiras pela parceria na realização deste evento e viu o entusiasmo dos expositores e em resposta 

ao vereador Floriano disse que já solicitou ao secretário Renan Giacomelli um relatório final da 

feira porem ainda é muito cedo para passarem os resultados. 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 dois de dezembro de dois mil e dezenove às dezenove horas.  Os 

trabalhos foram presididos pelo Vereador Alderi Trombeta e 1° Secretário Vereador Luiz Eduardo 

Giacomel. Sendo que eu 1ª Secretario determinei que fosse lavrada a presente ata, que após 
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aprovada será assinada por mim e pelo Senhor Presidente. -.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--

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