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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 02 DE DEZEMBRO DE 

2019. Aos dois dias do mês de dezembro 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. O Presidente colocou em 

votação a Ata: Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária, da Vigésima Sessão Legislativa, de 

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

NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os representantes: pela bancada PT/PSB o vereador 

Floriano Ternes(PT), pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori, pela bancada PP/PSDB o 

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

Picoli(PSDB) e pela bancada PDT/PTB o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT). 

CORRESPONDÊNCIAS:  a secretária repassou o convite para o Encontro Regional de Lideranças 

Femininas que acontecerá no dia quatro de dezembro de dois mil e dezenove com início as oito 

horas e trinta minutos da manhã e será presidida pela delegada Raquel Kolberg e pela senhora Lilian 

Franzmann juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Erechim e este evento é organizado pela 

Câmara de Vereadores de Erechim com apoio da AMAU.  REQUERIMENTOS ESCRITOS: 

Requerimento nº 022/2019 do vereador Zaqueu Picoli, 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 instalação de um sistema de geração de energia solar através de 

placas fotovoltaicas nos prédios públicos do município.” O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o 

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

pedindo a colaboração e a aprovação dos demais vereadores na aprovação deste requerimento que 

será encaminhado ao Poder Executivo sugerindo que seja implantado placas de energia solar e que 

isto vem numa crescente e pensando numa economicidade e também no meio ambiente e falou que 

fez um levantamento e buscou números com auxílio da assessora Jane junto ao Poder Executivo que 

quanto se gasta com energia elétrica no município e tomou como exemplo o prédio da prefeitura 

onde também tem a Casa Legislativa onde se gasta uma média de mil e oitocentos a dois mil reais 

por mês e se o município implantar esse programa e fazer a colocação das placas de energia solar o 

custo ficará em torno de sessenta mil a setenta mil reais para a implantação e pelo gasto que se tem 

mensalmente em menos de três anos a implantação das placas estará paga e o gasto com energia 

elétrica estará praticamente zerado e mais uma vez pediu a colaboração para a aprovação dos 

demais vereadores e que se tudo ocorrer bem o Poder Executivo repense e implante este projeto. O 

vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha 
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pelas redes sociais e disse ser favorável a este requerimento pois o mesmo é que grande valia pois a 

família do senhor Fiorelo Slaviero gastava em torno de quatro mil reais com energia elétrica, fez o 

investimento de cento e dez mil reais em energia solar e hoje tem um gasto de noventa reais com 

energia elétrica tendo uma diferença enorme em dois anos conseguindo assim pagar o investimento 

feito por isso considera que grande valia e que inclusive pensou em colocar na sua casa também e 

ressaltou que se faça isso antes pois segundo informações que teve a partir do próximo ano terá um 

aumento de trinta por cento. O vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os vereadores, 

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

totalmente favorável ao requerimento e falou que tinha um auxílio para os agricultores que 

ultimamente foi cortado uma boa parte e provavelmente e poucos anos será retirado todo o 

incentivo para a agricultura, sem contar que a energia elétrica está aumentando absurdamente, pois 

um ano atrás pagava cem reais agora já passa de trezentos reais e disse não saber o porquê e este 

requerimento do vereador Zaqueu é muito bom e vários municípios já aderiram e o valor gasto se 

pagará em dois anos e foi bem pensado e espera que o executivo concorde pois mesmo se não tiver 

o valor para o investimento as empresas tem condições que facilitaria isso pois isso é  uma energia 

limpa não dependendo de agua caso aconteça uma estiagem e disse ainda que é favorável em 

instalar em outros prédios públicos que tem um gasto mais elevado em energia elétrica. O vereador 

Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e disse ser 

favorável ao requerimento e fez dois adendos e sobre a questão da taxa de consumo comentada pelo 

vereador Floriano a mesma já foi boicotada pela Comissão no Senado Federal e a outra questão é 

sobre o custo de setenta mil e disse que acredita que este custo é somente para a instalação no 

prédio da prefeitura e que não sabe como funcionará perante a RGE pois o CNPJ é o mesmo tanto 

para as escolas quanto para outros prédios públicos e acredita que se é para fazer somente na 

prefeitura que se faça em todos os prédios públicos do município e tem ciência que o custo não será 

inferior a duzentos mil reais mas que existe incentivos para instalação em órgãos públicos. O 

vereador Zaqueu pediu permissão e falou que tomou como exemplo o prédio da prefeitura mas a 

idéia e instalar em todos os prédios públicos.  O vereador Luiz retomou a palavra dizendo que o 

cálculo do consumo do município é que vai dizer quantas placas serão necessárias e por isso que se 

incluir todos os prédios o valor se torna mais acessível e reiterou que é preciso se ater caso for ter 

licitação para não acontecer o que aconteceu em alguns municípios com as câmeras de 

monitoramento pois muitas vezes vem algumas empresas que fazem a licitação de qualquer jeito e 

depois precisa gastar mais para resolver. O vereador João Carlos Dassoler cumprimentou o 

presidente, os vereadores, os presentes e disse que também é favorável ao requerimento e seria 

muito interessante implantar em todos os prédios públicos do município pois com o tempo o 

investimento irá retornar e o valor poderia ser usado em outras áreas. A secretária fez uma 

retificação quanto a data do requerimento e informou que o mesmo é da data de vinte e oito de 

novembro e não dezoito como fora informando anteriormente. Colocado em votação o 

Requerimento nº 022/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Em tempo o 
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presidente solicitou que conste em Ata que o vereador João Nunes da Silva suplente não 

compareceu à Sessão. 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 049/2019, nº 050/2019 e nº 

051/2019 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 049/2019, 

nº 050/2019 e nº 051/2019 estão aptos para discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 049/19 DE 

27 DE NOVEMBRO DE 2019 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Auxílio 

Financeiro para Incentivo à Construção de Pocilgas Novas e Ampliações para Alojamento de 

Suínos.” 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 vem para 

renovação nos mesmos moldes do projeto antigo já aprovado nesta Casa e pelos dados apresentados 

do ano de dois mil e dezenove com certeza o retorno que vem para esta Casa baseados no retorno de 

dois virgula seis lotes terminação de suínos por ano teria um retorno de quase cinquenta mil reais 

dentro de um ano e com o aumento para dois mil e quinhentos com certeza para o próximo ano 

terão novos produtores aderindo a esse programa e até o ano de dois mil e vinte este investimento 

estará pago e ainda com sobra de recursos do retorno para os cofres públicos do município e além 

de estarem ajudando e incentivando os produtores nos seus compromissos diários estarão trazendo 

um grande bem para a sociedade cotegipense e finalizou pedindo a aprovação do projeto pelos 

demais vereadores. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse ser totalmente favorável a este projeto 

e como falado pelo vereador Rodrigo basicamente o incentivo que foi dado e pela arrecadação que 

houve no ano basicamente bateu um com o outro e este incentivo tem sempre a incrementar os 

cofres públicos e disse querer propor a inclusão de uma emenda junto ao artigo segundo após o 

parágrafo segundo pois em conversa com o prefeito e com o secretário de agricultura hoje à tarde 

resolveram em conjunto também incentivar a produção de leitões que estão no período de creche e 

que não consta no projeto e que se todos concordarem gostaria de fazer esta proposta de emenda 

com o incentivo no valor de dez reais por leitão em período de creche quando houver a construção 

ou a ampliação de chiqueiros com finalidade de creche. O presidente disse que como já estava 

ciente desta emenda não tem a necessidade de interromper a Sessão e somente coloca em discussão 

e votação a mesma. O vereador Floriano Ternes disse que este projeto vem apenas para renovação e 

com o valor superior ao do ano anterior e disse ser totalmente favorável pois se percebe na 

arrecadação e é um projeto muito bem elaborado para incentivar os produtores tanto para aves como 

neste projeto para suínos e acredita ter vários interessados em ampliar ou construir chiqueirões e 

espera que este incentivo continue por muitos anos e possa favorecer inclusive os pequenos 

agricultores e mais uma vez disse ser favorável ao projeto e também a emenda do vereador Luiz que 

foi muito bem elaborada pois ultimamente está faltando leitões para alojamento sendo preciso trazer 

de fora e com certeza terá interessados em produzir leitões. O vereador Adelir Sartori disse ser 
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favorável a este projeto que vem para renovação e é mais um incentivo ao agricultor para que 

invista em sua propriedade e faz com que o mesmo queira continuar no interior pois sabe que tem 

apoio do poder público e disse também ser favorável à emenda pois é o início de todo o processo de 

criação de suínos. O vereador Zaqueu Picoli disse ser favorável ao projeto de lei de manutenção 

deste incentivo a suinocultura e que é importante destacar que a arrecadação e os números deste 

programa de incentivo estão apenas começando a entrar para o caixa da prefeitura e que o cálculo 

de ICMS feito para se fazer o repasse para o município é de dois em dois anos e que ainda colherão 

muitos frutos deste incentivo tanto da suinocultura com avicultura e bovinocultura e que ainda é 

importante destacar que estão comentando sobre a falta de leitões e que hoje existe apenas um 

criador no município e que isso é de se lamentar pois se esse programa tivesse sido criado há anos 

atrás pudesse ter se mantido mais criadores e que é favorável à emenda do vereador Luiz quanto as 

creches para que se incentive também a construção e ampliação de creches para leitões no 

município. Disse ainda que havia comentado com o poder executivo antes de votarem a Lei 

Orçamentária da necessidade que fosse criado um programa e que estará conversando com o 

secretário de agricultura e com o prefeito que com a sobra destes recursos para que se fizesse um 

aditivo para que fosse criando um auxílio aos suinocultores que ainda não foram beneficiados com 

este programa principalmente na questão da cobertura e cercamento das esterqueiras e que 

infelizmente todos são conhecedores da tragédia ocorrida no município este ano e quem sabe se as 

esterqueiras das pocilgas estivessem com a cobertura feita muita coisa poderia ter sido evitada e 

quem sabe fosse criada alguma forma de incentivo para as pocilgas mais antigas e que pensa na 

cobertura das esterqueiras e quem sabe no reaproveitamento da agua da chuva que é um problema 

que vem se agravando e que conversou com moradores da Linha Carolina que estão tendo problema 

com a agua e todos sabem da necessidade da mesma para a suinocultura e avicultura e finalizou 

dizendo ser favorável a emenda e ao projeto. O presidente solicitou que a secretária faça a leitura da 

emenda do vereador Luiz Eduardo Giacomel. A secretária leu a emenda que ficou da seguinte 

forma: “Altera §4º onde antes era §3º e inclui-se novo §3º. Da alteração e inclusão § 3º - Para 

unidades de leitões alojados em período de creche: para cada leitão alojado à nova construção ou 

ampliação o município repassará o valor de R$ 10,00(dez reais) por leitão. O vereador Zaqueu 

Picoli disse que caberia colocar um limite de leitões para a creche e o vereador Luiz disse que foi 

pensado nisso e que o executivo mesmo preferiu deixar assim e não limitar para este ano e o 

vereador Floriano Ternes disse achar correto deixar ilimitado pois como está em falta de repente 

alguém se interesse em criar leitões. Colocado em votação a Emenda ao Projeto de Lei nº 049/2019 

teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei 

nº 049/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI Nº 

050/19 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder Auxílio Financeiro para Incentivo à Construção de Aviários Novos ou Ampliações 

para Alojamento de Aves.” O vereador Rodrigo Colet disse que este projeto vem nos mesmos 

moldes do projeto anterior para a renovação de um projeto já existente para o ano de dois mil e 
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vinte e como consta na justificativa a prefeitura adquiriu uma mini carregadeira para a realização da 

limpeza dos aviários facilitando assim para os produtores que não precisam pagar para pessoas de 

fora virem realizar esta tarefa além de auxiliar no carregamento do adubo orgânico que muitas vezes 

trazem uma renda extra aos produtores que muitas vezes não utilizam todo o adubo na sua 

propriedade e comercializam o excedente e renovando a matéria orgânica do solo dos produtores do 

município e dessa forma este incentivo traz lucros para os produtores e para os munícipes e acredita 

que este incentivo é de grande valia seja ele para a ampliação ou construção dos aviários e com 

certeza trará mais conforto e um incentivo para os produtores que tem vontade de ampliar e 

continuar nesta atividade que é de grande importância para o município e finalizou pedindo a 

aprovação do projeto dos demais vereadores. O vereador Floriano Ternes disse que este projeto 

também vem para renovação e que acredita que tem pessoas interessadas em fazer novos aviários 

até vinte cinco mil aves como consta no projeto no valor de um real e cinquenta centavos por ave 

para quem quiser construir ou ampliar e disse ser favorável a este projeto que com certeza irá ajudar 

nas despesas. O vereador Zaqueu Picoli disse que nos mesmos moldes do projeto de incentivo a 

suinocultura cabe aos vereadores aprovar o mesmo para manter este programa de incentivo a 

avicultura e que muito bem colocou o vereador Floriano existe vários interessados em construir e 

que já tem alguns projetos em execução no município e alguns avicultores já com aviários com 

interesse em fazer a climatização e é importante destacar que somente fazendo a climatização 

dentro do mesmo barracão acaba ampliando em oito a dez mil aves a mais dentro do mesmo espaço 

e ainda em tempo gostaria de deixar registrado da preocupação dos prefeitos da AMAU com a 

questão do esfriamento da ampliação do frigorifico de suínos da Aurora e que os prefeitos iriam se 

reunir juntamente com o secretário de agricultura do estado em Chapecó para tratar deste assunto 

pois foi por motivos de burocracia do estado que esta ampliação ainda não ocorreu e finalizou 

dizendo ser favorável ao projeto. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse ser favorável ao projeto 

assim como no projeto anterior e que o vereador Floriano comentou da dificuldade dos produtores 

com a falta de incentivo no campo e na contramão disso o município não está medindo esforços 

para cada vez incentivar mais a agricultura do município e quem produz pois todos sabem que quem 

produz é quem traz os recursos e as atividades para a cidade e disse ainda que em conversa com o 

secretário de agricultura Bertuol se não se engana no ano anterior foram oito mil aves alojadas mas 

já tem um novo aviário com capacidade para vinte e cinco mil aves em construção e ampliação de 

mais oito mil aves e se vê que realmente que o poder executivo está mostrando resultados. Colocado 

em votação o Projeto de Lei nº 050/2019 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI Nº 051/19 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 Que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Auxílio Financeiro para Incentivo à 

Produção de Silagem.”  Em discussão ao Projeto de Lei o vereador Rodrigo Colet como Líder de 

Governo solicitou a palavra, e em seguida expos aos colegas que esse Projeto já vinha adentrado na 

Casa Legislativa e que estava retornando para correção de alguns erros, e também para facilitar o 

controle da Administração municipal para o programa. O vereador afirmou que em conversa com o 
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Secretário da Agricultura o projeto teve um aumento de 10% (dez por cento) para os produtores 

considerando os valores do projeto anterior. O vereador ainda justificou que o setor da bacia leiteira 

do município vem aumentando consideravelmente com a instalações de Free Stall e sistema 

Compost Barn, o que leva a um aumento de produção, derivado das melhores condições de 

alojamento com menos stress e controle de temperatura, entretanto expos  o vereador que é sabido 

que apesar das melhores condições o confinamento exige uma produção maior de silagem para 

conseguir manter esses animais durante o ano,  tanto para gado de corte ou para bacia leiteira, o 

vereador finalizou então anunciando que foram recebidos dois novos carretos agrícolas oriundos de 

emenda parlamentar enviada pelo Deputado Afonso Hamm que deverão auxiliar no processo e 

contou com a aprovação dos demais vereadores em virtude do Projeto de Lei.  O vereador Luiz 

Eduardo Giacomel inicialmente se posicionou favorável ao projeto, entretanto sugeriu algumas 

emendas modificativas ao projeto de Lei, inicialmente solicitou a correção do Art. 2º onde consta o 

ano de 2019 para que passasse a constar 2020 o que foi um erro de digitação segundo informações 

obtidas com o Secretário da Administração. O vereador ainda propôs uma emenda modificativa com 

a Alteração do Art. 2º para que o período de silagem ocorresse de 01 de janeiro de 2020 até 31 de 

“outubro de 2020” e a inclusão de um novo inciso ao Projeto de Lei que teria a seguinte redação: 

“IV – Esse benefício será concedido somente 1 (uma) vez ao ano devendo o produtos optar pelo 

benefício de cultura de verão ou de inverno.” O vereador justificou que todos sabem que a cultura 

de verão é a que proporciona um maior retorno ao produtor entretanto os produtores da bacia leiteira 

e o gado de corte efetuam a silagem na cultura do inverno optando pela venda dos produtos no 

verão, deixando a escolha do produtor durante a inscrição para a escolha da cultura de inverno ou de 

verão. O Presidente Alderi Trombeta questionou sobre se a alteração aumentaria a cultura de 

inverno e se a colocação do inciso no Art. 2º e data o que foi confirmado pelo vereador Luiz 

Eduardo Giacomel. Ainda em discussão o Projeto de Lei o vereador Floriano Ternes explanou que o 

projeto é de grande valia e que concorda com as alterações do vereador Luiz Eduardo, solicitando a 

melhor avaliação do Secretário de Agricultura quanto à questão de ampliação dos hectares 

justificando à escassez de produtores no âmbito rural que lidam com esse tipo de cultura, afirmou o 

vereador que o município possui grandes produtores como a exemplo Marcelo Kreczynski com a 

bacia leiteira que segundo ele é um exemplo de batalha, tanto no leite quanto nas aves e no suíno. 

Quanto aos carretos indagou se os mesmos foram fabricados pelo Sr. Jair Minski são de excelente 

qualidade com um tamanho relevante e com uma resistência que varia de 5 a 10 anos parabenizando 

a secretaria da agricultura, finalizou o vereador colocando que a alta do diesel gera um 

descontentamento para quem trabalha na área da agricultura e concordou com o presente projeto de 

lei. O vereador Djeovani Kreczynski parabenizou a Secretaria de Agricultura e Administração pelo 

envio dos  Projeto de Lei ligados à agricultura tão importantes ao ponte de vista do mesmo, 

afirmando que esses incentivos contribuem para inibir o êxodo rural. Não havendo mais solicitações 

para a palavra referindo-se ao Projeto de Lei 051/2019 a Secretária do Legislativo solicitou a palavra 

ao presidente com o intuito de efetuar a leitura da emenda modificativa sugerida pelo vereador Luiz 
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Eduardo Giacomel na qual já fora subscrita em tempo anterior a sessão ordinária,  o Presidente 

então solicitou a leitura do texto na forma sugerida o que foi  prontamente efetuado pela secretária, 

no Art 2º a proposta altera a redação que  passaria a seguinte forma: “ Art. 2º O Poder Executivo 

Municipal subsidiará áreas de silagem feitas no período de 01 de janeiro de 2020 até 31 de outubro 

de 2020, obedecidas as seguintes proporções:” Fora ainda proposto a inclusão no Art. 2  do Inciso 

IV com a seguinte redação: “ IV – Esse benefício será concedido somente 1 (uma) vez ao ano 

devendo o produtor optar pelo benefício de cultura de verão ou inverno.” Colocado em discussão a 

Emenda proposta pelo vereador Luiz Eduardo, o vereador Djeovani Kreczynski solicitou a palavra e 

o parabenizou o pela emenda proposta, todavia solicitou esclarecimentos se a produção do feno se 

enquadraria ao projeto, pois segundo o mesmo também trata-se de um tipo de silagem, solicitando 

ao vereador Luiz se talvez não fosse o caso de efetuar um novo adendo contendo essa informação. 

Em resposta o vereador Luiz Eduardo explanou que é algo que dependeria da aprovação dos demais 

vereadores. O vereador Rodrigo Colet solicitou a palavra e explanou que a questão feno poderia ser 

alvo passível de comercialização tanto quanto poderia ser utilizada para uso ao próprio. O vereador 

Djeovani reafirmou que é algo que ajudaria bastante os produtores e que seria passiva de analise nas 

propriedades, então o vereador Luiz Eduardo explanou que o Projeto de Lei em si não específica o 

tipo de silagem, devendo o agricultor procurar a Secretaria de Agricultura para verificar se seria 

abrangido no programa ou não. Os vereador Djeovani rebateu que acreditava que o feno se 

encaixaria ao projeto de lei, o Presidente Alderi Trombeta solicitou então se o vereador Djeovani 

gostaria de efetuar um novo adendo, e este afirmou que gostaria nesse instante o vereador Rodrigo 

Colet expôs que acreditava que o projeto na forma como estava exposto incluiria a produção de 

silagem de feno. O vereador Luiz solicitou a palavra e afirmou que o projeto deve ter coerência com 

o que propõe, que incentiva a produção de silagem no geral não especificando se é de milho ou de 

cevada, citou como exemplo, reafirmando que cabe a Secretaria de Agricultura uma melhor análise. 

O Presidente Alderi Trombeta expôs sua preocupação na comercialização do feno. Então o vereador 

Djeovani concluiu que é por esse motivo que caberá a análise da Secretaria de Agricultura. 

Concluiu o vereador Rodrigo Colet que a Secretaria tem como ter o controle para verificar quem 

poderá adentrar ao programa. Acerca dos esclarecimentos o vereador Djeovani retirou a intenção de 

um novo adendo. O vereador Zaqueu Picoli ressaltou que é importante deixar claro que o produtor 

deverá optar pelo cultivo de silagem de verão ou de inverno, independentemente do número de 

hectares. Com a palavra o vereador João Carlos Dassoler perguntou como fica a situação do 

produtor que quiser efetuar a silagem em dezembro. O vereador Floriano Ternes como líder de 

bancada solicitou novamente a palavra e afirmou que há quem faça a silagem em dezembro, 

entretanto que não receberá esses valores em dezembro, todavia que ao seu ver poderá receber em 

janeiro sem prejuízo algum, e expôs que acredita que a cultura de inverno como o feno ou tifton  se 

enquadram perfeitamente, e que são justificáveis através do cadastro do produtor junto a Inspetoria 

da Secretaria de Agricultura, e ainda exclamou que na opção de efetuar a silagem de dois ou um 

hectare de um cultivo no verão em um momento e o restante em outro desde que cumpra o limite de 

mailto:vereadorescotegipe@yahoo.com.br


B
A

RÃ O  DE  COT E G I P
E

 

R: Princesa Isabel 114,   Barão de Cotegipe – RS 

CEP: 99740-000    Fone, Fax : 0 XX (54) 523-2377    email: vereadorescotegipe@yahoo.com.br  

Estado do Rio Grande do Sul 
 

MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

B
A

RÃ O  DE  COT E G I P
E

3 hectares e de que seja  no mesmo cultivo. O vereador Luiz Eduardo então solicitou novamente a 

palavra e esclareceu que o que diferencia o cultivo de inverno ou verão são somente os valores. 

Como líder de governo o vereador Rodrigo Colet esclareceu que por meio do Secretário de 

Agricultura que o cultivo de silagem poderá ser feita uma vez por ano e de qualquer tipo e que 

consta no Art. 4 º que serão verificadas a viabilidade através do talão de produtor e finalizou que 

acredita que a afirmação do vereador Floriano está correta quanto aos diferentes cultivos entretanto 

que deverá alterar os valores. Colocado em votação a emenda do vereador Luiz Eduardo Giacomel 

teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei 

nº 051/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: o 

vereador Djeovani Kreczynski pediu permissão para se retirar da Sessão. O presidente concedeu a 

permissão. Sobrevindo a palavra livre pela bancada do PTB/PDT o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel(PDT) parabenizou os vereadores Rodrigo e Zaqueu pela conquista do campeonato 

municipal de campo da segunda divisão que aconteceu na data de ontem e acredita que foi um 

campeonato muito tranquilo até o momento sendo um esporte que há muito tempo que não se fazia 

um campeonato no município e ficou provado que pode ser feito todos os anos pois as pessoas estão 

tendo a consciência da importância da integração e convidou a todos para participarem no próximo 

final de semana da final da primeira divisão no campo do Palmeiras. Pela bancada do MDB o 

vereador Adelir Sartori parabenizou a Igreja Monte Claro pela excelente festa do pierogue que foi 

realizada e agradeceu a todos que trabalharam. Pediu ainda para o líder do governo sobre um 

requerimento que havia feito para a construção de um banheiro na Praça Laurindo Meneghel e 

novamente está solicitando pois no último sábado esteve na praça e algumas pessoas reclamaram da 

falta do mesmo e o presidente informou que tinha banheiro químico e o vereador Adelir disse que 

no final da tarde foram retirados e disse ainda que por mais que haja comercio aos arredores os 

mesmos não irão permitir mais que cinquenta pessoas utilizarem o banheiro do estabelecimento e 

com a instalação de câmeras no local seria interessante construir um banheiro neste local.  Pela 

bancada PP/PSDB o vereador Rodrigo Colet(PP) disse que como comentado pelo vereador Luiz 

Eduardo Giacomel também parabenizou as equipes participantes do campeonato de futebol de 

campo e as que disputaram as finais e as campeãs pelas conquistas e com certeza o espirito do 

esporte prevaleceu e que sempre existe um extra campo e tudo está sendo resolvido da melhor 

forma para que no ano que vem possa novamente acontecer estas atividades esportivas. A título de 

esclarecimento o vereador disse que foram atendidos alguns pedidos e disse que quanto a lombada 

em frente a casa da Zilá conversou no dia de hoje com o secretário Tiago e com o vice-prefeito Joni 

Giacomel e os mesmos falaram que vão fazer até o final do ano e em frente as escadarias onde já 

tiveram vários pedidos de lombada será feita uma faixa elevada juntamente quando forem feitas as 

outras em frente a fruteira. Quanto as lâmpadas na propriedade do vereador Floriano Ternes o 

vereador Rodrigo informou que já está na lista do Sotoriva para a colocação da mesma. E na 

propriedade do senhor Dirceu Santin foi feita no pátio da sua propriedade e na propriedade do 

senhor Helio Cibulski também e pelo o que foi passado ou já foram atendidos ou serão atendidos 
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durante a semana. O vereador João Carlos Dassoler também parabenizou as equipes que jogaram no 

último final de semana no São José em especial os vereadores Rodrigo e Zaqueu e também 

parabenizou a organização do clube São José. O vereador Zaqueu Picoli(PSDB) também 

parabenizou o poder público na pessoa da Marina, do secretário Renan pela organização do 

campeonato e o empenho de todos para que voltasse a acontecer o campeonato de futebol de campo 

pois dentro do modo que foi organizada foi aprovado com os jogos pela parte da manhã e com 

almoço ao meio dia e também parabenizou todas as equipes participantes independente de quem 

chegou as finais ou quem somente participou, os atletas, as comissões técnicas e em nome do 

vereador Rodrigo parabenizou a entidade do São José Esporte Clube pela organização do evento e 

em nome da sua equipe agradecer a receptividade e que torce para que se mantenha esse 

campeonato de futebol de campo e com a reforma do ginásio finalizada terá com campeonato de 

futsal, o campeonato de bochas e desse modo mantendo a integração entre as comunidades. O 

vereador ainda reforçou ao líder do governo e que estará contatando também as secretarias 

responsáveis para que fosse reforçado um pedido para as agentes de saúde para que o poder 

executivo comece a notificar os proprietários dos lotes vazios que estão com problema de capoeira e 

que visitou alguns bairros novos no final de semana e ouviu muitas reclamações nesse sentido e 

novamente reforçou o pedido aos setores responsáveis para que seja feita esta cobrança para a 

limpeza desses terrenos para evitar a proliferação de animais nocivos, baratas, ratos e juntamente a 

esse pedido disse que está se entrando no verão solicitou que seja providenciado a dedetização na 

cidade. Finalizou convidando a todos para participarem no próximo domingo da final da primeira 

divisão entre Palmeiras A e São José A na sede do Palmeiras no município. Pela bancada PT/PSB o 

vereador Floriano Ternes(PT) pediu ao líder do governo pois no domingo tinha festa na comunidade 

Santa Lucia Tapir e a estrada que vai para a propriedade do senhor Lidio Pasa está em péssimas 

condições e com a produção de pêssegos o trafego fica complicado. Repassou ainda um pedido do 

senhor Bruno Kreczynski onde no ano anterior foi começado a reabertura de uma estrada pela divisa 

da sua propriedade e ficou uma parte para finalizar a estrada e não foi concluída até agora e o 

mesmo pediu para que fosse terminada a obra. Falou ainda que no domingo lhe procurou o senhor 

Augusto Czarnobay do Povoado Wawruch apavorado pois recebeu uma notificação de cobrança no 

valor de três mil reais referente ao IPTU pois apesar que nesta comunidade se pagar esse imposto 

não se tem infraestrutura, saneamento básico e nem calçamento e o mesmo solicitou para conversar 

com o secretário responsável e com os vereadores pois é um absurdo esse valor de multa que veio e 

disse não saber qual o valor cobrado pois não tem propriedade nesta localidade mas o mesmo ficou 

apavorado e o vereador disse que é preciso dar uma olhada pois não tem calçamento, infraestrutura 

e esgoto pelo município e finalizou pedindo para que se dê uma atenção especial para este caso.  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 dezesseis 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 
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que fosse lavrada a presente ata, que após aprovada será assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

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

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