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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EM 16 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, 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 Nona Reunião Ordinária, da Vigésima Primeira Sessão Legislativa, de dois de 

dezembro 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 

PDT/PTB o vereador Alderi Trombeta(PTB) e o vereador Luiz Eduardo Giacomel(PDT), pela 

bancada do MDB o vereador Adelir Sartori e pela bancada PT/PSB o vereador Floriano Ternes(PT), 

o vereador André Gasparini(PT) e o vereador Djeovani Kreczynski(PSB). REQUERIMENTOS 

VERBAIS: O vereador André Gasparini cumprimentou o presidente, os demais vereadores, as 

secretárias, os membros  do CONSEPRO, os demais presentes e quem acompanha pelas redes 

sociais e pediu que o líder do governo solicitasse ao Poder Executivo sobre um tema que já foi 

comentado várias vezes nesta Casa que são as placas de identificação das ruas do município pois 

segundo o mesmo foi cobrado por alguns munícipes em especial do loteamento Baidek que tem 

dificuldades principalmente das entregas de transportadoras e disse saber que nas ruas centrais teve 

uma parceria com algumas empresas onde as mesmas patrocinaram investindo um valor com a 

nomenclatura das ruas em troca de uma merchandising de sua empresa e falou também que foi 

tratado de temas de segurança pública anteriormente e que existia uma pequena fração de recurso 

que era repassado das multas municipais que deveriam ser investido pelo Poder Executivo através 

do Departamento de Transito com identificação de ruas, faixas de segurança, placas de segurança e 

gostaria de saber se existe algum recurso disso ou talvez que se repasse um pequeno valor do que 

será devolvido pelo Poder Legislativo ao final deste ano para ser utilizado para este fim. O vereador 

Djeovani Kreczynski cumprimentou o presidente, os demais vereadores, as assessoras, os demais 

presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder do governo para que seja 

implantado redutores de velocidade nas imediações da mecânica do Sassá na saída para São 

Valentim onde o empresário em questão lhe informou que os veículos transitam em alta velocidade 

neste local e por ser uma mecânica existe o fluxo de muitas máquinas pesadas podendo causar 

algum acidente. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº 023/2019 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 decrescido o valor da porcentagem 

dos proventos no caso de utilização de veículo particular para deslocamento de vereador, assessor, 

ou servidor quanto á indenização correspondente deslocamento a serviço ou em representação do 

Poder Legislativo.” O vereador Zaqueu Picoli cumprimentou o presidente, os vereadores, a 

assessoria, as autoridades, os representantes de entidades e empresas, os demais presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e iniciou dizendo que é de conhecimento de todos que no ano 

passado quando foi presidente desta Casa elaborou o projeto para que fosse discutido e infelizmente 
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por não ter feito a sua articulação e conseguiu levar o mesmo para o Plenário e por tramites do 

Regimento Interno desta Casa teve que aguardar um ano, se passou alguns meses mas agora 

encaminhou este requerimento para que seja feita a discussão desta lei e falou que importante 

esclarecer para quem não sabe que hoje existe uma lei em vigor com um auxílio de combustível 

para assessores da Câmara, funcionários ou vereadores que se desloquem para um curso ou evento 

com veículo próprio e que a lei vigente trata da seguinte forma: quem utilizar do veículo próprio 

tem o direito de receber vinte e sete por cento do valor do litro de gasolina licitado pelo Poder 

Executivo por quilometro rodado e deu um exemplo simples de um deslocamento para a cidade de 

Porto Alegre hoje o vereador receberia sobre oitocentos quilômetros ida e volta sendo que 

quatrocentos quilômetros de ida e quatrocentos de volta e receberia através desta lei em vigência 

mais de mil reais de ajuda com combustível e por ser uma lei é um direito de quem quiser usufruir 

mas disse achar que na situação em que se encontra o país, os estados e os municípios é importante 

que comecem a fazer o seu papel também e que entende que é necessário fazer estas viagens mas 

que considera um absurdo pois todos sabem que um deslocamento até Porto Alegre com o preço que 

está o combustível hoje não gastaria mais de quatrocentos reais e por isso acha que se faz necessário 

e que cada pouco se vê Casas Legislativas entrando com projetos para redução, cortes de diárias e 

não adianta virem até aqui dizer que tem que cortar dos ministros, senadores, deputados e não dar o 

exemplo e ressaltou ainda que a sua proposta é fazer a redução de vinte e sete por cento para quinze 

por cento se baseando em cálculos fica condizente e que se o vereador achar que quinze por cento é 

pouco tem a opção de se deslocar de ônibus ou táxi que a Câmara fará o ressarcimento dos valores e 

disse ainda que do jeito que está não é ilegal mas na sua visão é imoral e pediu a aprovação dos 

demais vereadores e após os tramites legais que a mesa diretora elaborasse este projeto de lei e 

encaminhe para esta Casa. O vereador Floriano Ternes cumprimentou o presidente, os vereadores, 

os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse concordar com o requerimento do 

vereador Zaqueu Picoli e que já fez vários cursos através do Poder Legislativo e por ser o vereador 

mais antigo desta Casa considera correto diminuir as despesas e que o vereador utiliza do seu carro 

se quiser caso contrário pode usar outro meio de transporte e que vê vários municípios reduzindo os 

custos e que esse é mais um exemplo que o Poder Legislativo estará fazendo pois é importante 

começar aqui para depois cobrar dos outros e por isso é totalmente favorável ao requerimento e que 

se faça os tramites legais para após vir o projeto para ser discutido pelos vereadores. O vereador 

Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha 

pelas redes sociais e disse ser favorável a este requerimento do vereador Zaqueu Picoli e que se está 

vivendo um momento em que é preciso pensar em economicidade e que sempre se pede para a 

administração fazer mais repasses para a população e muitas vezes esquece que de certa forma tem 

muitas mordomias que poderiam ser cortadas e pediu para que quando chegue este projeto a mesa 

diretora que o mesmo não seja barrado e seja colocado em votação para que os vereadores decidam 

e disse ser favorável a este projeto e disse ainda que inclusive as diárias estão sendo feitas de modo 

errado pois acredita que como se tem sessões a cada quinze dias e no seu ponto de vista tem um 

salário relativamente bom também recebem diárias com valores acima do que deveria e que as 

vezes receber apenas as despesas seria suficiente muitas vezes. Colocado em votação o 

Requerimento nº 023/2019 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. O presidente 

informou que antes que passar para a ordem do dia será feita a eleição para a nova mesa diretora 

para o ano de dois mil e vinte e solicitou que a secretária fizesse a leitura da ata da escritura das 

chapas. Após a leitura da mesma foi feita a votação sendo aprovada a única chapa que ficou da 
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seguinte forma: vereador Luiz Eduardo Razzia Giacomel – presidente, vereador João Carlos 

Dassoler – vice-presidente, vereador Rodrigo Colet – 1º(primeiro) secretário e vereador Zaqueu 

Picoli – 2º(segundo) secretário. 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 051/2019 e nº 056/2019 

foram baixados para análise da Comissão de Pareceres.  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 052/2019, 

nº 054/2019 e nº 055/2019 estão aptos para discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 052/19 DE 

11 DE DEZEMBRO DE 2019 Que “Altera a redação do Art. 152 da Lei Municipal nº 

1.786/06.” O vereador Rodrigo Colet cumprimentou o presidente, os vereadores, a secretária, a 

assessoria, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que como um dos autores do 

requerimento para este projeto e em discussão como secretário da administração foi verificado que 

já existia um projeto de dois mil e seis que tratava basicamente das mesmas idéias e somente não 

tinha incluso a questão das melhorias e algumas deficiências que foram incluídas neste projeto atual 

e analisando o antigo projeto foi identificado restrições no artigo cento e cinquenta e dois o primeiro 

item foi mantido igual e foram alterados os demais itens com inclusão dos cadeirantes e deficientes 

visuais na sua totalidade e anexado o parentesco de primeiro grau sendo eles pai, mãe e filhos e que 

tenham somente um terreno em território nacional pois na antiga lei previa que se tivesse imóvel em 

Erechim ou qualquer outro local também poderia se beneficiar desse abatimento do imposto e futura 

contribuição de melhoria. Disse ainda que a renda mensal prevista no antigo projeto foi alterada 

para três salários mínimos de todos os membros da família pois antes não estava bem especificado 

quem seria o beneficiado e a forma utilizada para a soma. Quanto aos cadeirantes e portadores de 

deficiência visual não estava claro quem faria a verificação e a partir de agora a análise 

socioeconômica será feita pela assistência social do município com apresentação de um laudo 

médico prescrito por um médico da UBS do município, podendo ter também um laudo de outro 

médico desde que validado por um médico do município para ser aceito e como já consta no projeto 

o interessado deverá fazer o pedido através de um requerimento e caso o beneficiário venha a 

falecer a família perderá a isenção o que não era especificado no antigo projeto e que antigamente 

no IPTU vinha contribuição de melhorias, taxa de prestação de serviço de coleta de lixo e a taxa de 

iluminação pública que passou para a conta de energia e por isso foi retirada do antigo projeto sendo 

que agora somente consta a taxa de coleta de lixo juntamente com o IPTU e que na verdade este 

projeto foi ajustado para abrir um pouco mais o leque para que mais munícipes que passam por 

dificuldades fossem beneficiados por este projeto e como um dos autores deste projeto conta com a 

aprovação dos demais vereadores. O vereador Floriano Ternes disse achar justo este projeto retornar 

para esta Casa para adequações inclusive quanto a renda pois quando uma pessoa é deficiente visual 

ou cadeirante e mora com os pais aposentados no projeto anterior não poderia ter renda superior a 

dois salários mínimos e não teriam o direito deste benefício e todos sabem que para manter uma 

família com essa renda e ainda pagar esse imposto, luz, água e comprar alimentação não é fácil e 

nem sempre se consegue tudo através do SUS e muitas vezes precisa pagar e também nem sempre 

consegue toda a medicação pelo Posto de Saúde ficando assim difícil de se manter e aumentando a 

renda para três salários mínimos e não pagando IPTU e a taxa de melhorias acredita que fica mais 

folgado para a família se manter e está bem explicado no projeto que se o beneficiário falecer a 

família perderá essa isenção e que considera isso justo assim como ter somente um imóvel no seu 
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nome pois se o deficiente morar com os pais e ainda tiver mais dois ou três imóveis no seu nome 

com certeza consegue se manter e finalizou dizendo ser totalmente favorável a este projeto para 

auxiliar estas pessoas que tanto necessitam. O vereador André Gasparini sugeriu uma emenda e 

solicitou uma pausa para a elaboração da mesma que foi autorizada pelo presidente. Retomando a 

sessão o presidente solicitou que a secretária fizesse a leitura da emenda sugerida pelo vereador 

André. A secretária informou que o texto do artigo cento e cinquenta e dois do projeto de lei dizia o 

seguinte: Artigo 152: Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU), mediante solicitação por requerimento, desde que o contribuinte esteja 

em dia com os cofres públicos municipais: I – Residência com área total de até 50m² (cinquenta 

metros quadrados) construídas sobre terrenos de até 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) 

e utilizado, exclusivamente, como residência por contribuintes proprietários e/ou possuidores de 

único imóvel e sua família; II – Imóvel pertencente a cadeirantes e portadores de deficiência visual 

total, ou pertencente a familiar em primeiro grau (pai, mãe, filhos), que nele residam sós ou em 

companhia de seus familiares, não possuam outro imóvel em qualquer local do Brasil e percebam 

renda familiar, com média mensal nos últimos 12 (doze) meses, de, até, 03 (três) salários mínimos; 

e informou que a proposta de emenda feita pelo vereador André Gasparini, em consonância com os 

demais vereadores ficará da seguinte maneira: Artigo 152: Ficam isentos do pagamento do Imposto 

sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), mediante solicitação por requerimento, 

desde que o contribuinte esteja em dia com os cofres públicos municipais e que se enquadrarem em 

um dos Incisos abaixo relacionados: I – Residência com área total de até 50m² (cinquenta metros 

quadrados) construídas sobre terrenos de até 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) e 

utilizado, exclusivamente, como residência por contribuintes proprietários e/ou possuidores de 

único imóvel e sua família e percebam renda familiar, com média mensal nos últimos 12(doze) 

meses de até 3(três) salários mínimos; II – Imóvel pertencente a cadeirantes e portadores de 

deficiência visual total ou doença degenerativa motora, ou pertencente a familiar em primeiro grau 

(pai, mãe, filhos), que nele residam sós ou em companhia de seus familiares, não possuam outro 

imóvel em qualquer local do Brasil e percebam renda familiar, com média mensal nos últimos 12 

(doze) meses, de, até, 03 (três) salários mínimos. O vereador Zaqueu Picoli disse ser favorável ao 

projeto e suas alterações porem ficou a definição da data que propôs e a secretária se desculpou e 

disse que teriam que criar um novo artigo e o vereador pontuou que no inciso quarto onde diz que 

deverão fazer a inscrição na secretaria da fazenda e poderia se estipular uma data limite para que 

seja feito o requerimento para poder ser beneficiado, para um melhor andamento e programação do 

poder executivo na elaboração dos carnês do IPTU. A secretaria perguntou qual a data sugerida e o 

vereador Zaqueu disse que seria dia trinta e um de janeiro. O vereador Rodrigo Colet solicitou 

permissão para falar e disse que nesta data nem todas as dívidas estão lançadas, pois o IPTU é para 

o mês de maio e que não daria para ser esta data. O vereador André Gasparini fez um adendo 

dizendo que poderia ser pois daria tempo hábil para a Assistência Social fazer o levantamento antes 

de ser lançado e mesmo se for lançado poderá ser isento devido a lei, mas teria um período hábil 

para se fazer este levantamento por parte da assistência social e o vereador Zaqueu Picoli comentou 

que na verdade haverá um pouco de transtorno neste primeiro ano pois a sua sugestão para que no 

ano de dois mil e vinte a inscrição seja feita até o dia trinta e um de dezembro para que depois 

fossem feitas as avaliações e fosse lançado pois para este ano colocar dia trinta e um de dezembro 

fica muito em cima do prazo e para este exercício o prazo de trinta e um de janeiro fica um prazo 

acessível. O presidente então solicitou qual a data estipulada e foi informado pelo vereador Zaqueu 
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que para a assistência fazer as avaliações a data seria trinta e um de janeiro. O vereador Rodrigo 

Colet comentou que como essa lei entra em vigor a partir da sua publicação se não irá encaixar já 

este ano inclusive todas a dívidas de dois mil e dezenove pois algumas dívidas são lançadas ao final 

de cada ano. O vereador André sugeriu que deveria ser aplicado a partir de agora para IPTU de dois 

mil e vinte e contribuições de melhorias a partir da publicação da lei e não retroativo e o presidente 

comentou que a partir de amanhã o projeto estará em validade. Como líder de bancada o vereador 

Floriano Ternes pediu a palavra e disse que este projeto juntamente com a emenda sugerida não 

sabe dizer como irão se basear pois quando é criada uma lei ela passa a vigorar e quem quiser pode 

se inscrever para usufruir deste benefício não podendo estipular uma data para isso. O presidente 

suspendeu a sessão para que o assessor jurídico esclareça algumas dúvidas. O presidente retomou a 

sessão e a secretária explanou que fica inalterada a questão do parágrafo quarto. Colocado em 

votação a Emenda ao Projeto de Lei nº 052/2019 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 052/2019 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI Nº 054/19 DE 11 DE DEZEMBRO 

DE 2019 Que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação Temporária de 

Excepcional Interesse Público.” O vereador Floriano Ternes sugeriu que os projetos de lei nº 

054/2019 e nº 055/2019 sejam discutidos e votados ao mesmo tempo por se tratarem da mesma 

ementa. O presidente concordou e solicitou que a secretária fizesse a leitura do projeto de lei nº 

055/2019. PROJETO DE LEI Nº 055/19 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 Que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação Temporária de Excepcional Interesse 

Público.” O vereador Rodrigo Colet disse que os projetos em questão tratam da contratação 

temporária de dois profissionais e a justificativa deixa claro que no dia vinte e um de dezembro no 

próximo sábado haverá a prova para o concurso público, a contratação deste psicólogo e deste 

fisioterapeuta para o programa do NASF que foi aprovado nesta Casa e para não se perder o recurso 

foi feita a opção da contratação temporária e a partir da homologação do concurso terá uma banca e 

não será mais necessário fazer contrato emergencial e nem renovando processos seletivos. Informou 

ainda que a contratação será para noventa dias para que caso haja alguma impugnação no concurso 

e caso contrário nesse prazo os novos profissionais já estarão efetivados através da banca do 

concurso. O vereador Luiz Eduardo Giacomel disse ser totalmente favorável a estas duas 

contratações visto que com a aprovação destes projetos e por se tratar do programa do NASF com 

recursos do governo federal que custeiam estes profissionais isentando o município de pagar com 

recursos próprios. O vereador Floriano Ternes disse que estes dois projetos vem para esta Casa para 

contratação de dois profissionais assim como vários outros durante o ano devido não haver banca de 

concurso público válida e este projeto em especial trata de recurso federal se não for aprovado o 

valor será devolvido ao cofres públicos do governo federal e disse que anos atrás se perdia muitos 

recursos pois nesta Casa tinha muitas divergências partidárias e não se olhava para a população e 

pouca gente ficava sabendo pois são poucas as pessoas que participam das sessões e finalizou ser 

favorável para a contratação destes profissionais pois irá ajudar muitos os munícipes. O vereador 

Djeovani Kreczynski disse ser favorável aos projetos em questão para a contratação deste psicólogo 

e deste fisioterapeuta para que as pessoas que necessitam destes serviços não sejam prejudicadas. 

Colocado em votação o Projeto de Lei nº 054/2019 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 055/2019 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela 

bancada do PP/PPSDB o vereador Rodrigo Colet(PP) parabenizou o trabalho da mesa diretora 
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durante este ano de dois mil e dezenove e desejou um bom trabalho para a próxima mesa diretora 

para dois mil e vinte. Parabenizou também as equipes do futebol de campo que teve a sua final no 

dia oito de dezembro onde a equipe do Palmeira se sagrou campeã, com a equipe do São José como 

vice-campeã, em terceiro lugar a equipe do Palmeiras B e quarto colocado a equipe do União. O 

vereador Rodrigo disse ainda querer utilizar este espaço pois um interlocutor convidou todos os 

vereadores para participar do seu programa na rádio e onde o mesmo citou o seu nome e de mais um 

vereador dizendo que não foram conversar na rádio nesta entrevista e ainda dizendo que este 

vereador não queria conversar com o povo. Disse ainda que iria pedir um espaço neste programa, 

mas na verdade todos sabem do porque ele convidar e se a pessoa não quiser fazer anúncios com ele 

não é obrigado e que cada um faz o seu anuncio e a sua ação do jeito que quiser pois estão livres 

para trabalhar pelo município e que se o mesmo um dia quiser vir até esta Casa, pois não encontrou 

o mesmo e ligou porem não foi atendido e que está esclarecendo para a população que este vereador 

não se esconde de andar pela cidade e todos podem vir na Sessão, acompanhar as reportagens 

através das mídias sociais, requerer qualquer documento, pois o trabalho está todo disponível no site 

inclusive a prestação de contas e os gastos de cada vereador e que só queria se defender pois se não 

quis fazer adesão em ir conversar naquele momento era por que tinha os seus compromissos e que 

cada vereador se sentiu à vontade em ir até lá e que inclusive o mesmo ligou para o prefeito para 

que o vereador fosse e de sua parte tinha seus compromissos e não foi e só quer dizer que este 

vereador não se esconde de conversar com o povo e que todos tem o seu número de telefone, o 

número de telefone da Câmara e dos demais vereadores que com certeza dão a atenção necessária 

para cada munícipe e em seu nome pois não irá citar o nome do outro vereador envolvido se 

defender pois não precisa ir até este programa para solicitar esclarecimentos e que muita gente sabe 

do porquê que o mesmo convida e cada um sabe do seu tempo hábil para fazer este papel. 

Aproveitou ainda para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para todos os vereadores, 

munícipes presentes e toda sociedade cotegipense, para sua família e também para quem 

acompanha de outras cidades através das redes sociais. O vereador João Carlos Dassoler(PP) 

cumprimentou o presidente, os demais vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes 

sociais e parabenizou a mesa diretora do ano de dois mil e dezenove e também os demais vereadores 

pelo trabalho desenvolvido neste ano e espera que o ano que vem seja um ano produtivo como foi 

este. Parabenizou ainda a família Dalabona pela inauguração da nova cancha de bochas e que não 

pode se fazer presente mas ficou sabendo que estava muito bom e deseja que o mesmo continue 

crescendo. Falou ainda sobre o almoço de confraternização no Quiosque Colinas e agradeceu a 

recepção do vereador Djeovani e seu irmão e que foi um dia muito gratificante. O vereador Zaqueu 

Picoli(PSDB) se associou as palavras do vereador Rodrigo e defendeu a questão da pessoa vereador 

pois é importante sempre deixar claro para a população que não são vereadores e sim estão 

vereadores para representar o povo e que muito bem foi colocado na discussão do projeto anterior 

pelo vereador Floriano Ternes sobre a mudança na discussão dos projetos de lei dentro desta Casa e 

disse que os vereadores estão de parabéns e percebe que todos os vereadores procuram fazer o 

máximo para sempre estarem presentes nos eventos e sempre procura deixar claro que não é 

vereador só quando está na sessão mas que são vereadores vinte e quatro horas por dia, sete dias por 

semana e comentou que durante esta semana aconteceu uma situação em que estava aqui na Casa 

para buscar os projetos de lei e tinha um munícipe questionando problemas e comentou que 

ninguém tinha entrado em contato com a sua pessoa e a assessora comentou que na Câmara 

ninguém havia entrado em contato e acabou fornecendo um cartão e solicitou que o mesmo entrasse 
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em contato que será tentado solucionar não os vereadores não tem como saber sobre tudo o que 

acontece no município todos os dias, mas quando o munícipe chama estão sempre à disposição e 

presente e que muito bem colocou o vereador Rodrigo que os vereadores nunca se esconderam e não 

é porque não pode participar de um programa de rádio que o vereador está se omitindo de conversar 

com o povo e por isso concorda com todas as palavras do vereador Rodrigo. Aproveitou ainda e 

parabenizou o poder executivo na pessoa da Marina, do Renan, com auxílio do Franciel pelo 

campeonato de futebol de campo que se encerrou no último dia oito com a final da primeira divisão 

e parabenizou os atletas, a entidade do Palmeiras, os São Jose A, o Palmeiras B, o União que foram 

as equipes que disputaram as finais e também as equipes que participaram deste campeonato e 

torcer para que no ano que bem se fortaleça ainda mais. Aproveitou ainda para deixar a sua 

mensagem para os nobres vereadores e todos os munícipes de um Feliz e Abençoado Natal e um 

Prospero dois mil e vinte que seja repleto de realizações e saúde para todos e também desejou um 

bom trabalho para o futuro presidente desta Casa. Pela bancada PTB/PDT o presidente solicitou que 

o vice-presidente o substituísse e pediu a palavra. O vice-presidente concedeu a  palavra ao vereador 

Alderi Trombeta(PTB) que primeiramente agradeceu este ano de dois mil e dezenove junto a 

presidência da Câmara e a colaboração de todos os vereadores, o vice-presidente e os demais 

integrantes da mesa diretora, as secretárias que não mediram esforços para auxiliar sempre que 

precisou, o assessor jurídico e desejou para a próxima mesa diretora um bom trabalho e que possam 

trabalhar em conjunto para que não se olhe as siglas partidárias e sim o bom andamento do 

município. Comentou ainda que estão presentes o pessoal da Comunidade Santo Estanislau que veio 

para uma votação mas devido há alguns erros no projeto o mesmo foi retirado para não prejudicar a 

comunidade devido a cessão de uso da escola lá existente e tranquilizou os moradores dizendo que 

para a próxima Sessão de janeiro o projeto retornará para votação. Disse ainda o vereador que 

estava ouvindo atentamente as colocações do vereador Rodrigo Colet sobre o convite para ir na 

rádio e ressaltou que nesta Casa estão disponíveis na Carta ao Cidadão todos os contatos dos 

vereadores, e inclusive nas redes sociais para quem quiser entrar em contato com algum 

representante.  Mais uma vez agradeceu a Suelen e a Jane, o assessor jurídico e também os 

vereadores e desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo com muita saúde e paz. O vereador 

Luiz Eduardo Giacomel(PDT) também comentou sobre o episódio ocorrido com o vereador Rodrigo 

Colet e acredita que todos são vereadores e estão sempre disponíveis através das mídias sociais, 

telefone ou pessoalmente e não é porque não vai numa rádio que está se escondendo e que tem 

vereador que gosta de jogar bocha e conversar com os eleitores, outros de jogar futebol, ir em festas, 

outros visitam empresas e se fosse para existir um vereador que fizesse tudo não teriam nove nesta 

Casa e ressaltou que todos estão sempre disponíveis e que falaram desde o começo da legislatura 

que existe muito diálogo entre todos os vereadores e com a comunidade também. Parabenizou ainda 

todas as equipes campeãs do campeonato de futebol de campo tanto da primeira divisão quanto da 

segunda, as equipes do Palmeiras, São Jose, União e que não jogou mas que acompanhou o 

campeonato que foi praticamente sem incidentes e é uma pena que para o próximo ano o período 

será curto para fazer no decorrer do ano devido as eleições e com a reforma do ginásio que teve 

alguns atrasos devido a problemas com o projeto que já foram corrigidos pelo engenheiro. 

Parabenizou o vereador Alderi por todo o diálogo, o empenho e a dedicação durante este ano que 

esteve como presidente da Câmara e prometeu continuar com o diálogo com os demais vereadores e 

com o executivo pensando sempre no melhor para a população, pois acredita que não deve ter a 

visão de um lado ou de outro e sim ver o município como um todo e é muito bom ver como a cidade 
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vem crescendo nos últimos tempos. Desejou a todos os vereadores, presentes e toda a população 

cotegipense um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e que dois mil e vinte venha cheio de 

esperança e que a comunidade possa cada vez mais se fortalecer e a cidade cada vez melhor. Pela 

bancada do MDB o vereador Adelir Sartori levantou uma questão sobre o ginásio pois várias 

pessoas estão cobrando que não tem jogos e que precisam se deslocar para outros lugares para poder 

jogar e não tem muito o que fazer sem o termino da reforma e sugeriu para que não sejam mais 

contratadas empresas de fora, pois no município tem pedreiros, pintor, colocadores de piso, 

metalúrgicos e que seria viável cortar estas pessoas de fora que só vem para buscar o dinheiro do 

município. O vereador Luiz pediu permissão e constou que o primeiro atraso foi devido ao atraso do 

repasse do governo federal e o segundo foi devido um erro de engenharia que na hora da licitação 

foi esquecido de colocar alguns itens e com isso atrasou o projeto e ainda tem a questão que a 

empresa que ganhou a licitação está somente com um funcionário trabalhando, mas como a 

licitação era aberta a todos e o melhor preço ganhou e todos sabem como funciona as leis e não tem 

muito o que fazer. O vereador Adelir retomou a palavra agradecendo a explicação do vereador Luiz 

mas disse que qualquer obra que é licitada e ganha as empresas de fora leva mais tempo para ser 

executada e por isso acha que deveria ser cortado nem que se pague um pouco mais. Agradeceu 

ainda o trabalho do presidente durante este ano e desejou um bom trabalho para o próximo ano e 

desejou ainda um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para todos os munícipes e também a todos 

os internautas. Pela bancada PT/PSB o vereador Floriano Ternes(PT) mais uma vez solicitou ao 

líder do governo os dados dos gastos com a ExpoBarão e pediu para a próxima Sessão pois sabe que 

existem gastos pois já participou na organização de feiras. Disse que conversou com o prefeito no 

último domingo e solicitou ao líder do governo pois estão patrolando a estrada para Itatiba do Sul, 

que era licitada mas o governo não pagou mais a empresa e a mesma abandonou a manutenção e 

disse que a via está em péssimas condições e que viu a patrola pela manhã mas não viu o rolo e 

pediu para que seja passado o mesmo que ajudaria bastante. A respeito do que colocou o vereador 

Rodrigo Colet não tem vergonha de dizer que o outro vereador era a sua pessoa que não foi na rádio 

e não foi porque não quis e sim por que estava na lavoura e por ser período de plantio não pode ser 

fazer presente e que como vereador faz trabalho não só em festas onde sempre que pode ajuda, mas 

auxilia os moradores que moram no fim do município que muitas vezes ficam doentes e ajuda 

trazendo os mesmos para a cidade e que não é um programa na rádio que vai mudar o jeito e não 

precisa se explicar do porque não foi e que não depende da rádio para se promover e tem a absoluta 

certeza que o trabalho do vereador é todos os dias e que o salário do vereador hoje é pouco pois o 

seu partido tem uma regra para contribuir com o partido, mas pelo trabalho que o vereador faz e 

uma prova disso é que todos os anos se devolve um bom dinheiro para o poder executivo para que 

seja destinado para obras importantes para o município pois cada vereador é consciente dos seus 

gastos ainda mais que está tudo disponibilizado no portal de transparência e por isso não se 

preocupa em ter que dar explicações para um radialista. Falou ainda que a coligação poderia ter 

lançado uma chapa para concorrer a mesa diretora nos últimos dois anos onde foi eleito o vereador 

Alderi Trombeta e agora o vereador Luiz Eduardo para a presidência e poderiam conquistar um 

voto, mas optaram em não registrar uma chapa e em votar para a chapa atual e também para a que 

vai assumir em dois mil e vinte pois disse achar que para um bom andamento desta Casa não 

adianta fazer essas manobras e como este ano foi feito um bom trabalho acredita que para o 

próximo ano não seja diferente e que está aqui somente para ajudar. Parabenizou os alunos da 

Escola Mário Quintana pela formatura que aconteceu no último sábado no salão paroquial pois foi 
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bem organizado sem confusões e parabenizou a equipe que organizou este grande evento. Desejou 

ainda um Feliz Natal a todos para que tenham saúde e paz pois para o resto se dá um jeito, pois sem 

dinheiro já está acostumado a viver e o problema é que os outros lhe pedem e torce para o ano de 

dois mil e vinte seja melhor do que dois mil e dezenove pois acredita que isso é possível. O vereador 

André Gasparini(PT) parabenizou a mesa diretora pelo belíssimo trabalho exercido durante o ano de 

dois mil e dezenove e desejou a nova mesa e ao novo presidente que de continuidade pois o trabalho 

nesta Casa vem sendo harmonioso e que costuma comentar que não fez parte das legislaturas 

anteriores em nem residia aqui antigamente e que caiu de paraquedas neste município que lhe 

abraçou e que ama de coração e como comentou o vereador Floriano que aqui é bom de se viver e 

de se morar e por onde vai expressa isso pois se sente mais em casa aqui em Barão de Cotegipe do 

que onde se criou na cidade de Nonoai e que prefere e acha melhor esta cidade que adotou do que as 

demais por onde já passou. Parabenizou ainda a secretária de educação e todas as professoras que 

fazem parte da Escola Barãozinho e Ângelo Rosa pela belíssima apresentação de final de ano que 

ocorreu no ginásio e que sabe do empenho de todos os professores para educar as crianças que são o 

futuro do município e da nação e sabe o quanto é árduo o trabalho dos mesmos e quanto eles se 

dedicam. De um modo geral disse que gostaria de parabenizar a secretaria de administração pelos 

pedidos executados e que costuma falar nesta Casa que o que tem para elogiar precisa ser elogiado e 

o que precisa ser questionado e apontar os erros precisa ser feito pois esse é o dever dos vereadores 

de fiscalizar, cobrar e também não podem esquecer de agradecer pelos pedidos atendidos e que irá 

colocar na sua cartinha do papai noel que o executivo atenda um pouco mais os pedidos feitos nesta 

Casa. Pediu a todos os munícipes que no ano de dois mil e vinte frequentem mais esta Casa e 

acompanhem mais os debates e como foi comentado agora a pouco hoje a Casa se encontrava quase 

cheia pois a maioria das vezes se tem a presença do assessor jurídico e do Chico que está presente 

em todas as sessões. Desejou a todos os munícipes um Feliz e Abençoado Natal cheio de luz e 

harmonia e que o Menino Jesus venha e traga muita paz ao coração de todos em especial aos mais 

necessitados e que dois mil e vinte seja repleto de realizações. O vereador Djeovani Kreczynski 

parabenizou o presidente pelo belo trabalho desempenhado ao longo deste ano e desejou um bom 

trabalho para a nova mesa diretora e também parabenizou a cada vereador por todo este dialogo que 

se tem nesta Casa e que estão sempre trabalhando em prol do município. Parabenizou ainda todos 

que participaram do campeonato de futebol de campo em especial os vencedores. Solicitou ainda 

que ao final da Sessão os vereadores permaneçam no Plenário para falarem sobre os Bombeiros 

Voluntários. Agradeceu ainda a presença de todos nesta noite na Sessão e desejou um Feliz Natal e 

um Próspero Ano Novo. O presidente agradeceu a todos os presentes. 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 seis de janeiro de dois mil e vinte 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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