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ATA DA DÉCIMA-TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA DÉCIMA-QUINTA SESSÃO
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, EM 02 DE AGOSTO DE 2021.
Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, 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 Gilmar Zanella reuniram-se os Exmos Srs Vereadores Adelir José Sartori,
Douglas Martin, Gilmar Antonio Veronese, Gilmar Zanella, Luiz Eduardo Razzia Giacomel,
Marilena Berria, Paulo Faccioli, Saimon Antonio Rodrigues da Costa e Valdemir Tomazelli 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. NA PALAVRA LIVRE se
inscreveram os representantes: pela bancada do PSD o vereador Douglas Martin e o vereador Luiz
Eduardo Giacomel, pela bancada do PSDB o vereador Gilmar Veronese, pela bancada do PT a
vereadora Marilena Berria e o vereador Paulo Faccioli, pela bancada do PP o vereador Saimon da
Costa e o vereador Valdemir Tomazelli e pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori. O
Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Décima-Segunda Reunião Ordinária, da DécimaQuarta Sessão Legislativa, de dezenove de julho de dois mil e vinte e um. Teve como parecer:
Aprovada por Unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Adelir Sartori
solicitou que sejam colocadas placas de sinalização nas proximidades das lombadas ecológicas que
foram instaladas na Rua Adão Welker. O presidente reiterou aos vereadores que requerimentos não
equivalem a pedidos de providência. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Requerimento nº
003/2021 de autoria da Bancada Progressista que “Requer que o executivo municipal, através da
Secretaria competente providencie a implementação do programa chamado “Bom Samaritano”,
onde se baseia na Lei Federal nº 14.016/2020, que dispõe sobre o combate ao desperdício de
alimentos e a doação de excedentes.” O vereador Saimon da Costa cumprimentou a todos e disse
que como já exposto no requerimento, a bancada Progressista está sugerindo ao executivo que
implante o chamado programa “Bom Samaritano” que é baseado na Lei Federal número quatorze
mil e dezesseis de dois mil e vinte sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, onde a maior
prioridade desta lei é regulamentar as doações dos alimentos por mercados, restaurantes, padarias
entre outros e também passar implantar uma política de consciência pois hoje no Brasil cerca de
quarenta mil toneladas de
alimentos diariamente são destinadas ao lixo por não haver uma decisão
BA
E Progressista pois hoje
correta de descarte e o senso
de preocupação despertou por parte da bancada
R
P
através de consulta no MinistérioÃdeO
Cidadania foi observado que cerca
de cento e doze famílias são
Ge Idessas
E
beneficiadas pelo Programa Federal BolsaDFamília
no
município
cinco por cento que sem
T
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esse programa se enquadrariam na condição de extrema pobreza e ressaltou que como consta no
requerimento a lei pode ser total ou parcial e poderá ser adequada a realidade do município pois este
programa é uma válvula de escape para a secretaria de assistência social na questão da alimentação
e se poderia a partir disso se criar uma política de conscientização ligando também a secretaria de
educação do município e salientou ainda que este programa não pretende apresentar bônus e nem
ônus ao receptor e ao receptador e que servirá para manter as doações da assistência em dia e
oportunizar os órgãos privados. Finalizou dizendo que espera que esta sugestão seja implantada no
município. Colocado em votação o Requerimento nº 003/2021 teve como parecer: APROVADO
POR UNANIMIDADE. MOÇÕES: Moção de Repúdio nº 002/2021 de autoria da Bancada do
PSD que solicita “Moção de Repúdio contra a Aprovação do Fundo Eleitoral.” O vereador Luiz
Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha
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pelas redes sociais e disse que na última sessão este tema foi bastante debatido e que inclusive
solicitou que fosse feita essa moção devido à grande indignação por parte dos vereadores quanto a
propositura para o aumento do fundo eleitoral e que todos são conhecedores dos problemas
enfrentados na área de saúde, educação e os deputados preocupados em aumentar os valores para
propaganda política e por esse motivo pediu aos demais vereadores a aprovação desta moção para
que posteriormente seja enviada aos representantes mesmo sabendo que não mudará nada, mas que
saberão que as bases municipais não compactuam dessa decisão. Colocado em votação a Moção de
Repúdio nº 002/2021 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Moção de Apoio
nº 005/2021 de autoria da Bancada do PSD que solicita “Moção de Apoio a Reposição das Perdas
Salariais dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Rede Estadual de Educação.” O vereador Luiz
Eduardo Giacomel disse que há mais de sete anos os professores da rede pública de ensino não
recebem reposição salarial e por mais de sessenta meses receberam seus salários parcelados sem
saber o dia em que iriam receber e a inflação acumulada nesse período passa de quarenta e quatro
por cento e a reforma previdenciária do Rio Grande do Sul que prejudicou muito essa classe, sem
contar o auxílio refeição que está com os valores defasados. Finalizou solicitando a aprovação dos
demais vereadores e enfatizou que no município há muitos professores residentes e que lecionam na
rede estadual e que na pandemia muito foi dito a respeito da valorização destes profissionais por ser
uma atividade essencial e nada mais justo que reconhecer esta importância através de uma reposição
salarial justa. A vereadora Marilena Berria se associou a moção de apoio da bancada do PSD e disse
que já foi professora e sabe do árduo trabalho desenvolvido por essa classe especialmente nesta
pandemia onde utilizaram de recursos próprios para não deixar os alunos desamparados e que sabe
da importância de um professor na vida de um aluno e o quanto são solicitados por eles e por esse
motivo é favorável para que haja uma reposição salarial justa para estes profissionais. O vereador
Adelir Sartori também se associou a referida moção e é conhecedor das dificuldades enfrentadas por
ter a sua esposa que é servidora do estado e precisou se adaptar a rotina de trabalhos online assim
como os professores nesse período de pandemia e que é preciso cobrar dos governantes para que se
valorize mais essa classe tão importante para a sociedade. Colocado em votação a Moção de Apoio
nº 005/2021 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PEDIDOS DE
PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência nº 066/2021 de autoria do vereador Gilmar Antonio
Veronese da bancada do
B PSDB que “solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria
E Francisca Malinski nas
competente providencie aAinstalação de uma parada de ônibus da Rua
R
P
I nº 067/2021 de autoria do
proximidades do entroncamentoÃ
com
480.” Pedido de Providência
Oa BRPT
GExecutivo
E
vereador Paulo Faccioli da bancada doD
que
“solicita
que
Municipal, através da
T
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Secretaria competente providencie a colocação de tubos e uma boca de lobo na Rua Cedro Rosa, nº
421, Loteamento Baidek, em frente a empresa do Sr. Dorivan Nava.” Pedido de Providência nº
068/2021 de autoria dos vereadores Gilmar Zanella, Saimon da Costa e Valdemir Tomazelli da
bancada do PP que “solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
providencie a melhor sinalização, com pintura no asfalto e colocação de placas na ponte da Avenida
Ângelo Caleffi em frente à residência do senhor Nelson Tussi, para dar melhor visibilidade e bem
como despertar maior atenção e cuidados dos motoristas que por ali trafegam.” PALAVRA
LIVRE: Sobrevindo a palavra livre pela bancada do PSD o vereador Douglas Martin inicialmente
fez referência a lei nove mil novecentos e oitenta e quatro de dois mil e vinte que altera a lei
municipal número sete mil oitocentos e dois de mil novecentos e oitenta e nove que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento,
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a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação e exportação, o destino final
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins e dá outras providências. Expos ainda que o parágrafo dois
desta lei diz que os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução
das suas embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos
de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas no prazo de até um ano contados da
data da compra ou prazo superior se autorizado pelo órgão competente e que as embalagens rígidas
que tiverem formulações miscíveis e dispersíveis em água deverão ser submetidas pelo usuário a
operação de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente e que esta colocação é referente ao pedido
de providência do vereador Paulo Faccioli feito na última sessão e que esta informação foi
repassada pelo secretário de agricultura para que os demais vereadores sejam conhecedores dessa
legislação e que a secretária de agricultura por intermédio do secretário Rodrigo Colet e da Emater
já está fazendo a programação para efetuar este recolhimento que a princípio será a cada seis meses
e que em breve será feita a divulgação do calendário através dos meios de comunicação. O vereador
Luiz Eduardo Giacomel desejou a todos um feliz dia dos pais com saúde e alegrias e que é um dia
para refletir e agradecer a presença de um pai e que possam aproveitar esse dia. Pela bancada do
PSDB o vereador Gilmar Veronese comentou sobre o seu pedido de providência para a instalação
de uma parada de ônibus na Rua Francisca Malinski no entroncamento com a BR 480 e que esse
pedido de faz necessário pois neste local cerca de dez alunos tem a necessidade que pegar o
transporte escolar pela parte da noite para se deslocar para as instituições de ensino na cidade de
Erechim e não tem onde se abrigar e que devido a burocracia em se colocar essa parada na BR
pensou na possibilidade de instalar a mesma na lateral da Rua Francisca Malinski o que também
facilitaria a parada do transporte para recolher esses alunos e disse esperar que o prefeito possa
acolher este seu pedido. Aproveitou ainda para parabenizar todos os pais pela passagem do seu dia e
lembrou das dificuldades de se construir uma família e de ser um bom pai e finalizou desejando
uma boa semana a todos. Pela bancada do PT a vereadora Marilena Berria solicitou esclarecimentos
referente a uma parada de ônibus localizada na entrada da Linha Pinhal que há alguns dias foi
pichada e deixou claro que é completamente contra essa atitude, e que a mesma teve essa pichação
pintada por algum funcionário da prefeitura, algo que ficou feio pois foi pintado somente os
escritos, e que na suaB opinião deveriam ter pintado toda ela para ficar mais apresentável,
A passou viu que a parada foi demolida, sendo
E que a referida parada
imperceptíveis, mas hoje quando
R
P
ÃO
era muito utilizada por moradores
daquela localidade e o seu questionamento
é se esta parada foi
G I ter sido pichada
E
derrubada para se construir outra ou pelo
fato
da
mesma
e que na sua
Dsimples
T
E CO
opinião ela deveria continuar no mesmo local. Aproveitou para esclarecer para a população
cotegipense que na última sessão não se fez presente devido a um problema de saúde e que
inclusive fez o teste do Covid mas o mesmo deu negativo, e que já está se recuperando mas ainda
em tratamento. Finalizou desejando um excelente dia dos pais a todos os munícipes e ressaltou a
importância de um pai na vida dos filhos, e que as vezes existem algumas adversidades mas que são
superadas com amor e aconselhou a quem ainda tem seu pai vivo que comemore e abrace o mesmo
pois hoje ele está aqui mas o dia de amanhã não se sabe e para quem não mais que não o esqueça e
lembre com carinho neste dia. O vereador Paulo Faccioli num primeiro momento defendeu o seu
pedido de providência onde solicitou a colocação de tubos e uma boca de lobo na Rua Cedro Rosa
em frente a empresa do senhor Dorivan Nava pois neste local existe tubulação somente até a metade
da referida rua e quando o loteamento foi feito e por ser particular essa responsabilidade seria do
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dono deste loteamento, coisa que não aconteceu, e também ressaltou que faltou fiscalização por
parte da prefeitura municipal e o senhor Dorivan Nava precisa dessa tubulação para escoar a água
do telhado na tubulação da rua e sem isso não consegue a liberação da obra e a prefeitura precisa
fazer essa obra para posteriormente o mesmo conseguir essa liberação pois atualmente a água está
indo para o terreno vizinho e isso não pode e por esse motivo solicita que o poder executivo através
da secretaria de obras analise e encontre uma solução. O vereador ainda agradeceu o vereador
Douglas Martin pelo esclarecimento referente ao seu pedido de providência da última sessão quanto
a coleta dos vasilhames de agrotóxicos e também agradeceu a administração e a secretaria de
agricultura por este interesse e em fazer esta divulgação para os agricultores pois tem muitos que
não são conhecedores desta lei. Também parabenizou o CTG Rancho Amigo e a todos os
envolvidos pela belíssima live que aconteceu no sábado onde mostrou a cultura e a tradição das
crianças e jovens do município. Desejou ainda um feliz dia dos pais a todos os munícipes. Finalizou
desejando uma ótima semana a todos. Pela bancada do PP o vereador Saimon da Costa iniciou
agradecendo ao senador Luiz Carlos Heinze pela destinação de uma emenda no valor de duzentos e
cinquenta mil reais ao município pedido esse realizado pela bancada Progressista para ser investido
na infraestrutura e foi sugerido ao prefeito que a mesma seja utilizada para a construção de uma
nova ponte nas proximidades da garagem da prefeitura para desafogar o transito de veículos
pesados diminuindo assim o movimento no centro da cidade. Falou ainda que na última quarta-feira
estava na região do Vale do Caí em visita a uma comunidade terapêutica onde foi aberta uma porta
para uma possível parceria com a prefeitura para auxiliar dependentes químicos do município.
Parabenizou ainda a primeira dama Anelice Farina que recebeu o troféu Mérito da Mulher
Progressista pela região da AMAU e ressaltou a importância da mulher na política. Finalizou
desejando a todos os pais um feliz dia em especial ao seu pai Osmar e uma ótima semana a todos. O
vereador Valdemir Tomazelli incialmente defendeu o pedido de providência da bancada do PP para
instalação de uma placa para melhor visualização na ponte em frente a propriedade do senhor
Nelson Tussi pois há alguns dias presenciou um acidente neste local devido à má sinalização e de
respeito por parte de alguns motoristas e solicitou que a secretaria de obras coloque uma placa
maior e faça a pintura no asfalto. Comentou ainda sobre o recebimento da emenda parlamentar do
senador Luiz Carlos Heinze no valor de duzentos e cinquenta mil reais para ser investido na
infraestrutura do município.
B Disse ainda que no próximo domingo é o dia dos pais e ressaltou que
E dias é dia dos pais, pois
nada mais importante que A
receber ou dar um abraço no pai e que todos os
R
P
Ã O na vida dos filhos. Pela bancada
sabe como faz falta a presença paterna
MDB o vereador Adelir
G I dododeputado
E
Sartori disse que no dia de hoje teve uma
com
a
assessora
Marcio Biolchi
Daudiência
T
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para solicitar recursos para o município de Barão de Cotegipe e que no dia dezoito de agosto irá
para Porto Alegre para um encontro diretamente com o deputado e na oportunidade também estarão
presente os representantes dos Bombeiros Voluntários de Barão de Cotegipe. Parabenizou ainda a
todos os pais pela passagem do seu dia e que todos possam valorizar o seu pai e comentou o caso do
menino que foi jogado pela mãe no rio nesta semana e que isto lhe deixou perplexo pela brutalidade
e ressaltou que quantas pessoas gostariam de ter um filho e não conseguem por diversos fatores e
isso lhe causou uma indignação muito grande. Antes de encerrar a sessão o presidente desejou um
feliz dia dos pais aos munícipes e pediu para que os filhos valorizem o seu pai, pois quem não tem
mais o pai presente sente muita essa falta. E não havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente
encerrou os trabalhos desta Reunião, convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária que se
realizará no dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um às dezenove horas. Os trabalhos foram
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
BA

RÃ

O

DE

COT E

GI

PE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

presididos pelo Vereador Gilmar Zanella e 1° Secretário Vereador Valdemir Tomazelli. Sendo que
eu 1ª Secretario determinei que fosse lavrada a presente ata, que após aprovada será assinada por
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