
 

 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 22 de janeiro de 2021. 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, 

reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em 

Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes Vereadores: 

André Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir 

Minozzo, Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número 

legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 

Segunda Reunião Ordinária do ano de 2021. Deu as boas-vindas aos Vereadores, funcionária 

da Casa, em especial a presença dos Assessores Jurídicos Ramon e Fernanda e as pessoas que 

acompanhavam pelo Facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Seguindo, o Senhor Presidente 

questionou os Vereadores se todos concordavam com a dispensa da leitura das atas de todas 

as sessões do ano 2021, já que as mesmas serão disponibilizadas antecipadamente via 

WhatsApp aos Vereadores e também ficarão disponíveis no site da Câmara, por unanimidade, 

os Vereadores concordaram com a dispensa sem objeção. Desta forma, a Ata da Primeira 

Reunião Ordinária realizada no dia 11 de janeiro de 2021 foi submetida à discussão. Sem 

manifestações, de imediato foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo 

foi realizada pela Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, a leitura do Expediente do Dia, 

constando as seguintes matérias: - Indicação Nº. 004/2021 - Vereadores Fábio Macanan e 

Veranice Pegorini Baldissera: Indicam ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que 

avalie junto ao setor competente, a possibilidade de auxiliar com a aquisição e a instalação 

das bombas e dos tubos para canalização da água, em parceria com as famílias que serão 

beneficiadas coma perfuração dos dois poços artesianos que ocorreram no ano passado nas 

Linhas Baixo Caçador e Santo Antônio. - Indicação Nº. 005/2021 - Vereadora Daiane 

Barancelli: Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, que determine à Secretaria 

competente, para que proceda em caráter de urgência, a aplicação do produto BTI na zona 

urbana e rural do município, a fim de controlar a proliferação do mosquito borrachudo. - 

Indicação Nº. 006/2021 – Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, que estude junto ao setor competente, a possibilidade de realizar a instalação de 

postes com a devida iluminação nas propriedades rurais do município, principalmente, nas 

residências das famílias que trabalham com o gado leiteiro, com a criação de suínos e também 

as que possuem aviários. - Indicação Nº. 007/2021 - Vereadora Daiane Barancelli: Indica 

ao Executivo Municipal, para que através do setor competente, promova estudos com vistas à 

elaboração de um projeto visando à captação de recursos para a construção de uma área de 



 

 

 

lazer às margens do lago da Usina PCH Forquilha IV Luciano Barancelli. - Indicação Nº. 

008/2021 - Vereador Euclides Dal Bello: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que 

verifique junto a Secretaria Municipal de Educação a possibilidade de fazer um empréstimo 

de 30 (trinta) mesas e 30 (trinta) cadeiras escolares à Paróquia São Sebastião. Tal empréstimo 

atende à solicitação dos professores catequistas, que anseiam por iniciar as aulas de catequese 

com os alunos neste ano de 2021. - Indicação Nº. 009/2021 – Vereadora Veranice Pegorini 

Baldissera: Indica ao Chefe do Executivo Municipal, para que determine a Secretaria 

competente realizar obras de melhorias em toda a extensão da Rua Euclides Vescovi até o 

calçamento que dá acesso ao Loteamento Morada do Sol, sendo necessária, inclusive, a 

abertura de valas para o escoamento da água das chuvas. - Projeto de Lei Nº 003/2021: 

Altera em caráter excepcional, o índice de atualização previsto no art. 3º da Lei Municipal nº 

061/2001, de 23 de abril de 2001, que institui a Unidade de Referência Municipal – URM, e 

dá outras providências. Iniciando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu a 

deliberação a Indicação Nº 004/2021. A primeira a se manifestar foi a Vereadora Veranice 

dizendo que foram perfurados dois poços artesianos por meados do mês de outubro do ano 

passado e está obra ainda não foi concluída. Disse que as duas comunidades e também parte 

do Cerro da Rapadura que poderá ser beneficiada, especialmente as famílias de Celso Orlando 

e Lurdes Rafagnin, sofrem muito com a escassez de água. Espera que a Prefeitura viabilize 

uma parceria com estas comunidades para concluir esta obra, sendo que estão faltando as 

bombas e a canalização. Afirmou que a época é de chuvas, porém não se sabe quando será 

necessário, por isso, é indispensável esta conclusão. O Vereador Fábio se pronunciou 

afirmando que é conhecedor das dificuldades da Linha Baixo Caçador e também por ser 

agricultor sabe que no período de estiagem todos sofrem muito. Solicitou ao Prefeito para que 

avalie, na medida do possível, a colocação destas bombas e o encanamento dos poços 

artesianos que beneficiarão de quinze a vinte famílias. Novamente com a palavra a Vereadora 

Veranice lembrou que o poço artesiano perfurado na Linha Santo Antonio beneficiará 

também a agroindústria do Senhor Rossoni. Por fim, manifestou-se o Vereador Euclides 

questionando os Vereadores que faziam parte da Legislatura passada se houve um plano para 

a perfuração destes poços? O Vereador Ismael esclareceu que na época houve a autorização 

para abertura dos poços, lembrando que conseguiram duas bombas, mas estas foram 

destinadas para a Linha Floresta. O Vereador Euclides seguiu dizendo que, especialmente o 

poço da Linha Santo Antonio beneficiará muito a comunidade, sugerindo a utilização das 

mesmas caixas do poço que apresentou problema na água, mas com a possível troca de ponto 

para facilitar que a água chegue ao destino. Disse que os Vereadores também precisam se 



 

 

 

preocupar e alertar para que esta situação seja resolvida. A matéria foi a votação e aprovada 

por unanimidade de votos. Submetida à discussão a Indicação Nº 005/2021 da Vereadora 

Daiane Barancelli. Com a palavra, a Vereadora justificou que todos os anos, nos meses de 

setembro e outubro são apresentados nesta Casa pedidos para que seja providenciada a 

compra deste produto. Disse que a propagação do mosquito borrachudo no município tem 

causado muitas complicações de saúde pública, principalmente em pessoas idosas e crianças, 

as quais acabam procurando a unidade de saúde com lesões de pele. Falou também que na 

zona rural, sobretudo os animais da bacia leiteira ficam muito agitados e com isso diminuindo 

a produção. Disse que a aplicação deste produto e a limpeza nos riachos e córregos do 

município certamente diminuirá a proliferação. Enfatizou que tem sido procurada por muitas 

pessoas, por trabalhar na área da saúde, para buscar uma solução, pois faz muito tempo que o 

produto não é aplicado. E gostaria que juntamente com a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, o mais breve possível, seja providenciado este produto e que o mesmo seja 

aplicado todos os anos no período certo, para evitar complicações de doenças para a nossa 

população. Em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos. Seguindo foi à 

deliberação a Indicação Nº 006/2021, da Vereadora Daiane Barancelli. A única a se 

manifestar foi a autora da matéria afirmando que nos últimos meses foi realizado no 

município uma grande caminhada e durante as visitas procuraram conhecer melhor as 

propriedades e lutar por uma melhor qualidade de vida destas pessoas. Ressaltou que as 

pessoas que trabalham com estas três atividades iniciam o trabalho pela manhã bem cedo e 

enfrentam muitas dificuldades por não terem uma boa iluminação ao redor de suas 

propriedades. Gostaria que todo o interior do município fosse beneficiado com esta 

iluminação, mas sabe o quanto é difícil. Assim, solicitou ao setor competente da 

administração que, ao menos, possam focar nestas famílias que dão um grande retorno para o 

nosso município e que esta seria uma maneira de incentivá-los a permanecerem nas 

propriedades. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Continuando foi 

submetida à discussão, a Indicação Nº. 007/2021 da Vereadora Daiane Barancelli. Em sua 

justificativa, a Vereadora declarou que esteve visitando a região de Machadinho e Marcelino 

Ramos, conversou com alguns investidores e também buscou informações com o Senhor Elter 

Piana, que trabalha no setor de projetos da Prefeitura, o qual mostrou caminhos para tentarem 

buscar algo neste sentido. Segundo a Vereadora, poderão realizar projetos e um plano diretor 

juntamente com a hidrelétrica aprovado pela Prefeitura, depois disto, poderão buscar parceiros 

que queiram investir no município, sendo que a contrapartida da Prefeitura seria a busca de 

recursos junto ao Ministério do Turismo que hoje é Cidadania. Disse que este lago possui uma 



 

 

 

extensão que é do município, mas que poderá ser aumentada por ser uma área de lazer. 

Ressaltou que esta ideia já vem de gestões anteriores com a outra Usina Hidrelétrica, no 

entanto, nesta nova Usina, acredita que até o momento ninguém tenha pensado nisto. E que 

buscou estas informações pensando em aumentar o potencial do município e na geração de 

renda, pois de nada adianta só focarem dentro da prefeitura, quando existem coisas nos 

arredores que podem lutar. Concluiu dizendo que é algo difícil e de grande extensão, porém, 

pediu o apoio dos colegas para abraçarem juntos esta bandeira. A Vereadora Veranice 

ponderou que neste local, o município já possui a sede da escola, sendo que o terreno poderá 

somar junto para tornar o espaço maior. Em votação, a indicação foi aprovada por 

unanimidade de votos. Ato contínuo foi à deliberação a Indicação Nº 008/2021 do Vereador 

Euclides Dal Bello. Fazendo uso da palavra o Vereador comentou que alguns professores lhe 

procuraram com relação ao empréstimo destas cadeiras e disse que por conta da pandemia as 

aulas foram suspensas e eles estão com um grande grupo de alunos para formação na 

catequese. Lembrando que o município deve ter cadeiras sobrando devido ao fechamento de 

algumas escolas, e como no momento de pandemia as capelas do interior e a própria paróquia 

estão com recursos escassos, não custaria nada ao município fazer algo neste sentido, são 

pequenas ações que vem em benefício das nossas famílias, concluiu. O Vereador Idanir 

Minozzo considerou a indicação muito boa, sugerindo inclusive que estas mesas e cadeiras 

sejam doadas, uma vez que muitos destes equipamentos estão sobrando e teriam um destino 

correto. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida entrou 

em pauta a Indicação Nº 009/2021 que foi justificada pela autora, Vereadora Veranice 

Pegorini Baldissera, que falou ter visitado algumas famílias que residem nesta rua, que dá 

acesso ao loteamento Morada do Sol e de fato percebeu que no entroncamento das ruas houve 

um deslizamento e foi aberto um buraco no calçamento e se trata de uma subida com tráfego 

de veículos e caminhões que desviam o centro da cidade. Disse que nesta semana de chuva, a 

dificuldade foi ainda maior porque as valas não davam conta de escoar a água. Lembrando 

que já entrou em contato com o Sidnei, responsável pelo urbanismo, o qual foi muito atento e 

informou que assim que o tempo der condições será feito este reparo. Também se manifestou 

o Vereador Ismael Zukunelli complementando que já foram apresentadas indicações sobre 

esta rua, onde os moradores há tempo manifestam reclamações. Lembrou que na primeira 

gestão lutaram pela construção dos quebra-molas e também os moradores se uniram 

juntamente com alguns Vereadores e conseguiram a canalização da água que passava em 

frente às moradias. O Vereador pediu que dentro do possível seja realizada uma limpeza nesta 

vala que também acaba trazendo problemas com mosquitos devido a sujeira, principalmente 



 

 

 

nos dias quentes. Encerrou afirmando que é de extrema importância que o departamento 

competente observe com atenção este local e realize os trabalhos necessários. A indicação foi 

submetida à votação e aprovada por unanimidade de votos. A última matéria em pauta, o 

Projeto de Lei Nº. 003/2021. Submetido à discussão não houve manifestações dos 

Vereadores, sendo aprovado por unanimidade de votos. O Senhor Presidente declarou 

encerrada a Ordem do Dia, e passou de imediato para as inscrições do Grande Expediente, 

lembrando que o tempo é de trinta minutos, divididos entre os inscritos. O único inscrito, 

Vereador André Fernando Zucunelli saudou o Presidente da Câmara, os Vereadores, 

Assessores Jurídicos presentes, em especial o Doutor Ramon e todas as pessoas que 

acompanham pelo Facebook e pela rádio. Reportando-se aos recursos estaduais e federais que 

foram repassados ao município no ano passado com destinação aos transportes escolares, 

assunto este que foi exposto na última sessão, quando juntamente com o Vereador Ismael 

Zukunelli apresentaram pedido de informação.  De início agradeceu o departamento de 

contabilidade que prontamente encaminhou uma resposta, demonstrando todo o seu 

comprometimento com a matéria. Segundo o Vereador, a resposta traz como justificativa que 

a falta do uso do recurso no ano passado se deu com base na Nota Técnica emitida pela 

Tribunal de Contas, a qual alertou os gestores públicos sobre uma possível inadimplência, 

caso as empresas de transporte escolar não viessem a ser vencedoras de nova licitação, sendo 

que deveriam fazer a devolução do valor recebido a título de antecipação.  Explicou também 

que a resposta diz que não houve a utilização do recurso, pelo fato do Tribunal de Contas ter 

orientado desta forma. Ressaltou que em momento de pandemia, de atipicidade como este 

onde não há precedentes é muito importante que o gestor público aja com cautela. Porém, 

segundo o Vereador, em estudo feito a esta mesma Norma Técnica concluiu que foi dada uma 

interpretação além do que é merecida, visto que a orientação emitida pelo Tribunal de Contas 

referia-se de forma única e exclusivamente aos recursos municipais para atender as despesas 

de transporte e, não aos recursos nacionais e estaduais. Destacou que o Tribunal de Contas 

fala ainda que estes recursos têm finalidades específicas, portanto, sua destinação deve ser 

cumprida. Fazendo referência ao Capítulo III da Norma Técnica, o Vereador assegurou que o 

próprio Tribunal de Contas se declara incompetente para tratar da matéria e evidencia que a 

Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação afirmou que este recurso 

poderá ser utilizado mesmo em período de suspensão das aulas e que foi justamente esta 

resposta que obteve quando fez um questionamento junto ao Fundo Nacional. Disse que o 

Tribunal de Contas do Estado que é o órgão que fiscaliza o Poder Executivo e poderia servir 

de obstáculo para aplicação deste recurso, está afirmando que pode utilizar e é justamente isto 



 

 

 

que fizeram alguns municípios da nossa região. Declarou que este é o objetivo, que o recurso 

seja utilizado para atender as empresas na sua proporcionalidade e também na revisão dos 

veículos de transporte de propriedade da administração pública. Ponderou que seria mais fácil 

que este debate tivesse ocorrido no ano passado, no entanto, a atual gestão está informada e 

com base na grande atenção que deu ao caso, tem certeza que juntamente com o setor 

jurídico, desenvolverão uma alternativa que satisfaça o interesse público, sempre baseado na 

legalidade. Em aparte, o Vereador Ismael Zukunelli disse que o Vereador André explicou 

muito bem a questão técnica, ressaltando que quando se fala de recursos federais a destinação 

tem que ser específica. Lembrou que na época da suspensão das aulas, as empresas de 

transporte escolar cumpriram com todas as exigências burocráticas que foram repassadas pelo 

município, surgiram gastos e todos estavam preparados, inclusive porque as aulas já estavam 

iniciadas. Também ressaltou que na época que isto foi aprovado e tendo a orientação do 

Tribunal de Contas, o mínimo que deveria ter sido feito era ter sentado e conversado para 

tentar resolver a situação. Por fim, admitiu que houve equívocos, porém a lei está ativa, o 

dinheiro existe e com diálogo será resolvida a situação para que esta classe não fique tão mal. 

Antes de encerrar, o Senhor Presidente fez a leitura da mensagem da AVENOR aos eleitos 

para o mandato 2021/2024. Comunicou a todos que atendendo ao requerimento subscrito por 

três Vereadores, a próxima reunião ordinária será antecipada para o dia 04 de fevereiro de 

2021, quinta-feira, às 19h. Agradeceu aos que acompanhavam pelo Facebook e pela Rádio 

Interativa Maxi. Do que eu, Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a 

presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente da Mesa.  

 

 


