
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Em virtude da Resolução Legislativa Nº. 006/2020, que regulamenta no Poder Legislativo o 

estabelecido no Decreto Municipal Nº 977/2020, onde dentre outras determinações suspende 

eventos com aglomerações devido 

19 no município, foram então suspensas as sessões da Câmara. Todavia, com a edição da 

Resolução Legislativa Nº 008

sessões, assim, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois 

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

a Décima Reunião Ordinária,

Vereadores: Daiane Barancelli, 

Richit, Norberto da Silva Barancelli,

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

Presidente declarou aberta a

acompanhavam pelo facebook

realizada no dia 22 de junh

julho de 2020, as quais já haviam sido

posterior votação, ambas foram aprovadas 

pela servidora Danieli Acorsi a 

matérias: - REQUERIMENTO 

Justificando sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 09 de julho de 2020. 

REQUERIMENTO Nº 008/2020 

sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 09 de julho de 2020. 

032/2020 – Vereadores Daiane Barancelli, Norberto da Silva Barancelli: 

Excelentíssima Senhora Prefeita, para que através da Secretaria competente s

com urgência, o patrolamento e o cascalhamento da estrada da Linha Alto Caçador. 

INDICAÇÃO Nº 033/2020 

Municipal para que determine a Secretaria competente providenciar a colocação de 

aproximadamente 3 (três) cargas de cascalho na propriedade do Senhor Valdir Minosso, 

localizada na Linha Gramado neste município. 

Sergio Bernardi: Indica ao Executivo Municipal por meio do setor competente que seja 

providenciado com urgência, o conserto ou a instalação de equipamentos novos para que seja 

restabelecido o sinal da RBS TV do município. 

Marcelo Richit: Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal realizar um estudo junt

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 07 de agosto de 2020. 

m virtude da Resolução Legislativa Nº. 006/2020, que regulamenta no Poder Legislativo o 

no Decreto Municipal Nº 977/2020, onde dentre outras determinações suspende 

aglomerações devido à gravidade e o aumento do número de casos da C

19 no município, foram então suspensas as sessões da Câmara. Todavia, com a edição da 

Resolução Legislativa Nº 008/2020, retomaram-se as atividades do legislativo, incluindo as 

dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

Ordinária, sob a presidência do Vereador Ismael Zukunelli

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Marcelo Junior 

da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi

. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

declarou aberta a presente sessão dando as boas-vindas aos Vereadores

acompanhavam pelo facebook. Dispensadas as leituras das Atas da Oitava

junho de 2020 e da Nona Reunião Ordinária, realizada no dia 

as quais já haviam sido disponibilizadas aos Vereadores, 

ambas foram aprovadas por unanimidade de votos. Seguindo 

Danieli Acorsi a leitura do Expediente do Dia, constando 

REQUERIMENTO Nº 007/2020 – da Vereadora Onira Orlando Zonin: 

Justificando sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 09 de julho de 2020. 

REQUERIMENTO Nº 008/2020 – do Vereador Marcelo Junior Locatelli: 

sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 09 de julho de 2020. 

Vereadores Daiane Barancelli, Norberto da Silva Barancelli: 

Excelentíssima Senhora Prefeita, para que através da Secretaria competente s

com urgência, o patrolamento e o cascalhamento da estrada da Linha Alto Caçador. 

INDICAÇÃO Nº 033/2020 – Vereador Marcelo Richit: Indica a Chefe do Executivo 

Municipal para que determine a Secretaria competente providenciar a colocação de 

proximadamente 3 (três) cargas de cascalho na propriedade do Senhor Valdir Minosso, 

localizada na Linha Gramado neste município. - INDICAÇÃO N°. 034/2020 

Indica ao Executivo Municipal por meio do setor competente que seja 

enciado com urgência, o conserto ou a instalação de equipamentos novos para que seja 

restabelecido o sinal da RBS TV do município. - INDICAÇÃO Nº 035/2020 

: Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal realizar um estudo junt

 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 

m virtude da Resolução Legislativa Nº. 006/2020, que regulamenta no Poder Legislativo o 

no Decreto Municipal Nº 977/2020, onde dentre outras determinações suspende 

gravidade e o aumento do número de casos da COVID-

19 no município, foram então suspensas as sessões da Câmara. Todavia, com a edição da 

as atividades do legislativo, incluindo as 

mil e vinte, às dezenove horas, 

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, para 

Ismael Zukunelli, os seguintes 

unior Locatelli, Marcelo 

Sergio Bernardi e Valdicir 

. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o Senhor 

vindas aos Vereadores e os que 

Oitava Reunião Ordinária, 

Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de 

 postas em discussão e 

Seguindo foi realizada, 

constando as seguintes 

da Vereadora Onira Orlando Zonin: 

Justificando sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 09 de julho de 2020. - 

do Vereador Marcelo Junior Locatelli: Justificando 

sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 09 de julho de 2020. - INDICAÇÃO Nº. 

Vereadores Daiane Barancelli, Norberto da Silva Barancelli: Indica a 

Excelentíssima Senhora Prefeita, para que através da Secretaria competente seja efetuado, 

com urgência, o patrolamento e o cascalhamento da estrada da Linha Alto Caçador. - 

: Indica a Chefe do Executivo 

Municipal para que determine a Secretaria competente providenciar a colocação de 

proximadamente 3 (três) cargas de cascalho na propriedade do Senhor Valdir Minosso, 

INDICAÇÃO N°. 034/2020 – Vereador 

Indica ao Executivo Municipal por meio do setor competente que seja 

enciado com urgência, o conserto ou a instalação de equipamentos novos para que seja 

INDICAÇÃO Nº 035/2020 – Vereador 

: Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal realizar um estudo junto 



a Secretaria competente para que avalie a possibilidade de providenciar uma canalização de 

água do Loteamento Belvedere (torre da vivo) para as ruas do Loteamento Vila Jardim I, e 

com isso melhorar a disponibilidade de água para os moradores deste local.

Nº. 036/2020 – Vereador Norberto da Silva Barancelli:

(Nº 023/2020), solicita a Excelentíssima Senhora Prefeita para que através da Secretaria de 

Obras seja efetuada a colocação de mais 8 (oito) tubos de con

município que dá acesso à Linha Sganzerla

rurais e a comunidade em geral que diariamente transitam pelo local. 

037/2020 – Vereadora Daiane Barancelli:

Setor competente da municipalidade seja efetuado um estudo, visando conceder a 

Insalubridade a todos os servidores que trabalham na unidade de saúde, independentemente 

do cargo que exercem, pois todos estão na linha de frente na

Vírus que tem assolado grande parte da população Maximilianense. 

DO LEGISLATIVO N° 009/2020: 

VENTURIN, a Unidade de Saúde localizada na Rua José Muterlle, neste Mu

outras providências. - PROJETO DE LEI Nº 013/2020 

Autoriza a Concessão de Desconto para pagamento do IPTU 

o cronograma de pagamento e dá outras providências. 

do Executivo Municipal: 

cooperação com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 

dá outras providências. Iniciando

Requerimento de Justificativa

aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma o Requerimento

008/2020 do Vereador Marcelo Junior Locatelli recebeu aprovação unânime. 

deliberação a Indicação Nº. 032/2020. 

Barancelli disse que decidiram fazer ess

desta comunidade e que 

visualizaram a grande necessidade 

moradores que buscam serviços de saúde 

que se comoveu com a situação e que as estradas estão sem con

importante focarem nisto. O Vereador Norberto Barancelli afirmou que 

com o responsável pela Secretaria de Obras 

acreditava que já tivessem atendido a solicitação,

entrou em contato solicitando a realização deste serviç

 

 

a Secretaria competente para que avalie a possibilidade de providenciar uma canalização de 

água do Loteamento Belvedere (torre da vivo) para as ruas do Loteamento Vila Jardim I, e 

com isso melhorar a disponibilidade de água para os moradores deste local.

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reiterando Indicação de sua autoria 

(Nº 023/2020), solicita a Excelentíssima Senhora Prefeita para que através da Secretaria de 

Obras seja efetuada a colocação de mais 8 (oito) tubos de concreto na estrada geral do 

município que dá acesso à Linha Sganzerla, no intuito de evitar acidentes aos produtores 

rurais e a comunidade em geral que diariamente transitam pelo local. 

Vereadora Daiane Barancelli: Indica a Chefe do Executivo, que através do 

Setor competente da municipalidade seja efetuado um estudo, visando conceder a 

Insalubridade a todos os servidores que trabalham na unidade de saúde, independentemente 

do cargo que exercem, pois todos estão na linha de frente na luta diária para combater esse 

Vírus que tem assolado grande parte da população Maximilianense. -

DO LEGISLATIVO N° 009/2020: Denomina Unidade Básica de Saúde (UBS) LINO 

VENTURIN, a Unidade de Saúde localizada na Rua José Muterlle, neste Mu

PROJETO DE LEI Nº 013/2020 – do Executivo Municipal: 

Autoriza a Concessão de Desconto para pagamento do IPTU – Exercício de 2020; estabelece 

o cronograma de pagamento e dá outras providências. - PROJETO DE LEI Nº 014/202

do Executivo Municipal: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de 

cooperação com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 

Iniciando aOrdem do Dia, o Senhor Presidente submeteu 

de Justificativa Nº 007/2020 da Vereadora Onira Orlando Zonin, que foi 

aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma o Requerimento

008/2020 do Vereador Marcelo Junior Locatelli recebeu aprovação unânime. 

deliberação a Indicação Nº. 032/2020. A primeira a se manifestar Vereadora Daiane 

Barancelli disse que decidiram fazer essa indicação atendendo ao pedido de alguns moradores 

que por meio de algumas visitas domiciliares, 

visualizaram a grande necessidade de consertar as estradas. Afirmou que os 

que buscam serviços de saúde estão com dificuldades de acesso à cidade

com a situação e que as estradas estão sem condições de tráfego

. O Vereador Norberto Barancelli afirmou que 

com o responsável pela Secretaria de Obras para que realizassem este patrolamento e que 

acreditava que já tivessem atendido a solicitação, porém, nesta semana o Senhor Fábio Butka 

entrou em contato solicitando a realização deste serviço. Diante disso, 

 

a Secretaria competente para que avalie a possibilidade de providenciar uma canalização de 

água do Loteamento Belvedere (torre da vivo) para as ruas do Loteamento Vila Jardim I, e 

com isso melhorar a disponibilidade de água para os moradores deste local. - INDICAÇÃO 

Reiterando Indicação de sua autoria 

(Nº 023/2020), solicita a Excelentíssima Senhora Prefeita para que através da Secretaria de 

creto na estrada geral do 

no intuito de evitar acidentes aos produtores 

rurais e a comunidade em geral que diariamente transitam pelo local. - INDICAÇÃO Nº. 

o Executivo, que através do 

Setor competente da municipalidade seja efetuado um estudo, visando conceder a 

Insalubridade a todos os servidores que trabalham na unidade de saúde, independentemente 

luta diária para combater esse 

- PROJETO DE LEI 

Denomina Unidade Básica de Saúde (UBS) LINO 

VENTURIN, a Unidade de Saúde localizada na Rua José Muterlle, neste Município e da 

do Executivo Municipal: 

Exercício de 2020; estabelece 

PROJETO DE LEI Nº 014/2020 – 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de 

cooperação com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAPDR e 

o Senhor Presidente submeteu àvotação o 

Nº 007/2020 da Vereadora Onira Orlando Zonin, que foi 

aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma o Requerimento de Justificativa Nº 

008/2020 do Vereador Marcelo Junior Locatelli recebeu aprovação unânime. Seguindo foi à 

A primeira a se manifestar Vereadora Daiane 

atendendo ao pedido de alguns moradores 

 nas ações de saúde, 

ar as estradas. Afirmou que os próprios 

estão com dificuldades de acesso à cidade, dizendo 

dições de tráfego e seria 

. O Vereador Norberto Barancelli afirmou que há sessenta dias falou 

e realizassem este patrolamento e que 

porém, nesta semana o Senhor Fábio Butka 

o. Diante disso, cobrou da Senhora 



Prefeita junto com os responsáveis para que tomem as providências

estão com dificuldade para se desloca

Vereador Diego Pereira reforçou o pedido dos colegas mencionando 

Prefeitura iniciou o conserto da estrada geral até a ponte 

da tubulação que encontra

Vereador a situação está perigosa e mal sinalizada, e como a prefeitura já vinha fazendo os 

reparos nesta ERS, talvez possa

concordou com as colocações do Vereador Diego, 

negligencia do estado, mas a situação está precária e perigosa. Com relação ao pedido em 

questão, o Vereador comentou que estava escutando a Rádio Interativa e ouviu a Pre

que estava dando incentivo para a agricultura, com máquinas para o conserto de estradas, 

entanto, hoje se depara com os Vereadores pedindo o patrolamento e o cascalhamento. 

Vereador entende que a situação precisa ser melhor 

programa de rádio.A matéria foi aprovada por unanimidade.

033/2020 do Vereador Marcelo Richit. Com a palavra o autor destacou que vem atender ao 

pedido deste agricultor e empreendedor do município, que como tantos outros tem direito a 

esta assistência que é o apoio que tanto comentam que 

que o mesmo relatou que es

caminhões no entorno das instalações na

criação de suínos.E diante da situação, o Vereador espera 

problema.O Vereador Norberto Barancelli 

Secretaria de Obras e Secretaria da 

Secretário da Agricultura deveria visitar 

sempre e não somente em época de silagem

esta, de um empreendedor e agricultor

cargas de cascalhoe responsabilizou o Secretário da Agricultura para que também tome as 

devidas providências.O Vereador Valdicir Bertoni 

pessoas e também contribui para o retorno de ICMS ao

suporte para estas pessoas e cobrar

responsável nesta área. A indicação foi aprovada por unanimi

a Indicação Nº. 034/2020 do Vereador Sergio Bernardi. 

este problema vem acontecendo há 

uma solução, pois sabe-se que a P

muitas pessoas só conseguem assistir a RBS

 

 

Prefeita junto com os responsáveis para que tomem as providências,

estão com dificuldade para se deslocar até a cidade, principalmente, por questões de saúde. 

Vereador Diego Pereira reforçou o pedido dos colegas mencionando 

refeitura iniciou o conserto da estrada geral até a ponte do Ligeiro, trazendo à tona a situação 

encontra-se quebrada no meio da estrada na curva do Miola. Segundo o 

Vereador a situação está perigosa e mal sinalizada, e como a prefeitura já vinha fazendo os 

possa resolver este problema também. O Vereador Valdicir Bertoni 

ordou com as colocações do Vereador Diego, não sabe se é competência do município ou 

negligencia do estado, mas a situação está precária e perigosa. Com relação ao pedido em 

questão, o Vereador comentou que estava escutando a Rádio Interativa e ouviu a Pre

dando incentivo para a agricultura, com máquinas para o conserto de estradas, 

depara com os Vereadores pedindo o patrolamento e o cascalhamento. 

situação precisa ser melhor avaliada antes 

matéria foi aprovada por unanimidade.Em pauta a 

Marcelo Richit. Com a palavra o autor destacou que vem atender ao 

e empreendedor do município, que como tantos outros tem direito a 

poio que tanto comentam que precisa ser dado

que o mesmo relatou que está tendo dificuldades para transitar com os equipamentos e 

das instalações na sua propriedade, onde também trabalha com a 

E diante da situação, o Vereador espera que os responsáveis resolvam 

O Vereador Norberto Barancelli concordou com a indicação do colega, a seu ver 

a de Obras e Secretaria da Agricultura deveriam trabalhar em conjunto. Disse que o

Agricultura deveria visitar as comunidades e às propriedades dos agricultores

não somente em época de silagem. Lamentou se depararem com uma situação 

esta, de um empreendedor e agricultor do município ter que pedir, através da Câmara, por

e responsabilizou o Secretário da Agricultura para que também tome as 

O Vereador Valdicir Bertoni afirmou que este agricultor emprega 

também contribui para o retorno de ICMS ao município. Entende que 

te para estas pessoas e cobrar do Secretário da Agricultura, pois ele 

A indicação foi aprovada por unanimidade.Seguindo foi à deliberação 

Indicação Nº. 034/2020 do Vereador Sergio Bernardi. Ao se manifestar 

este problema vem acontecendo há muito tempo e muitas pessoas lhe procuraram para ten

se que a Prefeitura possui um convênio com a RBS TV. 

só conseguem assistir a RBS, porque não tem parabólica ou 

 

, já que os moradores 

principalmente, por questões de saúde. O 

Vereador Diego Pereira reforçou o pedido dos colegas mencionando que há meses a 

igeiro, trazendo à tona a situação 

na curva do Miola. Segundo o 

Vereador a situação está perigosa e mal sinalizada, e como a prefeitura já vinha fazendo os 

. O Vereador Valdicir Bertoni 

não sabe se é competência do município ou 

negligencia do estado, mas a situação está precária e perigosa. Com relação ao pedido em 

questão, o Vereador comentou que estava escutando a Rádio Interativa e ouviu a Prefeita falar 

dando incentivo para a agricultura, com máquinas para o conserto de estradas, no 

depara com os Vereadores pedindo o patrolamento e o cascalhamento. O 

antes de ser divulgada em 

pauta a Indicação Nº 

Marcelo Richit. Com a palavra o autor destacou que vem atender ao 

e empreendedor do município, que como tantos outros tem direito a 

precisa ser dado à agricultura.Disse 

culdades para transitar com os equipamentos e 

onde também trabalha com a 

que os responsáveis resolvam o 

concordou com a indicação do colega, a seu ver 

am trabalhar em conjunto. Disse que o 

propriedades dos agricultores 

depararem com uma situação como 

, através da Câmara, por três 

e responsabilizou o Secretário da Agricultura para que também tome as 

ste agricultor emprega 

. Entende que precisam dar 

, pois ele também é 

Seguindo foi à deliberação 

Ao se manifestar o autor falou que 

muitas pessoas lhe procuraram para tentar 

convênio com a RBS TV. Disse que 

porque não tem parabólica ou TV por assinatura. 



Diante disso, espera que

necessárias, principalmente 

ficando mais em casa e seria 

aprovada por unanimidade de votos. Em 

Marcelo Richit. Em sua justificativa 

lhe procuraram recentemente, relatando que

caixa da CORSAN chega nas residências 

para evitar a queima dos equipamentos de casa que 

instalar uma caixa no chão para bombear em cima

instalada uma caixa de água no loteamento B

consultasse o pessoal da CORSAN para resolver este problema, solicitando que o 

encanamento desta água também fosse destinado aos moradores do loteamento Vila Jardim.

Vereador Diego Pereira falou que

problema existe porque no final desta rede encanaram 

local é quase no nível da caixa da C

outro loteamento enfraqueceu mais ainda.A sugestão seria 

loteamento Belvedere e encanar a 

com isso.A Vereadora Onira Zonin informou 

através da Prefeitura já foi licitada a compra d

já adquiriram os canos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

estão assinando o contrato com a CORSAN, a qual doará uma caixa inox de (50) cinquenta

mil litros, no valor aproximado de 

os pilares de suporte para esta caixa já

Vereadora,a instalação desta caixa no loteamento B

moradores dos loteamentos Morada do S

Explicou também que até que esta 

uma caixa de (20) vinte mil litros qu

moradores que começarão a construir

destes loteamentos já poderão ser avisados

indicação foi aprovada por unanimidade.

manifestou-se o autor, Vereador Norberto Barancelli 

de Obras efetuasse a colocação de tubos de concreto para viabilizar a passagem dos 

moradores, principalmente, o caminhão

Vereador são aproximadamente

 

 

que os responsáveis tomem providências e façam as

principalmente porque estamos neste período de pandemia,

e seria importante um entretenimento para passar o tempo

aprovada por unanimidade de votos. Em discussão, a Indicação Nº. 035/2020 do Vereador 

m sua justificativa o Vereador comentou que os moradores deste loteamento 

procuraram recentemente, relatando que, devido a altitude deste loteamento

ORSAN chega nas residências com pouca pressão. Explicou que 

evitar a queima dos equipamentos de casa que necessitam da pressão da água, 

instalar uma caixa no chão para bombear em cima, o que gera um custo a mais

instalada uma caixa de água no loteamento Belvedere e segurei que a Senhora P

consultasse o pessoal da CORSAN para resolver este problema, solicitando que o 

encanamento desta água também fosse destinado aos moradores do loteamento Vila Jardim.

falou que alguns moradores também o procuraram

orque no final desta rede encanaram água para outro loteamento 

caixa da CORSAN, a água já vinha fraca e com a extensão para 

outro loteamento enfraqueceu mais ainda.A sugestão seria instalar 

elvedere e encanar a águatambém para os moradores que estão sofrendo muito 

A Vereadora Onira Zonin informou que o encanamento está sendo construído

refeitura já foi licitada a compra das bombas e o aparelho de

os canos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

estão assinando o contrato com a CORSAN, a qual doará uma caixa inox de (50) cinquenta

no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), informando também que 

pilares de suporte para esta caixa já foram construídos pela P

,a instalação desta caixa no loteamento Belvedere solucionará o problema dos 

es dos loteamentos Morada do Sol, Belvedere, Vila Jardim I e Vila Jardim II. 

Explicou também que até que esta caixa de 50 mil litros não chega, a 

mil litros que será instalada no loteamento Belvedere para auxiliar os 

moradores que começarão a construir suas residências.Disse acreditar que os moradores 

destes loteamentos já poderão ser avisados que o problema será solucionado em curto prazo.A 

indicação foi aprovada por unanimidade.Submetida à discussão a Indicação Nº. 036/2020, 

eador Norberto Barancelli reiterando o pedido para que a Secretaria 

de Obras efetuasse a colocação de tubos de concreto para viabilizar a passagem dos 

moradores, principalmente, o caminhão de leite que trafega diariamente

aproximadamente oito moradores, dentre eles, o Senhor Vanecir

 

os responsáveis tomem providências e façam as melhorias 

, onde as pessoas estão 

um entretenimento para passar o tempo.A matéria foi 

Indicação Nº. 035/2020 do Vereador 

comentou que os moradores deste loteamento 

loteamento, a água da 

Explicou que muitos moradores 

da pressão da água, precisaram 

o que gera um custo a mais. Disse que será 

e segurei que a Senhora Prefeita 

consultasse o pessoal da CORSAN para resolver este problema, solicitando que o 

encanamento desta água também fosse destinado aos moradores do loteamento Vila Jardim.O 

procuraram, dizendo que o 

para outro loteamento e como o 

fraca e com a extensão para o 

instalar uma caixa maior no 

que estão sofrendo muito 

o encanamento está sendo construído, 

as bombas e o aparelho de telemetria e também 

os canos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Disse ainda que 

estão assinando o contrato com a CORSAN, a qual doará uma caixa inox de (50) cinquenta 

informando também que 

Prefeitura. Segundo a 

elvedere solucionará o problema dos 

, Vila Jardim I e Vila Jardim II. 

caixa de 50 mil litros não chega, a Prefeitura já adquiriu 

elvedere para auxiliar os 

Disse acreditar que os moradores 

que o problema será solucionado em curto prazo.A 

Indicação Nº. 036/2020, 

reiterando o pedido para que a Secretaria 

de Obras efetuasse a colocação de tubos de concreto para viabilizar a passagem dos 

diariamente pelo local. Segundo o 

oito moradores, dentre eles, o Senhor Vanecir Sganzerla e 



seus irmãos que são grandes produtores de leite e de grãos

de Agricultura para que também dê o seu apoio, cobrando

uma vez que os agricultores precisam ter prioridade e um acesso melhor 

seus produtos, levando em consideração que eles estão dando retorno a

empregos. O Vereador Marcelo Locatelli 

constatou que algumas estradas apresentam problemas, 

aconteceu por conta das obras nas ruas da cidade, sendo que o pessoal d

precisou destinar as máquinas para fazerem este trabalho.

apenas para sete ruas, mas com o 

terraplanagem, conseguiram contemplar quatorze ruas e por este motivo tiveram que 

um pouco de lado as estradas do interior. 

pela Secretaria de Obras, o mesmo informou que 

nos próximos dias.Em complemento, a 

indicação e a explicação do colega Marcelo foram

com o Coordenador de Obras, o mesmo confirmou que foi

estrada da Linha Sartori, sendo que os 

estão aguardando chover para 

semana serão iniciadas obras nas 

e em seguida, a equipe será deslocada para o serviço na estrada da Linha Alto Caçador. A 

Vereadora pediu um pouco mais de paciência

são muitos quilômetros de estradas no município. A matéria foi aprovada por unanimidade. 

Indicação Nº. 037/2020 da Vereadora Daiane 

Inicialmente a Vereadora Daiane se manifestou

desde que assumiu o cargo de Vereadora,

e a população. Registrou que 

já solicitou que a equipe, durante este período

todas as secretarias do município vinham fazendo, para não expor 

contraírem a doença, como 

médico porque contraiu o vírus. A Vereadora explicou que 

administração, porém não chegaram a uma conclusão. 

funcionários apenas cinco ou sei

por estes profissionais que ganham insalubridade também passam pelo

segurança, o recepcionista, a nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, telefonista, a equipe que 

encaminha o SISREG (Sistema Nacional de Regulação) que são as altas complexidades para 

 

 

seus irmãos que são grandes produtores de leite e de grãos. Reforçou o pedido ao Secretário 

de Agricultura para que também dê o seu apoio, cobrandoda Senhora Prefeita este 

s agricultores precisam ter prioridade e um acesso melhor 

levando em consideração que eles estão dando retorno ao município e gerando 

O Vereador Marcelo Locatelli afirmou que esteve andando pelo

constatou que algumas estradas apresentam problemas, justificando que esta 

aconteceu por conta das obras nas ruas da cidade, sendo que o pessoal d

precisou destinar as máquinas para fazerem este trabalho.Informou que o 

, mas com o auxílio da Prefeitura, através das máq

guiram contemplar quatorze ruas e por este motivo tiveram que 

um pouco de lado as estradas do interior. Mas, esclareceu que em conversa com o 

o mesmo informou que estarão retomando os trabalhos no interior 

Em complemento, a Vereadora Onira Zonin disse que a iniciativa da 

indicação e a explicação do colega Marcelo foram boas, afirmando também que em conversa 

com o Coordenador de Obras, o mesmo confirmou que foi patrolada e cascalhada toda a 

ori, sendo que os tubos e duas cargas de cascalho já estão no local 

estão aguardando chover para o trabalho ser realizado. Ainda, conforme o Coordenador 

serão iniciadas obras nas estradas do Cerro da Rapadura, Cordilheira e São Domingos 

, a equipe será deslocada para o serviço na estrada da Linha Alto Caçador. A 

o mais de paciência, até porque estão trabalhando em turno único e 

são muitos quilômetros de estradas no município. A matéria foi aprovada por unanimidade. 

Indicação Nº. 037/2020 da Vereadora Daiane Barancelli foi a próxima matéria em pauta. 

a Vereadora Daiane se manifestou dizendo que o assunto é bastante polêmico, 

cargo de Vereadora, assumiu também este compromisso com os colegas 

Registrou que são cinquenta funcionários trabalhando na Secretaria de Saúde 

durante este período, fosse dividida em turmas de trabalho

todas as secretarias do município vinham fazendo, para não expor 

doença, como tem acontecido em município vizinho que estão com falta de 

médico porque contraiu o vírus. A Vereadora explicou que estão tentando dialogar com a 

administração, porém não chegaram a uma conclusão. Disse que destes cinquenta 

funcionários apenas cinco ou seis recebem insalubridade, mas todos os pacientes que passam 

por estes profissionais que ganham insalubridade também passam pelo

segurança, o recepcionista, a nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, telefonista, a equipe que 

(Sistema Nacional de Regulação) que são as altas complexidades para 

 

Reforçou o pedido ao Secretário 

Prefeita este incentivo, 

s agricultores precisam ter prioridade e um acesso melhor para o transporte dos 

o município e gerando 

afirmou que esteve andando pelo interior e 

ando que esta situação 

aconteceu por conta das obras nas ruas da cidade, sendo que o pessoal da Secretaria de Obras 

ue o financiamento daria 

a Prefeitura, através das máquinas para a 

guiram contemplar quatorze ruas e por este motivo tiveram que deixar 

que em conversa com o responsável 

estarão retomando os trabalhos no interior 

disse que a iniciativa da 

boas, afirmando também que em conversa 

patrolada e cascalhada toda a 

tubos e duas cargas de cascalho já estão no local e que 

o ser realizado. Ainda, conforme o Coordenador nesta 

estradas do Cerro da Rapadura, Cordilheira e São Domingos 

, a equipe será deslocada para o serviço na estrada da Linha Alto Caçador. A 

estão trabalhando em turno único e 

são muitos quilômetros de estradas no município. A matéria foi aprovada por unanimidade. A 

Barancelli foi a próxima matéria em pauta. 

dizendo que o assunto é bastante polêmico, 

assumiu também este compromisso com os colegas 

são cinquenta funcionários trabalhando na Secretaria de Saúde e 

fosse dividida em turmas de trabalho, como 

todas as secretarias do município vinham fazendo, para não expor esses funcionários a 

tem acontecido em município vizinho que estão com falta de 

estão tentando dialogar com a 

Disse que destes cinquenta 

todos os pacientes que passam 

por estes profissionais que ganham insalubridade também passam pelo motorista, o 

segurança, o recepcionista, a nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, telefonista, a equipe que 

(Sistema Nacional de Regulação) que são as altas complexidades para 



Passo Fundo. Declarou que como E

COVID terá que encaminhá

hospitalar, porém, as colegas deste setor não estão ganhando a insalubridade e isso considera 

uma injustiça. Deixou registrado que a 

saúde tem direito à insalubridade e que 

exemplo, a fonoaudióloga que trabalha

na época ela teve que entrar

fazia o mesmo trabalho. Ressaltou que receberam documentos do governo fed

informam o repasse do valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)

parcela que está chegando e que este dinheiro é 

profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao 

Vereadora não existe mais argumentos que 

profissionais da saúde, e,enca

dialogarem com a administração e se realmente não conseguirem,

documentação desde 2017 até os dias de hoje 

acredita que a justiça será feita

alguns processos na justiça

elétrica e também ganhava

para fazer o PPP (perfil psicográfico previdenciário) 

conseguiu a aposentadoria. Salien

processos contra a prefeitura sob

são ruins para o município, 

pagamento atrasado, mas se a Prefeita não recuar é 

aí para se fazer valer.Por fim enfatizou que a 

capacitada para isso.  O Vereador Valdicir Bertoni

Daiane, disse que os profissionais do posto estão recebendo os pacientes do município, na 

linha de frente e acha injusto alguns receberem

ele seria um incentivo porque hoje

de enfrentar esse desafio diário, 

que graças ao empenho deles e a colaboração dos munícipes, o 

diminuído no município. O Vereador Sergio Bernardi 

extrema importância e causa surpresa que alguns funcionários ganham e outros não. 

é preocupante e também considera um descaso o fato de que 

mesmos profissionais que desempenham as mes

 

 

. Declarou que como Enfermeira da saúde se atender um paciente positivo para 

COVID terá que encaminhá-lo a equipe que vai conduzir o SISREG 

s colegas deste setor não estão ganhando a insalubridade e isso considera 

uma injustiça. Deixou registrado que a lei diz que todo profissional que trabalhar na área da 

insalubridade e que já fizeram comparativos com outros municípios, p

xemplo, a fonoaudióloga que trabalhava em Maximiliano também trabalha no Machadinho

na época ela teve que entrar na justiça para ganhar, masno município vizinho ela já ganhava

Ressaltou que receberam documentos do governo fed

informam o repasse do valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)

que está chegando e que este dinheiro é o incentivo para os funcionários e 

que estão na linha de frente no combate ao 

Vereadora não existe mais argumentos que justifiquem o não pagamento da insalubridade aos 

encarecidamente solicitou o apoio dos colegas Vereadores para 

dialogarem com a administração e se realmente não conseguirem, propôs juntar t

2017 até os dias de hoje e encaminhá-la à Promotoria

acredita que a justiça será feita. O Vereador Diego Pereira ressaltou que 

alguns processos na justiça sobre o assunto, disse que na época seu pai trabalhava com rede 

elétrica e também ganhava insalubridade, no entanto, a empresa contratada pela Prefeitura 

(perfil psicográfico previdenciário) fez o dele errado e até 

a aposentadoria. Salientou que tem observado que alguns funcionários já ganharam 

processos contra a prefeitura sobre o pagamento da insalubridade e que situações como esta 

são ruins para o município, uma vez que alguns funcionários ganharam muito dinheiro com

mas se a Prefeita não recuar é um direito do funcionário e a justiça está 

Por fim enfatizou que a Prefeita precisa contratar uma empresa séria e 

O Vereador Valdicir Bertonireforçou apoio à indicação da 

os profissionais do posto estão recebendo os pacientes do município, na 

linha de frente e acha injusto alguns receberem adicional de insalubridade

eria um incentivo porque hoje, diante deste vírus, são poucas as pessoas que tem coragem 

desafio diário, parabenizando todos os profissionais da saúde do município, 

que graças ao empenho deles e a colaboração dos munícipes, o número

O Vereador Sergio Bernardi disse que a indicação da Vereadora é de 

causa surpresa que alguns funcionários ganham e outros não. 

é preocupante e também considera um descaso o fato de que em alguns municípios os 

que desempenham as mesmas atribuições ganham 

 

um paciente positivo para 

ISREG ou a internação 

s colegas deste setor não estão ganhando a insalubridade e isso considera 

todo profissional que trabalhar na área da 

com outros municípios, por 

em Maximiliano também trabalha no Machadinho, 

masno município vizinho ela já ganhava e 

Ressaltou que receberam documentos do governo federal, os quais 

informam o repasse do valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), com uma segunda 

incentivo para os funcionários e 

que estão na linha de frente no combate ao COVID.Segundo a 

justifiquem o não pagamento da insalubridade aos 

colegas Vereadores para 

propôs juntar toda essa 

à Promotoria, pois assim 

ressaltou que tem acompanhando 

pai trabalhava com rede 

, a empresa contratada pela Prefeitura 

o dele errado e até hoje seu pai não 

que alguns funcionários já ganharam 

re o pagamento da insalubridade e que situações como esta 

funcionários ganharam muito dinheiro com o 

do funcionário e a justiça está 

Prefeita precisa contratar uma empresa séria e 

reforçou apoio à indicação da colega 

os profissionais do posto estão recebendo os pacientes do município, na 

adicional de insalubridade e outros não. Para 

s as pessoas que tem coragem 

parabenizando todos os profissionais da saúde do município, 

número de casos tem 

isse que a indicação da Vereadora é de 

causa surpresa que alguns funcionários ganham e outros não. Disse que 

em alguns municípios os 

ganham insalubridade e no 



nosso município não. Ressaltou que muitos funcionários foram contratados na saúde e 

este gasto a mais poderia 

Parabenizou todos os funcionário

correndo riscos diariamente com as pessoas infectadas. Referindo

saúde, disse que os mesmos também merecem, pois 

mencionando a lei federal q

pagamento de insalubridade a todos os agentes de saúde. Colocou

todas essas pessoas que merecem e são batalhadoras, que o salário pago no mu

pequeno e este pagamento seria um incentivo a mais pelo o que est

neste momento de pandemia, mas pelo que fazem 

contagiosas no dia-a-dia. 

Vereador Sergio disse que a 

for aprovada, o pagamento virá no mês seguinte ao da aprovação

agentes de saúde e disse que todas 

Afirmando ainda que na época da ex

avaliar se os agentes de saúde e alguns 

insalubridade, no entanto, o laudo pericial foi negado, explicando que não é porque não tem o 

direito, mas nunca se sabe o que passa na cabeça do perito, pois o mesmo foi contratado em 

outros municípios e teve funcionários que conseguiram este adicional. Ressaltou que não se 

trata de irresponsabilidade da administração

Vereadores seria autorizado o pagamento,

Parabenizou toda equipe d

também os munícipes e o pessoal do comércio que estão colaborando, graças a este conjunto 

estão quase zerados os casos no município. 

favorável a indicação, dizendo que poderiam contar com ele, mas 

dependerá do laudo de um perito 

não têm o poder para isso, do contrário t

profissionais da saúde pelo belo 

ficar em casa nos cuidando, estes 

população que entendeu a gravidade da causa e

pouco a contaminaçãono municípi

que continuar tomando todos os cuidados, 

melhor forma, pediu que a população continue se cuidando

chegar lá na frente sem nenhum óbito em nossa cidade. A 

 

 

Ressaltou que muitos funcionários foram contratados na saúde e 

 ter sido revertido aos profissionais que já est

Parabenizou todos os funcionários da saúde que são guerreiros ao enfrentar 

correndo riscos diariamente com as pessoas infectadas. Referindo-se também as agentes de 

, disse que os mesmos também merecem, pois têm contato diário

mencionando a lei federal que foi publicada no Diário Oficial da União que determina o 

insalubridade a todos os agentes de saúde. Colocou-se à disposição para ajudar 

que merecem e são batalhadoras, que o salário pago no mu

pagamento seria um incentivo a mais pelo o que estão 

neste momento de pandemia, mas pelo que fazem sempre, enfrentando outras doenças 

dia. A Vereadora Onira Zonin reportando-se a lei men

Vereador Sergio disse que a mesma passou pela primeira votação, mas segue em trâmite e se 

o pagamento virá no mês seguinte ao da aprovação, incluído n

agentes de saúde e disse que todas merecem pelo trabalho que estã

época da ex-Prefeita Lenir foi contratado um perito do trabalho para 

avaliar se os agentes de saúde e alguns outros profissionais da saúde

o laudo pericial foi negado, explicando que não é porque não tem o 

direito, mas nunca se sabe o que passa na cabeça do perito, pois o mesmo foi contratado em 

outros municípios e teve funcionários que conseguiram este adicional. Ressaltou que não se 

irresponsabilidade da administração, pois se fosse da vontade desta e também 

seria autorizado o pagamento,a Prefeita não pode pagar sem 

Parabenizou toda equipe dasaúdee da fiscalização pelo trabalho rigoroso e 

também os munícipes e o pessoal do comércio que estão colaborando, graças a este conjunto 

casos no município. O Vereador Marcelo Locatelli manifestou

izendo que poderiam contar com ele, mas 

dependerá do laudo de um perito para este pagamento. Disse que os Vereadores e

, do contrário tem certeza que todos fariam. Também paraben

profissionais da saúde pelo belo trabalho na linha de frente, quanto muito de nós podemos 

ficar em casa nos cuidando, estes profissionais não. Parabenizou o pessoal da fiscalização

a gravidade da causa e, foi graças a isso que 

no município. Por fim declarou que até não surgir uma vacina teremos 

que continuar tomando todos os cuidados, e tudo indica que o isolamento social ainda é a 

pediu que a população continue se cuidando, pois espera que 

nenhum óbito em nossa cidade. A indicação foi à votação e aprovada 

 

Ressaltou que muitos funcionários foram contratados na saúde e talvez 

s profissionais que já estavam trabalhando. 

enfrentar esta pandemia, 

se também as agentes de 

contato diário com várias famílias, 

ue foi publicada no Diário Oficial da União que determina o 

se à disposição para ajudar 

que merecem e são batalhadoras, que o salário pago no município já é 

 fazendo, não somente 

enfrentando outras doenças 

se a lei mencionada pelo 

passou pela primeira votação, mas segue em trâmite e se 

incluído no salário dos 

merecem pelo trabalho que estão desempenhando. 

perito do trabalho para 

da saúde teriam direito a 

o laudo pericial foi negado, explicando que não é porque não tem o 

direito, mas nunca se sabe o que passa na cabeça do perito, pois o mesmo foi contratado em 

outros municípios e teve funcionários que conseguiram este adicional. Ressaltou que não se 

, pois se fosse da vontade desta e também dos 

Prefeita não pode pagar sem um laudo pericial. 

e da fiscalização pelo trabalho rigoroso e incansável e 

também os munícipes e o pessoal do comércio que estão colaborando, graças a este conjunto 

Marcelo Locatelli manifestou-se 

izendo que poderiam contar com ele, mas infelizmente tudo 

Disse que os Vereadores e a Prefeita 

certeza que todos fariam. Também parabenizou os 

muito de nós podemos 

pessoal da fiscalização e a 

foi graças a isso que conseguiram frear um 

o. Por fim declarou que até não surgir uma vacina teremos 

o isolamento social ainda é a 

espera que consigamos 

indicação foi à votação e aprovada 



por unanimidade de votos.Seguindo foi submetido à discussão 

Nº 009/2020, autoria da Vereadora Daiane Barancelli.

que a história do Senhor Lino Venturin é muito linda

retornou ao município formada 

de Saúde, que tinha como P

Norma Adami e o Senhor Lino 

município, lembrando que em todas as reuniões o Senhor Lino 

saúde pública, admirava o quanto ele entendia e trabalha pela saúde, mesmo

agricultor. Para a autora, um dos pedidos do Senhor Lino, que marcou sua vida e a motivou 

para prestar esta homenagem 

odontológico no Cerro da Rapadura, na época 

moradores. Disse que aideia dele 

depois os frutos seriam colhidos no futuro, ele sabia que cuida

talvez evitaria um problema no 

Vereadora, a nova Unidade de Saúde foi inaugurada há vários anos, mas até hoje ela não 

possui nome e nem número, por isso, pensou porque não homenagear uma pessoa que 

batalhou tanto pela saúde pública

e espera que a Prefeita sancione a lei. O Vereador Sergio Bernardi se manifestou favorável ao 

projeto e parabenizou a Vereadora por lembrar desta pessoa que foi muito importante. Disse 

que tem lembranças do homenageado quando el

Trabalhadores, sendo um líder e 

além de entender muito de agricultura também entendia muito em números, com seus 

questionamentos sempre bem fundamentados. S

município, sendo, portanto, merecedor da homenagem. O Vereador Valdicir Bertoni 

será favorável ao projeto por se tratar de uma belíssima homenagem

conhecê-lo, foi uma pessoa pública e 

entidades do município. 

homenagem. Falou que também teve a oportunidade de trabalhar junto com 

vários anos como Ministros da

uma pessoa conselheira, dedicada e honesta.

devem ser lembradas, como muitas que já foram homenageadas nesta Casa, as quais 

história e deixam um belo 

também é merecedora deste r

unanimidade de votos. A próxima matéria em pauta o Projeto de Lei Nº. 

 

 

Seguindo foi submetido à discussão o Projeto de Lei do Legislativo 

Nº 009/2020, autoria da Vereadora Daiane Barancelli. Ao se manifestar a Vereadora afirmou 

istória do Senhor Lino Venturin é muito linda. Contou que no ano de 2006 

retornou ao município formada em Enfermagem começou a participar do Conselho Municipal 

que tinha como Presidente o Senhor Domingos Vicenzi, Secretária 

Norma Adami e o Senhor Lino também como Secretário e representava algumas entidades do 

lembrando que em todas as reuniões o Senhor Lino era sempre muito focado em 

admirava o quanto ele entendia e trabalha pela saúde, mesmo

agricultor. Para a autora, um dos pedidos do Senhor Lino, que marcou sua vida e a motivou 

a homenagem é que ele queria que fosse instalado 

odontológico no Cerro da Rapadura, na época esta comunidade tinha muitos alu

ideia dele era fazer saúde para aquelas crianças naquele momento, que 

depois os frutos seriam colhidos no futuro, ele sabia que cuidar dos dentes de uma criança, 

um problema no coração ou outros problemas de saúde no futuro

Vereadora, a nova Unidade de Saúde foi inaugurada há vários anos, mas até hoje ela não 

possui nome e nem número, por isso, pensou porque não homenagear uma pessoa que 

pública do município. Pediu o apoio de todos os colegas Vereadores 

e espera que a Prefeita sancione a lei. O Vereador Sergio Bernardi se manifestou favorável ao 

projeto e parabenizou a Vereadora por lembrar desta pessoa que foi muito importante. Disse 

que tem lembranças do homenageado quando ele foi Presidente do Sindicato dos 

líder e uma pessoa que possuía conhecimento em 

além de entender muito de agricultura também entendia muito em números, com seus 

entos sempre bem fundamentados. Sua família também é um exemplo para o 

município, sendo, portanto, merecedor da homenagem. O Vereador Valdicir Bertoni 

será favorável ao projeto por se tratar de uma belíssima homenagem, teve a oportunidade de 

lo, foi uma pessoa pública e muito sabedora, sempre envolvida nas questões das 

 A Vereadora Onira Zonin parabenizou a colega Daiane pela 

homenagem. Falou que também teve a oportunidade de trabalhar junto com 

vários anos como Ministros da Eucaristia e líderes de comunidade e que ela era muito 

uma pessoa conselheira, dedicada e honesta. Segundo a Vereadora s

, como muitas que já foram homenageadas nesta Casa, as quais 

belo legado ao município. Por fim disse que a família

também é merecedora deste reconhecimento. Em votação o projeto foi 

A próxima matéria em pauta o Projeto de Lei Nº. 

 

o Projeto de Lei do Legislativo 

Ao se manifestar a Vereadora afirmou 

ontou que no ano de 2006 quando 

começou a participar do Conselho Municipal 

residente o Senhor Domingos Vicenzi, Secretária a Senhora 

representava algumas entidades do 

era sempre muito focado em 

admirava o quanto ele entendia e trabalha pela saúde, mesmo sendo um 

agricultor. Para a autora, um dos pedidos do Senhor Lino, que marcou sua vida e a motivou 

fosse instalado um consultório 

tinha muitos alunos e 

saúde para aquelas crianças naquele momento, que 

os dentes de uma criança, 

no futuro. Conforme a 

Vereadora, a nova Unidade de Saúde foi inaugurada há vários anos, mas até hoje ela não 

possui nome e nem número, por isso, pensou porque não homenagear uma pessoa que 

todos os colegas Vereadores 

e espera que a Prefeita sancione a lei. O Vereador Sergio Bernardi se manifestou favorável ao 

projeto e parabenizou a Vereadora por lembrar desta pessoa que foi muito importante. Disse 

e foi Presidente do Sindicato dos 

uma pessoa que possuía conhecimento em todas as áreas, 

além de entender muito de agricultura também entendia muito em números, com seus 

também é um exemplo para o 

município, sendo, portanto, merecedor da homenagem. O Vereador Valdicir Bertoni disse que 

teve a oportunidade de 

, sempre envolvida nas questões das 

A Vereadora Onira Zonin parabenizou a colega Daiane pela 

homenagem. Falou que também teve a oportunidade de trabalhar junto com o Senhor Lino por 

e que ela era muito atuante, 

Segundo a Vereadora são pessoas assim que 

, como muitas que já foram homenageadas nesta Casa, as quais fizeram 

família do homenageado 

Em votação o projeto foi aprovado por 

A próxima matéria em pauta o Projeto de Lei Nº. 013/2020. 



Manifestou-se a Vereadora Daiane Bar

mas como as sessões da Câmara foram suspensas devido 

apresentá-lo a tempo, afirmando que 

votação. Lembrou que em 2019 fez um

pessoas com deficiência e as pessoas em situação de vulnerabilidade

dificuldades para pagar o IPTU, ressaltando que na época a resposta que obteve é que o seu 

pedido teria sido feito em cima da hora e não tinham tempo para avaliar, mas 

seguinte seria avaliado. Disse que o projeto hoje

nenhuma alteração, mesmo sabendo que estamos enfrentando uma 

comércio está fechando as portas, as pessoas 

renda e pagando aluguel e 

apenas duas parcelas. Em sua opinião para ajudar a população deveriam no mínimo ter 

aumentado o número de parcelas, já que o valor do nosso IPTU é muito alto

que o município, por conta da pandemia

sem falar dos mais de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) 

que este recurso será investido no asfalto, 

população. Por fim disse que diante destes motivos 

foi à votação e aprovado por (7) sete votos favoráveis x (1) um voto contrário, es

Vereadora Daiane Barancelli. 

manifestação do Vereador 

Antônio e São Brás agradeceu por esta conquista, por iniciativa do Deputado Covatti F

hoje Secretário Estadual de Agricultura. Deixou registrado dois pedidos das comunidades, 

segundo o que os moradores ficaram sabendo 

Cerro da Rapadura, eles pediram a viabilidade deste poço ser feito mais próx

comunidades pela questão da canalização, a preocupação das famílias é se esta agua vai 

chegar com a devida pressão suficiente por conta da distância e quando 

vai chegar, principalmente a comunidade de Santo Antônio que é bastan

Vereador Sergio Bernardi corroborando com as palavras do Vereador Marcelo disse que a 

comunidade do Cerro da Rapadura 

trabalho realizado na Linha Floresta e 

canalizar a água do poço da Linha São Roque

canos, terá o transtorno porque os mesmos estouram com muita 

motivos. Para o Vereador o

comunidades para evitar transtornos e 

 

 

Vereadora Daiane Barancelli dizendo à população que havia feito um pedido, 

mas como as sessões da Câmara foram suspensas devido à pandemia não conseguiu 

, afirmando que a ideia era rever o pagamento do IPTU antes de ir à 

votação. Lembrou que em 2019 fez um pedido para que fosse diminuído o valor para as 

as pessoas em situação de vulnerabilidade social que estavam com 

IPTU, ressaltando que na época a resposta que obteve é que o seu 

em cima da hora e não tinham tempo para avaliar, mas 

Disse que o projeto hoje apresentado é o mesmo do ano passado, sem 

nenhuma alteração, mesmo sabendo que estamos enfrentando uma 

as portas, as pessoas estão em casa sem poder trabalhar, sem uma 

e simplesmente veio um desconto de 10% (dez por cento) e em 

. Em sua opinião para ajudar a população deveriam no mínimo ter 

parcelas, já que o valor do nosso IPTU é muito alto

por conta da pandemia, tem recebido recursos para auxiliar a população e 

sem falar dos mais de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) 

será investido no asfalto, mas, neste momento poderiam ter auxiliado a 

Por fim disse que diante destes motivos seria inviável e votaria contra

foi à votação e aprovado por (7) sete votos favoráveis x (1) um voto contrário, es

Vereadora Daiane Barancelli. Último da pauta, o Projeto de Lei Nº. 0

Vereador Marcelo Richit, o mesmo em nome das comunidades de São 

Antônio e São Brás agradeceu por esta conquista, por iniciativa do Deputado Covatti F

hoje Secretário Estadual de Agricultura. Deixou registrado dois pedidos das comunidades, 

segundo o que os moradores ficaram sabendo este poço será aberto nas proximidades do 

Cerro da Rapadura, eles pediram a viabilidade deste poço ser feito mais próx

comunidades pela questão da canalização, a preocupação das famílias é se esta agua vai 

chegar com a devida pressão suficiente por conta da distância e quando 

vai chegar, principalmente a comunidade de Santo Antônio que é bastan

Vereador Sergio Bernardi corroborando com as palavras do Vereador Marcelo disse que a 

comunidade do Cerro da Rapadura a princípio tem água e que acompanhou na época o 

na Linha Floresta e São domingos, que por falta de alternativa precisaram 

gua do poço da Linha São Roque. Destacou que além das

porque os mesmos estouram com muita frequência por 

motivos. Para o Vereador o local precisa ser revisto, de preferência que seja entre as 

comunidades para evitar transtornos e para ser mais rápida a canalização

 

havia feito um pedido, 

pandemia não conseguiu 

a ideia era rever o pagamento do IPTU antes de ir à 

pedido para que fosse diminuído o valor para as 

social que estavam com 

IPTU, ressaltando que na época a resposta que obteve é que o seu 

em cima da hora e não tinham tempo para avaliar, mas que no ano 

apresentado é o mesmo do ano passado, sem 

nenhuma alteração, mesmo sabendo que estamos enfrentando uma pandemia, onde o 

em casa sem poder trabalhar, sem uma 

10% (dez por cento) e em 

. Em sua opinião para ajudar a população deveriam no mínimo ter 

parcelas, já que o valor do nosso IPTU é muito alto. Falou também 

auxiliar a população e 

sem falar dos mais de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) do pré-sal, entende 

neste momento poderiam ter auxiliado a 

votaria contra. O projeto 

foi à votação e aprovado por (7) sete votos favoráveis x (1) um voto contrário, este o da 

Lei Nº. 014/2020, com a 

o mesmo em nome das comunidades de São 

Antônio e São Brás agradeceu por esta conquista, por iniciativa do Deputado Covatti Filho, 

hoje Secretário Estadual de Agricultura. Deixou registrado dois pedidos das comunidades, 

este poço será aberto nas proximidades do 

Cerro da Rapadura, eles pediram a viabilidade deste poço ser feito mais próximo das 

comunidades pela questão da canalização, a preocupação das famílias é se esta agua vai 

chegar com a devida pressão suficiente por conta da distância e quando que esta canalização 

vai chegar, principalmente a comunidade de Santo Antônio que é bastante distante. O 

Vereador Sergio Bernardi corroborando com as palavras do Vereador Marcelo disse que a 

acompanhou na época o 

falta de alternativa precisaram 

s despesas com muitos 

frequência por vários 

de preferência que seja entre as 

canalização. Parabenizou a 



administração e o Secretário Covatti Filho 

contempladas. O Vereador Marcelo Locatelli disse que est

tempo e, por isso, na época pode acompanhar 

onde seriam perfurados os poços, 

Rapadura, Santo Antônio e São Brás, sendo que

outras regiões, será mais difícil de ter água

necessário que o local tenha luz própria para tocar a bomba. 

tirado na sua propriedade e que para ele não teria problema 

não tem necessidade de água

muitas pessoas e essa água precisa chegar para quem não tem. 

preocupação é válida, mas, na

energia. Em aparte, o Vereador Marcelo Richit deixou claro que não é pela questão de ser 

perfurado na propriedade do colega Marcelo, mas sim

com a distância. Em votação, o projet

Dia e passou-se para as inscrições do 

Presidente, o primeiro a falar, Vereador Isma

será a última com transmissão ao vivo pelas redes sociais, por conta do início do período 

eleitoral. Referindo-se ao pedido da Vereadora Daiane na questão da insalubridade dos 

funcionários da saúde, o Vereador 

foram enfáticos na questão dos direitos, mas não foi colocado que estamos vivendo uma 

pandemia considerada uma calamidade pública, imensa e dolorosa sem 

acabar. Disse que não conseguia en

profissionais ganham insalubridade e talvez o colega que está na sala ao lado não tem o 

mesmo direito e que gostaria de saber de que forma estes peritos analisam e emitem um laudo 

pericial. Reportando-se as ag

complicada, a Lei Nº. 14.023, de 08 de julho de 2020 que reconhece o direito à insalubridade 

a esses profissionais, no entanto, essas leis são ignoradas por boa parte dos gestores a lei é 

ignorada. E também é de se questionar porque 

Machadinho e também em nosso município diz que lá eles têm direito a insalubridade, mas 

aqui não. Disse que ouviu um áudio de certa pessoa relacionada ao Executivo, o qual r

que precisam esperar as avaliações constantes nos laudos, para o Vereador o momento é de 

uma pandemia que assola o mundo inteiro, será que precisa vir um laudo para pagar o 

adicional de insalubridade a esses profissionais? Disse que 

o comércio foi obrigado a fechar e

 

 

administração e o Secretário Covatti Filho e espera que mais comunidades sejam 

O Vereador Marcelo Locatelli disse que este pedido já existe há bastante 

tempo e, por isso, na época pode acompanhar o Geólogo que esteve no município 

os poços, mencionando que foram analisadas as regiões do 

Rapadura, Santo Antônio e São Brás, sendo que pela geologia do local quanto mais perto das 

outras regiões, será mais difícil de ter água e outro ponto analisado foi a questão

necessário que o local tenha luz própria para tocar a bomba. Disse que o ponto de 

tirado na sua propriedade e que para ele não teria problema se fosse em outro local, até 

água, mas, se for na sua propriedade vai autorizar porque vai abranger

gua precisa chegar para quem não tem. Por fim declarou que a 

, na época falaram que é mais fácil levar os canos do que a rede

energia. Em aparte, o Vereador Marcelo Richit deixou claro que não é pela questão de ser 

perfurado na propriedade do colega Marcelo, mas sim uma preocupação das comunidades 

Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Encerrada

se para as inscrições do Grande Expediente. Passando a presidência ao Vice

Presidente, o primeiro a falar, Vereador Ismael Zukunelli informou a todos que esta sessão 

será a última com transmissão ao vivo pelas redes sociais, por conta do início do período 

se ao pedido da Vereadora Daiane na questão da insalubridade dos 

funcionários da saúde, o Vereador disse que em todos os pronunciamentos os Vereadores 

foram enfáticos na questão dos direitos, mas não foi colocado que estamos vivendo uma 

pandemia considerada uma calamidade pública, imensa e dolorosa sem 

Disse que não conseguia entender, em meio a esta pandemia, porque alguns 

profissionais ganham insalubridade e talvez o colega que está na sala ao lado não tem o 

mesmo direito e que gostaria de saber de que forma estes peritos analisam e emitem um laudo 

se as agentes de saúde, o Vereador declarou que também é uma situação 

complicada, a Lei Nº. 14.023, de 08 de julho de 2020 que reconhece o direito à insalubridade 

a esses profissionais, no entanto, essas leis são ignoradas por boa parte dos gestores a lei é 

da. E também é de se questionar porque a empresa que fez os laudos no município de 

e também em nosso município diz que lá eles têm direito a insalubridade, mas 

aqui não. Disse que ouviu um áudio de certa pessoa relacionada ao Executivo, o qual r

que precisam esperar as avaliações constantes nos laudos, para o Vereador o momento é de 

uma pandemia que assola o mundo inteiro, será que precisa vir um laudo para pagar o 

adicional de insalubridade a esses profissionais? Disse que estamos vivendo p

comércio foi obrigado a fechar e tínhamos, até então, toque de recolher em nosso município,

 

que mais comunidades sejam 

e pedido já existe há bastante 

esteve no município para avaliar 

que foram analisadas as regiões do Cerro da 

pela geologia do local quanto mais perto das 

utro ponto analisado foi a questão da luz, é 

Disse que o ponto de GPS foi 

se fosse em outro local, até porque 

, mas, se for na sua propriedade vai autorizar porque vai abranger 

Por fim declarou que a 

época falaram que é mais fácil levar os canos do que a rede de 

energia. Em aparte, o Vereador Marcelo Richit deixou claro que não é pela questão de ser 

uma preocupação das comunidades 

Encerrada a Ordem do 

Passando a presidência ao Vice-

informou a todos que esta sessão 

será a última com transmissão ao vivo pelas redes sociais, por conta do início do período 

se ao pedido da Vereadora Daiane na questão da insalubridade dos 

disse que em todos os pronunciamentos os Vereadores 

foram enfáticos na questão dos direitos, mas não foi colocado que estamos vivendo uma 

pandemia considerada uma calamidade pública, imensa e dolorosa sem saber quando irá 

tender, em meio a esta pandemia, porque alguns 

profissionais ganham insalubridade e talvez o colega que está na sala ao lado não tem o 

mesmo direito e que gostaria de saber de que forma estes peritos analisam e emitem um laudo 

entes de saúde, o Vereador declarou que também é uma situação 

complicada, a Lei Nº. 14.023, de 08 de julho de 2020 que reconhece o direito à insalubridade 

a esses profissionais, no entanto, essas leis são ignoradas por boa parte dos gestores a lei é 

empresa que fez os laudos no município de 

e também em nosso município diz que lá eles têm direito a insalubridade, mas 

aqui não. Disse que ouviu um áudio de certa pessoa relacionada ao Executivo, o qual relata 

que precisam esperar as avaliações constantes nos laudos, para o Vereador o momento é de 

uma pandemia que assola o mundo inteiro, será que precisa vir um laudo para pagar o 

estamos vivendo perante decretos, 

toque de recolher em nosso município, 



no entanto, os agentes de saú

os pacientes na saúde precisam esperar um laudo para saber 

isso é totalmente ridículo. Seguiu dizendo que o governo federal foi a

municípios, e o mesmo está dando uma resposta à altura, despejando dinheiro emergencial

para todos os setores e, a saúde é uma das beneficiadas, 

Prefeito, que precisa exclusivamente dos profissionais da saúde para combater um vírus, 

que aguardar um perito para saber se tem possibilidade de pagar a insalubridade a 

profissionais.Disse que respeitava a opinião da Vereadora Onira, mas este vírus não tem parte 

técnica, a contaminação é muito rápida e nossa Prefeita 

seu grupo e assumir a responsabilidade 

disse que na documentação recebida do Ministério da Saúde está claro onde pode ser gasto 

esse dinheiro e pagamento aos 

quinze funcionários com este recurso, e como 

profissionais que já estavam trabalhando na linha de frente do COVID.  

Vereador ressaltou que este 

município teve uma baixa nos 

justos, esquecendo um pouco a fala 

máximo no município e está é a hora que a Prefeita tem que aparecer. Por fim mencionou que 

esteve conversando com os agentes de saúde e são duas as preocupaçõe

primeiro o temor de contrair

compromissos. Reassumindo a presidência, concedeu a oportunidade ao 

Barancelli que falou sobre os recursos do pré

cofres públicos ainda no ano passado. Lembrou que novembro do ano passado a Bancada do 

MDB junto com a Bancada do PP, através de uma indicação a Prefeita, solicita

recapeamento da Rua José Bonifácio. Declarou que assistiu a uma entrevista nas redes sociais, 

concedida pela Senhora Prefeita a Rádio Salete de Marcelino Ramos, onde ela informou que 

faria o serviço de recapeamento da avenida com recurso próprio. Seg

lamentável ver um prefeito mesquinho, que não divulga a origem deste dinheiro

o recurso para fazer este recapeamento tem contemplação de aproximadamente R$ 

430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) do governo federal. Afir

criticando, mas sim querendo que falem a verdade, não adianta dar entrevista e mentir porque 

a população fica sabendo. Disse ainda que a Prefeita não menciona que os Vereadores das 

Bancadas PP e MDB também fizeram este pedido para 

se ao financiamento para as obras de calçamento nas ruas, o Vereador disse que estas ruas só 

 

 

os agentes de saúde que batem de porta em porta e os profissio

precisam esperar um laudo para saber se tem direito à insalubridade,

é totalmente ridículo. Seguiu dizendo que o governo federal foi a

municípios, e o mesmo está dando uma resposta à altura, despejando dinheiro emergencial

etores e, a saúde é uma das beneficiadas, questionou se é 

que precisa exclusivamente dos profissionais da saúde para combater um vírus, 

guardar um perito para saber se tem possibilidade de pagar a insalubridade a 

Disse que respeitava a opinião da Vereadora Onira, mas este vírus não tem parte 

técnica, a contaminação é muito rápida e nossa Prefeita deveria ter autoridade de sentar com 

assumir a responsabilidade fazendo o que é certo. Em aparte, a Vereadora Daiane 

que na documentação recebida do Ministério da Saúde está claro onde pode ser gasto 

pagamento aos profissionais de saúde é um deles, tanto que foram contratados 

quinze funcionários com este recurso, e como falaram antes, poderia ter dado 

profissionais que já estavam trabalhando na linha de frente do COVID.  

este vírus está sendo avassalador e devem ficar felizes 

nos casos, mas é preciso olhar para estes profissionais e ser apenas 

justos, esquecendo um pouco a fala do “eu preciso consultar o jurídico”, pois existe o gestor 

máximo no município e está é a hora que a Prefeita tem que aparecer. Por fim mencionou que 

ersando com os agentes de saúde e são duas as preocupaçõe

primeiro o temor de contrair a doença e segundo a questão de que é preciso arcar com os 

compromissos. Reassumindo a presidência, concedeu a oportunidade ao 

rancelli que falou sobre os recursos do pré-sal, os quais, segundo ele, deve ter entrado nos 

cofres públicos ainda no ano passado. Lembrou que novembro do ano passado a Bancada do 

MDB junto com a Bancada do PP, através de uma indicação a Prefeita, solicita

recapeamento da Rua José Bonifácio. Declarou que assistiu a uma entrevista nas redes sociais, 

concedida pela Senhora Prefeita a Rádio Salete de Marcelino Ramos, onde ela informou que 

faria o serviço de recapeamento da avenida com recurso próprio. Seg

lamentável ver um prefeito mesquinho, que não divulga a origem deste dinheiro

o recurso para fazer este recapeamento tem contemplação de aproximadamente R$ 

430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) do governo federal. Afir

im querendo que falem a verdade, não adianta dar entrevista e mentir porque 

a população fica sabendo. Disse ainda que a Prefeita não menciona que os Vereadores das 

Bancadas PP e MDB também fizeram este pedido para recapeamento da avenida. Referindo

se ao financiamento para as obras de calçamento nas ruas, o Vereador disse que estas ruas só 

 

os profissionais que recebem 

se tem direito à insalubridade, e 

é totalmente ridículo. Seguiu dizendo que o governo federal foi acionado por todos os 

municípios, e o mesmo está dando uma resposta à altura, despejando dinheiro emergencial 

questionou se é necessário um 

que precisa exclusivamente dos profissionais da saúde para combater um vírus, ter 

guardar um perito para saber se tem possibilidade de pagar a insalubridade a esses 

Disse que respeitava a opinião da Vereadora Onira, mas este vírus não tem parte 

autoridade de sentar com 

m aparte, a Vereadora Daiane 

que na documentação recebida do Ministério da Saúde está claro onde pode ser gasto 

, tanto que foram contratados 

poderia ter dado assistência aos 

profissionais que já estavam trabalhando na linha de frente do COVID.  Prosseguindo o 

sendo avassalador e devem ficar felizes porque o 

é preciso olhar para estes profissionais e ser apenas 

“eu preciso consultar o jurídico”, pois existe o gestor 

máximo no município e está é a hora que a Prefeita tem que aparecer. Por fim mencionou que 

ersando com os agentes de saúde e são duas as preocupações levantadas por eles, 

que é preciso arcar com os 

compromissos. Reassumindo a presidência, concedeu a oportunidade ao Vereador Norberto 

sal, os quais, segundo ele, deve ter entrado nos 

cofres públicos ainda no ano passado. Lembrou que novembro do ano passado a Bancada do 

MDB junto com a Bancada do PP, através de uma indicação a Prefeita, solicitaram o 

recapeamento da Rua José Bonifácio. Declarou que assistiu a uma entrevista nas redes sociais, 

concedida pela Senhora Prefeita a Rádio Salete de Marcelino Ramos, onde ela informou que 

faria o serviço de recapeamento da avenida com recurso próprio. Segundo o Vereador é 

lamentável ver um prefeito mesquinho, que não divulga a origem deste dinheiro, uma vez que 

o recurso para fazer este recapeamento tem contemplação de aproximadamente R$ 

430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) do governo federal. Afirmou que não estão 

im querendo que falem a verdade, não adianta dar entrevista e mentir porque 

a população fica sabendo. Disse ainda que a Prefeita não menciona que os Vereadores das 

recapeamento da avenida. Referindo-

se ao financiamento para as obras de calçamento nas ruas, o Vereador disse que estas ruas só 



foram feitas graças a luta imposta por esta Casa, não eram sete ruas e fizeram quatorze, mas 

sim porque muito foi debatido sobre

torno de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), lembrando que os

da Rua José Marchioro foram trazidos para esta Casa para 

Vereadores, sendo que para a

que eles pagassem. Disse que 

não se deve aos Vereadores e nem a Prefeita, mas sim aos moradores que 

uma vez lamentou que os Vereadores estejam nessa Casa apenas para segurar uma escada. 

Disse que muitas vezes é cobrado pela população para fazer um projeto, 

Vereador é fiscalizar o dinheiro público, indicar e requerer. Disse 

compromisso fizeram o jurament

cumprido pelo Executivo. Informou ainda que as obras no pontilhão na cascata Ceroni foram 

concluídas, não foi feito conforme o solicitado, mas espera tenha suporte, do contrár

nova cobrança. Por fim agradeceu porque não foi necessário fazer o protesto ao qual se 

propôs visando a melhoria deste pontilhão e agradeceu, especialmente, o povo que com o 

pagamento de impostos contribui com as melhorias em diversas áreas do muni

Vereadora Onira Zonin iniciou sua fala agradecendo 

R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Sociedade Beneficente São José

fizeram a Porto Alegre junto com a Prefeita e o Secretário Giovani C

gabinete solicitando ajuda ao município, 

pensaria com carinho, poucos dias depois ele ligou informando que gostaria de destinar essa 

emenda para o nosso hospital e hoje

Coordenador de Obras Juniorpelo belo trabalho que vem desempenhando e pela 

responsabilidade que tem assumido na Secretaria de Obras, 

Ceroni os moradores estão muito contente

sua oportunidade o Vereador Diego Pereira

representantes do povo no ano de 2017, 

DAER havia contratado a Empresa PAVI Brasi

Cerro da Rapadura, que embora eram parte de uma ERS, foram municipalizadas e, portanto, 

ficaram de fora.  Disse que 

Alegre com o então Secretário Ped

os Vereadores da Bancada MDB, a Prefeita e o Vice

conversa amigável e vários pedidos, o 

pedidos, só teríamos que nos deslocar até 

 

 

foram feitas graças a luta imposta por esta Casa, não eram sete ruas e fizeram quatorze, mas 

sim porque muito foi debatido sobre a Rua Pinheiro Machado onde seriam investidos em 

0.000,00 (setecentos mil reais), lembrando que os moradores da Rua Itararé e 

foram trazidos para esta Casa para  lutar e 

, sendo que para as obras de calçamento da Rua José Marchioro a Prefeita queria 

Disse que as obras de calçamento nestas ruas estão

não se deve aos Vereadores e nem a Prefeita, mas sim aos moradores que 

tou que os Vereadores estejam nessa Casa apenas para segurar uma escada. 

Disse que muitas vezes é cobrado pela população para fazer um projeto, 

Vereador é fiscalizar o dinheiro público, indicar e requerer. Disse que quando assumiram o 

omisso fizeram o juramento de exercer a verdade e a lei, mas isso 

cumprido pelo Executivo. Informou ainda que as obras no pontilhão na cascata Ceroni foram 

foi feito conforme o solicitado, mas espera tenha suporte, do contrár

nova cobrança. Por fim agradeceu porque não foi necessário fazer o protesto ao qual se 

propôs visando a melhoria deste pontilhão e agradeceu, especialmente, o povo que com o 

pagamento de impostos contribui com as melhorias em diversas áreas do muni

Vereadora Onira Zonin iniciou sua fala agradecendo ao Deputado Paparico pela destinação de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Sociedade Beneficente São José, graças a

junto com a Prefeita e o Secretário Giovani Caetano estiveram 

ajuda ao município, disse que na data nada foi prometido apenas que ele 

pensaria com carinho, poucos dias depois ele ligou informando que gostaria de destinar essa 

emenda para o nosso hospital e hoje o dinheiro já está na conta. Agradeceu também 

Coordenador de Obras Juniorpelo belo trabalho que vem desempenhando e pela 

assumido na Secretaria de Obras, deixou registrado

os moradores estão muito contentes e agradecidos pelo serviço prestado por ele

sua oportunidade o Vereador Diego Pereira disse que quando assumiram o cargo de 

representantes do povo no ano de 2017, tinham isso como compromisso e

ontratado a Empresa PAVI Brasil para reforma de asfaltos, 

Cerro da Rapadura, que embora eram parte de uma ERS, foram municipalizadas e, portanto, 

que indignados com a situação, marcaram uma audiência em Porto 

Alegre com o então Secretário Pedro Westphalen, juntamente com o Deputado Tiago Simon, 

ancada MDB, a Prefeita e o Vice-Prefeito. Relatou que a

conversa amigável e vários pedidos, o então Secretário confirmou que conseguiria atender tais 

nos deslocar até Erechim na sede do DAER para conversar com o 

 

foram feitas graças a luta imposta por esta Casa, não eram sete ruas e fizeram quatorze, mas 

a Rua Pinheiro Machado onde seriam investidos em 

moradores da Rua Itararé e 

lutar e discutir junto com os 

s obras de calçamento da Rua José Marchioro a Prefeita queria 

as obras de calçamento nestas ruas estão concluídas, mas isso 

não se deve aos Vereadores e nem a Prefeita, mas sim aos moradores que nos cobraram. Mais 

tou que os Vereadores estejam nessa Casa apenas para segurar uma escada. 

Disse que muitas vezes é cobrado pela população para fazer um projeto, mas a função do 

que quando assumiram o 

, mas isso não está sendo 

cumprido pelo Executivo. Informou ainda que as obras no pontilhão na cascata Ceroni foram 

foi feito conforme o solicitado, mas espera tenha suporte, do contrário fará 

nova cobrança. Por fim agradeceu porque não foi necessário fazer o protesto ao qual se 

propôs visando a melhoria deste pontilhão e agradeceu, especialmente, o povo que com o 

pagamento de impostos contribui com as melhorias em diversas áreas do município. A 

o Deputado Paparico pela destinação de 

raças a uma viagem que 

aetano estiveram em seu 

na data nada foi prometido apenas que ele 

pensaria com carinho, poucos dias depois ele ligou informando que gostaria de destinar essa 

Agradeceu também ao 

Coordenador de Obras Juniorpelo belo trabalho que vem desempenhando e pela 

deixou registrado que na cascata 

s e agradecidos pelo serviço prestado por ele. Em 

disse que quando assumiram o cargo de 

tinham isso como compromisso e sabendo que o 

l para reforma de asfaltos, e nossa avenida e o 

Cerro da Rapadura, que embora eram parte de uma ERS, foram municipalizadas e, portanto, 

marcaram uma audiência em Porto 

, juntamente com o Deputado Tiago Simon, 

Relatou que após longa 

Secretário confirmou que conseguiria atender tais 

Erechim na sede do DAER para conversar com o 



Senhor Almo. Segundo o Vereador, a Pr

nada consegui, diante disso, a história 

recapeado o asfalto do Cerro da Rap

não precisariam gastar R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) no recapeamento da 

Avenida José Bonifácio.  Para ele, este dinheiro poderia ficar em caixa

para o comércio, e disse acreditar

entrado dentro de uma loja para pedir como 

em ações para reerguer o nosso comé

280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)por conta da pandemia, destes R$ 

(sessenta mil reais) foram 

livre e questionou onde foi 

comerciantes não têm habilidades para dispor seus produtos 

tendo dificuldades para vender

realizado na Rua Salgado

indicação sua nestes quatro anos. 

falando novamente em saúde, disse que ficam tristes por algumas situações que os 

profissionais da saúde estão enfrentando

lei já mencionada, também ouviu áudio de uma

esta lei não foi aprovada ainda

Oficial da União e até onde 

garantiu que pesquisará melhor 

todos os profissionais da saúde merecem ganhar, porque ninguém arrisca a vida de graça, 

todos estão fazendo por amor, mas isso não é fácil

mais. Registrou que a situação precisa ser revista pela administração e 

neste momento os recursos estão vindo, mas 

tão necessário. Reportou-se a questão 

queixas relacionadas à situação de dentro das propriedades, sabe

recolhimento do ICMS de muitos agricultores. Segundo o Vereador

usadas em demasia dentro da cidade e, 

disse que deve existir um meio termo, até 

município. Alertou para que os responsáveis olhem

no setor da Secretaria de A

Parabenizou o comércio local, os profissionais da saú

e respeitando o distanciamento, 

 

 

Segundo o Vereador, a Prefeita Dirlei se achou no direito de ir sozinha e 

nada consegui, diante disso, a história se resume neste arrombo, se tivessem conseguido seria 

Cerro da Rapadura, onde também seria construída uma faixa elevada, 

não precisariam gastar R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) no recapeamento da 

Avenida José Bonifácio.  Para ele, este dinheiro poderia ficar em caixa 

disse acreditar que a Secretária da Indústria e Comér

entrado dentro de uma loja para pedir como osproprietários estão se virando 

nosso comércio. Informou que foram destinados ao município R$ 

.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)por conta da pandemia, destes R$ 

(sessenta mil reais) foram para Assistência Social e o CRAS, sendo que o restante é caixa 

onde foi investido este dinheiro? Chamou atenção ao fato de que muitos 

habilidades para dispor seus produtos a venda

tendo dificuldades para vender. Para finalizar agradeceu os responsáveis pelo serviço 

Salgado Filho, disse estar feliz por pelo menos terem atendido uma 

indicação sua nestes quatro anos. O Vereador Sergio Bernardi iniciou o seu pronunciamento

falando novamente em saúde, disse que ficam tristes por algumas situações que os 

profissionais da saúde estão enfrentando, mas que é um direito dos mesmos. 

lei já mencionada, também ouviu áudio de uma pessoa ligada a administração dizendo que 

ainda. Segundo o Vereador, a referida lei já foi publicada no Diário 

Oficial da União e até onde sabe, tudo que é publicado no diário já é de fato decisão, por isso

melhor e se realmentea lei já foi publicadairá confrontá

odos os profissionais da saúde merecem ganhar, porque ninguém arrisca a vida de graça, 

s estão fazendo por amor, mas isso não é fácil, eles precisam deste reconhecimento 

a situação precisa ser revista pela administração e pelos 

momento os recursos estão vindo, mas talvez estejam gastando em algo q

se a questão da agricultura, o Vereador disse estar recebendo muitas 

queixas relacionadas à situação de dentro das propriedades, sabe-se do potencial e do 

recolhimento do ICMS de muitos agricultores. Segundo o Vereador, as máquinas estão sendo 

usadas em demasia dentro da cidade e, infelizmente, os agricultores estão sendo esquecidos

disse que deve existir um meio termo, até porque a agricultura é muito 

Alertou para que os responsáveis olhem com mais carinho para a agricultura,

no setor da Secretaria de Agricultura, quanto na parte de infraestrutura dasestradas

Parabenizou o comércio local, os profissionais da saúde e a população que se está se cuidando 

respeitando o distanciamento, no entanto, existe a preocupação com os nossos comerciantes, 

 

u no direito de ir sozinha e assim 

se resume neste arrombo, se tivessem conseguido seria 

, onde também seria construída uma faixa elevada, 

não precisariam gastar R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) no recapeamento da 

 ou ser gasto em ajuda 

e Comércio não deve ter 

estão se virando e nem pensado 

am destinados ao município R$ 

.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)por conta da pandemia, destes R$ 60.000,00 

, sendo que o restante é caixa 

Chamou atenção ao fato de que muitos 

a venda pela internet e estão 

. Para finalizar agradeceu os responsáveis pelo serviço 

feliz por pelo menos terem atendido uma 

O Vereador Sergio Bernardi iniciou o seu pronunciamento 

falando novamente em saúde, disse que ficam tristes por algumas situações que os 

é um direito dos mesmos. Referindo-se a 

pessoa ligada a administração dizendo que 

. Segundo o Vereador, a referida lei já foi publicada no Diário 

tudo que é publicado no diário já é de fato decisão, por isso, 

já foi publicadairá confrontá-la. Disse que 

odos os profissionais da saúde merecem ganhar, porque ninguém arrisca a vida de graça, 

deste reconhecimento a 

pelos Vereadores, pois 

talvez estejam gastando em algo que não seria 

disse estar recebendo muitas 

se do potencial e do 

, as máquinas estão sendo 

infelizmente, os agricultores estão sendo esquecidos, 

porque a agricultura é muito importante para o 

carinho para a agricultura, tanto 

infraestrutura dasestradas. 

de e a população que se está se cuidando 

no entanto, existe a preocupação com os nossos comerciantes, 



muitos já fecharam e a tendência é aumentar, por isso, 

tomar algumas providências e ajudar de alguma forma, para evitar que as portas sejam 

fechadas e as pessoas percam seus empregos. O último 

agradeceu o Deputado Paparico que não tem medido esforços para ajudar o nosso município

Reportou-se também a internet rural, o Vereador 

publicou a licitação, mas, infelizmente, não apareceu interessados em realizar estas obras. 

Informou que o setor de engenharia terá que 

pelo valor que estavam orçadas

continuarão atendendo a demanda

falou sobre os recursos destinados ao município em função da COVID, 

informação que lhe foi repassada é que até o momento entrou nos cofres 

de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)

Expediente e nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente

presente reunião ordinária, 

Daiane Barancelli, Secretária

achada conforme será assinada por mim e pelo

 

 

Verª. Daiane Barancelli                                  

Secretária                                                                                   Presidente

 

 

muitos já fecharam e a tendência é aumentar, por isso, disse que a 

tomar algumas providências e ajudar de alguma forma, para evitar que as portas sejam 

percam seus empregos. O último inscrito Vereador

eu o Deputado Paparico que não tem medido esforços para ajudar o nosso município

se também a internet rural, o Vereador disse que a notícia não 

a licitação, mas, infelizmente, não apareceu interessados em realizar estas obras. 

Informou que o setor de engenharia terá que refazer o projeto, porque

valor que estavam orçadas e que as antenas terão que ser um pouco men

continuarão atendendo a demanda, e por isso, acabará atrasando um pouco mais. 

os recursos destinados ao município em função da COVID, 

informação que lhe foi repassada é que até o momento entrou nos cofres 

$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Não havendo mais inscritos no Grande 

Expediente e nada mais a ser tratado, o Senhor Presidentedeclarou encerrados os trabalho

presente reunião ordinária, agradeceu aos que acompanhavam pelas redes sociais

Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 

rme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli

Secretária                                                                                   Presidente

 

disse que a administração precisa 

tomar algumas providências e ajudar de alguma forma, para evitar que as portas sejam 

inscrito Vereador Marcelo Locatelli 

eu o Deputado Paparico que não tem medido esforços para ajudar o nosso município. 

a notícia não era boa, o município 

a licitação, mas, infelizmente, não apareceu interessados em realizar estas obras. 

projeto, porque ninguém aceitou vir 

antenas terão que ser um pouco menor, mas 

acabará atrasando um pouco mais. Finalizando 

os recursos destinados ao município em função da COVID, segundo ele, a 

informação que lhe foi repassada é que até o momento entrou nos cofres da prefeitura o valor 

. Não havendo mais inscritos no Grande 

encerrados os trabalhos da 

as redes sociais. Do que eu, 

, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 

e da Mesa. 

Ver. Ismael Zukunelli 

Secretária                                                                                   Presidente 


