
ATA DA DÉCIMATERCEIRA

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos dezesseis dias do mês de 

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

a Décima Terceira Reunião 

seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, 

Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli,

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

Presidentedeclarou aberta a

Décima Segunda Reunião Ordinária, realizada no dia 

sido disponibilizada aos Vereadores

unanimidade. Seguindo 

EXPEDIENTE DO DIA

Vereador Norberto da Silva Barancelli

Secretaria competente seja realizado o conserto do buraco (com a recolocação das pedras de 

calçamento) na Rua Andrade Neves esquina com a Rua Riachuelo, próximo ao Mercado 

Picoloto. - Indicação Nº. 044/2020 

Municipal que estude junto ao órgão competente a possibilidade de autorizar o CTG Sentinela 

do Inhandava a promover uma atividade nesta semana que antecede o Dia do Gaúcho (20.09), 

mesmo que de forma adaptada

servir um almoço (churrasco) 

distanciamento controlado, sem aglomerações. 

Municipal: Autoriza o Poder

Associação dos Trabalhadores de Maximiliano de Almeida 

Nº 010/2020 – autoria da Mesa Diretora: 

Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida

Legislatura 2021/2024 e dá outras providências.

Mesa Diretora: Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos Secretários Municipais de 

Maximiliano de Almeida-RS, para o mandato 2021/2024 e dá outras providências.

de Lei Nº 012/2020 – autoria da Mesa Diretora: 

mensais do Prefeito e do Vice

2021/2024 e dá outras providências. 

submeteu à deliberação do plenário a Indicação Nº 043/2020 de autoria do Vereador Norberto 

Barancelli. Justificando o autor ressaltou que 

 

 

TERCEIRAREUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 16 de setembro 

mês de setembro do ano de dois mil e vinte

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

Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador

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

Presidentedeclarou aberta a presente sessão ordinária. Foi dispensada a leitura da Ata da 

Reunião Ordinária, realizada no dia 09de setembro de 2020

Vereadores. Não havendo discussão foi à votação e aprovada por 

Seguindo foi realizada, pela servidora Danieli Acorsi a 

EXPEDIENTE DO DIA, constando as seguintes matérias:- Indicação Nº. 043/2020 

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica ao Executivo Municipal para que através da 

Secretaria competente seja realizado o conserto do buraco (com a recolocação das pedras de 

calçamento) na Rua Andrade Neves esquina com a Rua Riachuelo, próximo ao Mercado 

ndicação Nº. 044/2020 – Vereador Diego Antonio Pereira

Municipal que estude junto ao órgão competente a possibilidade de autorizar o CTG Sentinela 

do Inhandava a promover uma atividade nesta semana que antecede o Dia do Gaúcho (20.09), 

mesmo que de forma adaptada. A sugestão que está propondo é que o CTG seja liberado para 

servir um almoço (churrasco) no sistema “pague e leve”, cumprindo o protocolo de 

distanciamento controlado, sem aglomerações. - Projeto de Lei Nº 016/2020 

Autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao Termo de Fomento com a 

Associação dos Trabalhadores de Maximiliano de Almeida – ATRAMAX.

autoria da Mesa Diretora: Dispõe sobre a fixação dos subsídios mensais dos 

te da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida

Legislatura 2021/2024 e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 011/2020 

Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos Secretários Municipais de 

RS, para o mandato 2021/2024 e dá outras providências.

autoria da Mesa Diretora: Dispõe sobre a fixação dos subsídios 

mensais do Prefeito e do Vice-Prefeito de Maximiliano de Almeida

as providências. Iniciando a ORDEMDO DIA, 

do plenário a Indicação Nº 043/2020 de autoria do Vereador Norberto 

Justificando o autor ressaltou que vem atender ao pedido de um morador, 

 

ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

de setembro de 2020. 

mil e vinte, às dezenove horas, 

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

VereadorIsmael Zukunelli, os 

Marcelo Junior Locatelli, 

Sergio Bernardie Valdicir 

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

ordinária. Foi dispensada a leitura da Ata da 

de 2020, a qual já havia 

. Não havendo discussão foi à votação e aprovada por 

Danieli Acorsi a leitura do 

Indicação Nº. 043/2020 – 

ao Executivo Municipal para que através da 

Secretaria competente seja realizado o conserto do buraco (com a recolocação das pedras de 

calçamento) na Rua Andrade Neves esquina com a Rua Riachuelo, próximo ao Mercado 

eador Diego Antonio Pereira:Indica ao Executivo 

Municipal que estude junto ao órgão competente a possibilidade de autorizar o CTG Sentinela 

do Inhandava a promover uma atividade nesta semana que antecede o Dia do Gaúcho (20.09), 

. A sugestão que está propondo é que o CTG seja liberado para 

no sistema “pague e leve”, cumprindo o protocolo de 

ei Nº 016/2020 - Executivo 

Executivo a firmar termo aditivo ao Termo de Fomento com a 

ATRAMAX. - Projeto de Lei 

Dispõe sobre a fixação dos subsídios mensais dos 

te da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida-RS, para a 

ei Nº 011/2020 – autoria da 

Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos Secretários Municipais de 

RS, para o mandato 2021/2024 e dá outras providências. - Projeto 

Dispõe sobre a fixação dos subsídios 

Prefeito de Maximiliano de Almeida-RS, para o mandato 

, o Senhor Presidente 

do plenário a Indicação Nº 043/2020 de autoria do Vereador Norberto 

atender ao pedido de um morador, 



lembrando que esta situação já havia sido comentada na sessão anterior

nenhuma medida foi tomada. Comentou também que na ocasião, a Vereadora Onira 

que seria responsabilidade do Conte. 

caso contrário,irá pessoalmente falar com o Conte, uma vez que, fica feio um calçamento 

novo estar nesta situação e acredita que se um veículo cair neste 

(oitenta centímetros) de fundura

se manifestou concordando com a indicação do colega

colocação de paver nesta rua foi 

responsável, o qual informou que o 

modificar um pouco para fazer 

certamente consertarão este buraco também. 

aprovada por unanimidade de votos. Continuando foi submetida à disc

044/2020 do Vereador Diego Pereira

Machadinho, o Corpo de Bombeiros fará este tipo de evento

meio de reservas antecipadas

veículo, para evitar aglomerações. 

há tempos, mas como estávamos naquele período de casos e o estado em bandeira vermelh

não foi possível, porém, agora como o estado flexibilizo

bandeira laranja podem realizar algumas atividades

mantida, uma vez que o CTG como entidade tradicionalista 

Disse esperar que o Executivo 

Valdicir Bertoni manifestou

e também que esta entidade 

acabar se deteriorando. Na oportunidade

procuraram reclamando de que o

do Executivo uma solução para o problema. O

registrada a situação das comunidades do interior. Disse que é tesoureiro da comunidade da 

Linha Passo do Betiolo e, portanto, tem conhecimento das dificuldades para 

pagando as despesas com luz, água e o salário do P

poderia ser estendida as comunidades do interior, pois algumas pessoas também já lhe fizeram 

esta cobrança. O Vereador Norberto Barancelli 

adotado na região de Caxias do Sul

abertas estão adotando o sistema

Prefeita adote medidas e libere não somente para o CTG

 

 

situação já havia sido comentada na sessão anterior

nenhuma medida foi tomada. Comentou também que na ocasião, a Vereadora Onira 

seria responsabilidade do Conte. O Vereador disse que vai aguardar as medidas 

pessoalmente falar com o Conte, uma vez que, fica feio um calçamento 

novo estar nesta situação e acredita que se um veículo cair neste buraco de quase 

de fundura, a prefeitura será responsabilizada. A Vereadora Onir

concordando com a indicação do colega. Informou que uma licitação para 

colocação de paver nesta rua foi realizada e que esteve conversando com o 

responsável, o qual informou que o paver chegará até essa boca-de-lobo 

para fazer a canalização, garantindo que quando fizeram esta rua, 

certamente consertarão este buraco também. Sem mais manifestações, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. Continuando foi submetida à disc

Vereador Diego Pereira. Falou o autor comentando que 

nho, o Corpo de Bombeiros fará este tipo de evento no final de semana, 

meio de reservas antecipadas com o pessoal do CTG, a carne será a

veículo, para evitar aglomerações. Segundo o Vereador, o CTG já havia feito esta solicitação 

stávamos naquele período de casos e o estado em bandeira vermelh

não foi possível, porém, agora como o estado flexibilizou e alguns municípios que 

bandeira laranja podem realizar algumas atividades, seria interessante que esta tradição fosse 

mantida, uma vez que o CTG como entidade tradicionalista também precisa manter

Disse esperar que o Executivo avalie esta situação atentamente e o quanto antes. 

Valdicir Bertoni manifestou-se a favor registrando que precisamos cultivar a 

também que esta entidade precisa de recursos para se manter, pois se continuar parada vai

Na oportunidade, o Vereador disse que vários moradores lhe 

de que o sinal da RBS TV não estaria funcionando direito

do Executivo uma solução para o problema. O Vereador Sergio Bernardi 

a situação das comunidades do interior. Disse que é tesoureiro da comunidade da 

e, portanto, tem conhecimento das dificuldades para 

esas com luz, água e o salário do Padre. Segundo ele, esta ideia é boa e 

poderia ser estendida as comunidades do interior, pois algumas pessoas também já lhe fizeram 

O Vereador Norberto Barancelli ressaltou que este sistema j

adotado na região de Caxias do Sul há sessenta dias, onde as comunidades para

o sistema pague e leve. Disse que a ideia é muito boa

Prefeita adote medidas e libere não somente para o CTG, mas para todas as comunidades que 

 

situação já havia sido comentada na sessão anterior e que até o momento 

nenhuma medida foi tomada. Comentou também que na ocasião, a Vereadora Onira informou 

O Vereador disse que vai aguardar as medidas cabíveis, 

pessoalmente falar com o Conte, uma vez que, fica feio um calçamento 

buraco de quase 80 cm 

A Vereadora Onira Zonin 

. Informou que uma licitação para 

e que esteve conversando com o Secretário 

lobo e talvez tenham que 

a canalização, garantindo que quando fizeram esta rua, 

Sem mais manifestações, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. Continuando foi submetida à discussão a Indicação Nº. 

. Falou o autor comentando que na cidade vizinha de 

no final de semana, disse que por 

carne será assada e entregue no 

Segundo o Vereador, o CTG já havia feito esta solicitação 

stávamos naquele período de casos e o estado em bandeira vermelha 

u e alguns municípios que estão em 

que esta tradição fosse 

também precisa manter-se em pé. 

atentamente e o quanto antes. O Vereador 

precisamos cultivar a tradição gaúcha 

precisa de recursos para se manter, pois se continuar parada vai 

o Vereador disse que vários moradores lhe 

RBS TV não estaria funcionando direito, cobrando 

Vereador Sergio Bernardi também deixou 

a situação das comunidades do interior. Disse que é tesoureiro da comunidade da 

e, portanto, tem conhecimento das dificuldades para continuarem 

. Segundo ele, esta ideia é boa e 

poderia ser estendida as comunidades do interior, pois algumas pessoas também já lhe fizeram 

ressaltou que este sistema já vem sendo 

comunidades para se manterem 

Disse que a ideia é muito boae espera que a 

mas para todas as comunidades que 



quiserem organizar estes eventos, pois assim 

Zonin também se manifestou favorável, disse que faz 

19 e não existem motivos para que este tipo de evento no sistema pague e leve não aconteça.  

A Vereadora garantiu que na reunião de amanhã vai su

também. Disse ainda que antes a preocupação era por conta d

falta de respiradores, porém, agora com a situação mais controlada, acredita que é possível 

liberar, respeitando as medidas de distanciamento.  Segundo a Vereadora, a Prefeita não 

decisões sem que estas sejam passadas antes pelo Conselho, nas reuniões deste tudo fica 

registrado em ata e a partir disto, a 

a indicação foi aprovada por unanimidade. 

016/2020. Sem manifestações dos Vereadores, de imediato foi à votação e aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei do Legislativo Nº 010/2020, de autoria 

entrou em pauta. Nenhum Vereador querendo se manifestar foi à votação e aprovado por 

unanimidade. Em continuidade foi à discussão o Projeto de

autoria da Mesa Diretora.

matéria em pauta, o Projeto de Lei do Legislativo Nº 012/2020, autoria da Mesa

Sem manifestações foi à votação e aprovado por unanimidade. 

Dia,passou-se de imediato para as inscrições do 

inscritos para o Grande Expediente

encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária

sessãoacontecerá no dia vinte e dois

eu, Daiane Barancelli, Secretária

lida e achada conforme será assinada por mim e pelo

 

 

Verª. Daiane Barancelli                                          

Secretária                                                                                   Presidente

 

 

 

uiserem organizar estes eventos, pois assim conseguirão se manter. A Vereadora Onira 

também se manifestou favorável, disse que faz parte do Comitê municipal da 

19 e não existem motivos para que este tipo de evento no sistema pague e leve não aconteça.  

A Vereadora garantiu que na reunião de amanhã vai sugerir a liberação para as 

que antes a preocupação era por conta da superlotação dos hospitais e da 

porém, agora com a situação mais controlada, acredita que é possível 

respeitando as medidas de distanciamento.  Segundo a Vereadora, a Prefeita não 

decisões sem que estas sejam passadas antes pelo Conselho, nas reuniões deste tudo fica 

registrado em ata e a partir disto, a Prefeita junto com Jurídico edita os decretos.

a indicação foi aprovada por unanimidade. Seguindo foi à deliberação o Projeto de Lei Nº 

016/2020. Sem manifestações dos Vereadores, de imediato foi à votação e aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei do Legislativo Nº 010/2020, de autoria 

. Nenhum Vereador querendo se manifestar foi à votação e aprovado por 

unanimidade. Em continuidade foi à discussão o Projeto de Lei do Legislativo Nº 011/2020, 

autoria da Mesa Diretora. Sem manifestações foi aprovado por una

ria em pauta, o Projeto de Lei do Legislativo Nº 012/2020, autoria da Mesa

manifestações foi à votação e aprovado por unanimidade. Encerrada

se de imediato para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE

para o Grande Expediente e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente

s da presente reunião ordinária. Informou

vinte e doisde setembro do corrente ano, às dezenov

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

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

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli

Secretária                                                                                   Presidente

 

nter. A Vereadora Onira 

municipal da COVID-

19 e não existem motivos para que este tipo de evento no sistema pague e leve não aconteça.  

gerir a liberação para as comunidades 

a superlotação dos hospitais e da 

porém, agora com a situação mais controlada, acredita que é possível 

respeitando as medidas de distanciamento.  Segundo a Vereadora, a Prefeita não toma 

decisões sem que estas sejam passadas antes pelo Conselho, nas reuniões deste tudo fica 

edita os decretos. Em votação, 

deliberação o Projeto de Lei Nº 

016/2020. Sem manifestações dos Vereadores, de imediato foi à votação e aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei do Legislativo Nº 010/2020, de autoria da Mesa Diretora 

. Nenhum Vereador querendo se manifestar foi à votação e aprovado por 

Lei do Legislativo Nº 011/2020, 

Sem manifestações foi aprovado por unanimidade.  A última 

ria em pauta, o Projeto de Lei do Legislativo Nº 012/2020, autoria da Mesa Diretora. 

Encerrada a Ordem do 

GRANDE EXPEDIENTE. Não havendo 

Senhor Presidentedeclarou 

Informouque a próxima 

do corrente ano, às dezenove horas. Do que 

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

e da Mesa.  

Ver. Ismael Zukunelli 

Secretária                                                                                   Presidente 


