
 

 

 

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 09 de julho de 2020. 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniram-se na 

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, para a Nona Reunião 

Ordinária, sob a presidência do Vereador Ismael Zukunelli, os seguintes Vereadores: Daiane 

Barancelli, Diego Antonio Pereira, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli, Sergio 

Bernardi e Valdicir Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção 

Divina, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão dando as boas-vindas aos 

Vereadores e os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Dispensadas 

as leituras das Atas da Quinta Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de maio e da Sétima 

Reunião Ordinária, realizada no dia 04 de junho, as quais já haviam sido disponibilizadas aos 

Vereadores, postas em discussão e posterior votação, ambas foram aprovadas por unanimidade 

de votos. Seguindo foi realizada, pela Secretária da Mesa, Vereadora Daiane Barancelli, a 

leitura do Expediente do Dia, constando as seguintes matérias: - Indicação Nº. 028/2020 - 

Vereador Diego Antonio Pereira: Indica ao Executivo Municipal, através do setor 

competente, para que seja realizado a operação tapa buracos e o conserto dos cordões na Rua 

Daltro Filho. - Indicação Nº 030/2020 – Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Executivo 

Municipal que avalie junto ao órgão competente a possibilidade de realizar estudos visando 

dividir duas (2) equipes a serviço da Saúde, pois devido à pandemia as demandas na Unidade 

Básica de Saúde têm diminuído o fluxo de atendimento, onde estão focando na busca ativa de 

pacientes com os sintomas do COVID-19. Com tudo já se tem um número elevado de 

funcionários da S.M.S. que estão correndo o risco de contaminar até mesmo suas famílias. - 

Indicação N°. 031/2020 – Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera as Indicações já 

aprovadas nesta Casa, indicando a Exma. Senhora Prefeita, para que através da Secretaria de 

Obras seja efetuado o conserto do pontilhão localizado nas proximidades da Cascata Cheroni e 

que a tubulação existente no local seja reforçada com a colocação de mais 5 (cinco) tubos, no 

intuito de evitar transtornos aos produtores rurais e a comunidade em geral que diariamente 

transitam pelo local. - Projeto de Lei Nº 011/2020 – do Executivo Municipal: Acrescenta e 

altera dispositivos na Lei Municipal Nº 389/2010, que autorizou a realização de convênios de 

Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos 

Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a celebração de Contrato de Programa com 

a CORSAN e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 012/2020 – do Executivo Municipal: 

Autoriza o Poder Executivo a prorrogar vigência do convênio firmado com a Associação do 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Machadinho, previsto na Lei Municipal Nº 912/2018 e dá 



 

 

 

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

Indicação Nº. 028/2020, autoria do Vereador Diego Pereira, o qual se manifestou dizendo que 

passando por esta via pode-se constatar buracos em alguns pontos. Solicitou a Senhora Prefeita 

que designasse a secretaria responsável para avaliar o serviço a ser feito, já que o município 

possui apenas cinco ou seis ruas no município com asfalto não podem deixar decair demais, 

caso contrário, ficarão sem nada. Segundo o Vereador, parte desta rua está sem o meio-fio, 

sendo assim, a sujeira vai parar em cima da calçada. Pediu atenção urgente para esta rua. Em 

apoio a indicação do colega, o Vereador Sergio Bernardi disse que muitos moradores desta rua 

também lhe fizeram a solicitação, lembrando que esta via é um importante acesso para o estado 

de Santa Catarina. Disse ainda que tirando as pequenas partes deterioradas, no geral é um asfalto 

bom, pois na época foi construído com asfalto quente, mas que deve ter havido alguma 

infiltração coisa simples de resolver. Na oportunidade, o Vereador cobrou os responsáveis para 

que seja restabelecido o sinal da RBS TV, uma vez que recebeu muitas reclamações de 

moradores da cidade sobre a má qualidade do sinal. Disse também que o pedido é para dar mais 

conforto às pessoas que não podem sair de casa neste período de pandemia. O Vereador Valdicir 

Bertoni prestou apoio a indicação do Vereador Diego, ressaltando inclusive que algumas ruas 

que receberam calçamentos novos estão cheias de ondas e buracos, e, segundo os moradores, 

com a última chuva, a água acumulou em cima do calçamento e não desceu nas bocas de lobo. 

A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade. Em pauta a Indicação Nº 030/2020 da 

Vereadora Daiane Barancelli. Ao se manifestar a Vereadora falou que esteve conversando com 

os colegas da Secretaria de Saúde e visando o bem-estar e a saúde da população buscou 

alternativas para solucionar este problema. Conforme a Vereadora, são duas equipes do 

programa Estratégia Saúde da Família (ESF) que trabalham 40h (quarenta horas) semanais, mas 

também tem um grupo muito grande de funcionários na parte administrativa que devido a 

pandemia não estão fazendo atendimento. Disse que são cinquenta profissionais trabalhando 

nesta Secretaria, ou seja, são cinquenta pessoas dentro do posto arriscando-se contrair o vírus e 

levá-lo para as suas famílias. Ponderando que muitos profissionais não precisariam ficar 40h 

semanais, uma vez que todas as Secretarias do município que nem estão em contato como o 

pessoal da Secretaria de Saúde, onde existe o fluxo e a doença, que estão com turnos e horários 

reduzidos e questionou porque motivo não pode ser feito um esquema para dividir as equipes 

na pasta da saúde. Disse que não achava justo, por isso, solicitou o apoio dos colegas Vereadores 

para que a Prefeita juntamente com a Secretária de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde 

avaliem este caso gravíssimo e dentro da lei montem duas de trabalho na saúde. O Vereador 

Diego Pereira ressaltou que são seis profissionais que trabalham na Secretaria de Saúde que não 



 

 

 

podem fazer turno único, mas outros quarenta e quatro funcionários podem, igual as outras 

secretarias. Disse que a população não ficará sem atendimento, uma vez que a equipe será 

dividida e que os quarenta e quatro funcionários que ficam expostos poderão ter o horário 

reduzido e, desta forma, ficarão mais tranquilos em casa com suas famílias protegidas. 

Referindo-se ao caso positivo de um funcionário do posto de saúde, o Vereador disse não querer 

criticar, porém se tivessem pensado nisso antes, talvez fosse evitado. Segundo ele, esta é uma 

aglomeração que a Prefeita está fechando os olhos. Disse ainda que a ausência do Vereador 

Marcelo Locatelli e da Vereadora Onira se deu por motivos de aglomeração e que os mesmos 

não estão presentes para defender os profissionais que trabalham no posto de saúde, todos eles 

muito mais expostos do que os Vereadores dentro dessa Casa. Por fim, afirmou que é preciso 

dar mais atenção as famílias e que não podem brincar com este vírus que é muito perigoso. O 

Vereador Valdicir Bertoni se manifestou em total apoio a indicação, disse que o setor da saúde 

é o local que bate de frente com todos estes problemas e, por este motivo, precisam avaliar 

melhor a sugestão da Vereadora Daiana para dividir as equipes. O Vereador Sergio Bernardi 

concordou que o pedido é muito importante, mas lhe chama atenção o fato de existir um decreto 

que proíbe aglomeração de mais de dez pessoas no mesmo ambiente. Disse que a Secretaria de 

Saúde conta com várias salas, mas são cinquenta funcionários que trabalham no local mais os 

pacientes. O Vereador declarou que não é contra os funcionários, no entanto, questionou se há 

necessidade de tantas pessoas trabalhando neste setor. Ponderou que na Câmara de Vereadores 

não pode ser realizada uma sessão porque é aglomeração, disse que são nove Vereadores que 

recebem salário para trabalhar e não para ficar em casa, no entanto, na Secretaria de Saúde onde 

os funcionários estão em pânico, pois a maioria dos pacientes que hoje procuram o posto 

apresentam os sintomas, pode ter aglomeração. Por fim, disse que a sugestão da colega 

Vereadora tem o seu apoio e espera que a Prefeita juntamente com o Conselho de Saúde, que 

também tem muito poder, avaliem e adotem medidas urgentes. Passando a presidência ao Vice-

Presidente manifestou-se o Vereador Ismael Zukunelli afirmando que as declarações da 

Vereadora Daiane como profissional da saúde é sinal de preocupação. De início perguntou 

porque ocorreram tantas contratações num momento como este, onde orienta-se às pessoas a 

ficarem em casa. Ressaltou a existência do decreto municipal com bandeira vermelha, por conta 

do alto índice de contaminação, onde o comércio está praticamente proibido de trabalhar, com 

todas as restrições possíveis à população, inclusive com a determinação do toque recolher a 

partir das 21h até às 5h e a fiscalização do município agindo com rigidez com o apoio da 

Brigada Militar, todavia, se deparam com a Secretaria de Saúde que é local propício para 

contrair o vírus, onde as pessoas estão aglomeradas simplesmente para cumprir horário. Disse 



 

 

 

que o primeiro erro bárbaro cometido foi no início, quando as pessoas foram escolhidas para 

conduzirem esta situação, ponderando que as únicas pessoas que poderiam ser indicadas eram 

os profissionais da área da saúde, mas, infelizmente, em nossa cidade onde a Prefeita que é a 

autoridade máxima, não tem nada a ver com a saúde, sem citar nomes de outras pessoas que 

também ficam dando dicas. Perguntou que tipo de orientação e que cálculo foi feito para chegar 

no pico da contaminação e ninguém saber muito bem o que fazer, principalmente, diante do 

que está acontecendo na saúde. O Vereador considerou uma irresponsabilidade que precisa 

acabar com urgência, pois de nada adianta a fiscalização estar nas ruas da cidade, de domingo 

a domingo, orientando e distribuindo máscaras e a própria administração fazer tantas 

contratações para a saúde. Por fim, afirmou que são palavras de indignação e de preocupação, 

pois não vai resolver colocar no site da Prefeitura ou no carro de som o pedido para que as 

pessoas se cuidem, sendo que a Secretaria de Saúde não está dando um pingo de exemplo, 

lamentando pelos profissionais que lá estão. Reassumindo a presidência, a indicação foi à 

votação e aprovada por unanimidade de votos. Seguindo foi submetido à discussão a Indicação 

Nº. 031/2020, autoria do Vereador Norberto da Silva Barancelli, o qual seguiu com a mesma 

justificativa como forma de protesto já anunciado na sessão anterior, reforçando o pedido para 

o conserto deste pontilhão. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. A 

próxima matéria em pauta o Projeto de Lei Nº. 011/2020. Sem manifestações foi à votação e 

aprovado por unanimidade de votos. Último da pauta, o Projeto de Lei Nº. 012/2020, com a 

manifestações do Vereador Diego Pereira, o qual enalteceu e agradeceu o trabalho desenvolvido 

no município pelos Bombeiros Voluntários. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia e conforme acordado entre os Vereadores antes do 

início da sessão, o Grande Expediente foi suspenso. Não havendo mais nada a ser tratado, o 

Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária, comunicou 

que a próxima reunião realizar-se-á no dia de vinte e um de julho do corrente, às dezenove 

horas. Agradeceu aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Do que 

eu, Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida 

e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 

  

 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli 

Secretária                                                                                   Presidente 


