
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos vinte e dois dias do mês de 

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

Sessão Ordinária, sob a presidência do

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,

da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin

número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

Ismael Zukunelli, declarou aberta a

funcionários da Casa, os que acompanhavam pelo facebook

Dispensada a leitura da Ata da 

aos Vereadores, o Senhor 

por unanimidade de votos. Continuando

Expediente do Dia, constando

Vereador Norberto da Silva Barancelli

Indicação Nº. 104/2019 para que seja realizada as obras de calçamento na Rua Itararé, em 

uma extensão de mais 60 (sessenta) metros aproximadamente, tendo em vista que beneficiará 

em torno de dez famílias. -

Pereira: Que o Poder Executivo Municipal informe o

pública não realizou os devidos reparos na Rua Salgado Filho, tendo em vista as inúmeras 

reivindicações dos moradores e os pedidos já aprovados nesta Casa Legislativa. 

Lei N°. 008/2020: Autoriza cedência de sala da Prefeitura para a instalação da Inspetoria de 

Defesa Agropecuária Estadual

APRESENTADOS PELO SENHOR LUIZ CARLOS GIROLETTO

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS, por atos de 

Improbidade Administrativa, com base na Constituição Federal, seguindo o rito estabelecido 

pelo Decreto-Lei nº 201/67

baixada para ser mais bem 

ficasse baixada e o pedido 

por (6) seis votos contrários x (2) dois votos favoráveis, contrários os Vereadores Diego, 

Marcelo Richit, Norberto, Sergio e Valdicir e a Vereadora Daiane.  

Presidente solicitou que a Secretária da Câmara procedesse 

Iniciando a Ordem do Dia

do Vereador Norberto Barancelli. O autor se manifestou afirmando q

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 22 de abril de 2020. 

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezenove

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

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

Diego Antonio Pereira, Marcelo Junior Locatelli, Marcelo Richit,

Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi e Valdicir

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

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

que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi

da Ata da Terceira Reunião Ordinária, que já havia sido disponibilizada 

 Presidente pôs em discussão e posterior votação, sendo aprovada 

por unanimidade de votos. Continuando foi realizada, pela Secretária da Câmara

constando-se as seguintes matérias: - Indicação Nº. 010/2020 

o da Silva Barancelli: Reitera ao Poder Executivo Municipal o teor da 

Indicação Nº. 104/2019 para que seja realizada as obras de calçamento na Rua Itararé, em 

uma extensão de mais 60 (sessenta) metros aproximadamente, tendo em vista que beneficiará 

- Pedido de Informação Nº 001/2020 – Vereador Diego Antonio 

: Que o Poder Executivo Municipal informe o motivo pelo qual 

pública não realizou os devidos reparos na Rua Salgado Filho, tendo em vista as inúmeras 

indicações dos moradores e os pedidos já aprovados nesta Casa Legislativa. 

: Autoriza cedência de sala da Prefeitura para a instalação da Inspetoria de 

Defesa Agropecuária Estadual. - DENÚNCIA E PEDIDO DE IMPEACHMENT 

S PELO SENHOR LUIZ CARLOS GIROLETTO

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS, por atos de 

Improbidade Administrativa, com base na Constituição Federal, seguindo o rito estabelecido 

Lei nº 201/67. O Vereador Marcelo Locatelli solicitou que a 

 analisada. O Vereador Diego Pereira solicitou que a Denúncia não 

ficasse baixada e o pedido colocado em votação. O pedido de baixa foi à votação e 

votos contrários x (2) dois votos favoráveis, contrários os Vereadores Diego, 

Marcelo Richit, Norberto, Sergio e Valdicir e a Vereadora Daiane.  

Presidente solicitou que a Secretária da Câmara procedesse à leitura integral da Denúncia.

Ordem do Dia, foi submetido à deliberação a Indicação Nº. 010/2020 de autoria 

do Vereador Norberto Barancelli. O autor se manifestou afirmando q

 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 

dezenove horas, reuniram-

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

s seguintes Vereadores: 

or Locatelli, Marcelo Richit, Norberto 

e Valdicir Bertoni. Havendo 

Senhor Presidente, Vereador 

vindas aos Vereadores, 

pela Rádio Interativa Maxi. 

, que já havia sido disponibilizada 

discussão e posterior votação, sendo aprovada 

pela Secretária da Câmara, a leitura do 

Indicação Nº. 010/2020 - 

Reitera ao Poder Executivo Municipal o teor da 

Indicação Nº. 104/2019 para que seja realizada as obras de calçamento na Rua Itararé, em 

uma extensão de mais 60 (sessenta) metros aproximadamente, tendo em vista que beneficiará 

Vereador Diego Antonio 

motivo pelo qual a administração 

pública não realizou os devidos reparos na Rua Salgado Filho, tendo em vista as inúmeras 

indicações dos moradores e os pedidos já aprovados nesta Casa Legislativa. – Projeto de 

: Autoriza cedência de sala da Prefeitura para a instalação da Inspetoria de 

DENÚNCIA E PEDIDO DE IMPEACHMENT 

S PELO SENHOR LUIZ CARLOS GIROLETTO, em face da 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS, por atos de 

Improbidade Administrativa, com base na Constituição Federal, seguindo o rito estabelecido 

. O Vereador Marcelo Locatelli solicitou que a Denúncia fosse 

analisada. O Vereador Diego Pereira solicitou que a Denúncia não 

O pedido de baixa foi à votação e rejeitado 

votos contrários x (2) dois votos favoráveis, contrários os Vereadores Diego, 

Marcelo Richit, Norberto, Sergio e Valdicir e a Vereadora Daiane.  Em seguida o Senhor 

leitura integral da Denúncia. 

a Indicação Nº. 010/2020 de autoria 

do Vereador Norberto Barancelli. O autor se manifestou afirmando que já apresentou um 



pedido junto as Bancadas 

novamente está solicitando que a 

ficará pela metade e se têm dinheiro para gastar em festas, 

calçamentos e beneficiar as famílias que ficaram de fora nesta rua. Passando a presidência ao 

Vice-Presidente, o Vereador Ismael Zukunelli 

que nesta rua faltam concluir aproximadament

que está sendo feito em pavimentações, o que 

tem moradores, onde a obra

a frente de suas residências, 

chão, acaba prejudicando a rua 

Espera que tenham o bom senso

deixem o tempo passar porque 

palavra ao Vereador Valdicir Bertoni que

que determinadas ruas tiveram sua largura diminuída 

com esta economia de material

Rua Itararé.  O Vereador Marcelo Richit complementou que sendo um trecho 

mesma rua é direito de todos

a Vereadora Onira Zonin comentou que a Prefeita já esteve em reunião com alguns moradores 

e deu sua palavra que concluirá est

votação e aprovada por unanimidade.

Vereador Diego Antonio Pereira. 

algumas indicações a respeito do caos existente nesta rua, não somente porque é morador 

dessa via, mas também porque 

contramão para desviar os buracos,

empoçada, o que pode ajudar na proliferação de mosquitos

ou o setor responsável informe o 

se é pelo fato de ser Vereador da

desta rua. Disse que merece uma explicação a respeito d

também poderá prestar um

comentou que este problema não é de hoje, 

cobrados pelos moradores p

de outras gestões também foram cobrados

não for realizado, os futuros Vereadores também serão. 

por unanimidade. Seguindo foi submetido à deliberação do plenário o 

 

 

pedido junto as Bancadas MDB e PP solicitando a conclusão da obra na Rua Itararé

novamente está solicitando que a Prefeita adote medidas com urgência, caso contrário, a rua 

têm dinheiro para gastar em festas, precisamos também investir em

calçamentos e beneficiar as famílias que ficaram de fora nesta rua. Passando a presidência ao 

Presidente, o Vereador Ismael Zukunelli colaborando com as palavras do colega disse 

nesta rua faltam concluir aproximadamente sessenta metros de calçame

em pavimentações, o que  resta para se concluir é muito p

obra parou que já obtiveram gastos, fizeram os passeios para melhorar 

a frente de suas residências, porém, infelizmente,a parte da rua que continua em estrada de 

prejudicando a rua que está pavimentada porque a poeira vem da mesma forma. 

que tenham o bom senso de concluir essa obra porque o custo não é elevado e que 

porque cairá no esquecimento. Retomando a presidência, concedeu a 

palavra ao Vereador Valdicir Bertoni que também se manifestou favorável a indicação. Disse 

determinadas ruas tiveram sua largura diminuída para deixar tudo padronizado

de material daria para concluir estes sessenta metros

O Vereador Marcelo Richit complementou que sendo um trecho 

mesma rua é direito de todos os moradores que ao menos cheguem até o final da rua

ira Zonin comentou que a Prefeita já esteve em reunião com alguns moradores 

deu sua palavra que concluirá esta obra com o que sobrar das outras ruas. 

ovada por unanimidade. Em discussão, o Pedido de Informação 

Diego Antonio Pereira. Com a palavra, o Vereador justificou 

a respeito do caos existente nesta rua, não somente porque é morador 

dessa via, mas também porque está difícil para quem trafega muitos se o

s buracos, disse que choveu há dez dias, mas a 

, o que pode ajudar na proliferação de mosquitos e doenças. Solicitou que a Prefeita 

ou o setor responsável informe o motivo, por escrito, pelo qual não foi realizado estes reparos, 

pelo fato de ser Vereador da oposição ou se a Prefeita tem intriga com algum morador 

que merece uma explicação a respeito das suas indicações

um esclarecimento aos moradores. O Vereador Valdicir Bertoni 

comentou que este problema não é de hoje, mas depois que assumiram o cargo estão sendo 

cobrados pelos moradores por conta da situação desta rua. Disse acreditar 

também foram cobrados como os Vereadores atuais estão e se o conserto 

não for realizado, os futuros Vereadores também serão. Em votação, o pedido foi aprovado 

Seguindo foi submetido à deliberação do plenário o 

 

a na Rua Itararé e que 

adote medidas com urgência, caso contrário, a rua 

precisamos também investir em 

calçamentos e beneficiar as famílias que ficaram de fora nesta rua. Passando a presidência ao 

colaborando com as palavras do colega disse 

e sessenta metros de calçamento e diante do 

é muito pouco, inclusive 

am gastos, fizeram os passeios para melhorar 

te da rua que continua em estrada de 

pavimentada porque a poeira vem da mesma forma. 

de concluir essa obra porque o custo não é elevado e que 

imento. Retomando a presidência, concedeu a 

manifestou favorável a indicação. Disse 

deixar tudo padronizado. Para ele, 

daria para concluir estes sessenta metros de calçamento na 

O Vereador Marcelo Richit complementou que sendo um trecho que faz parte da 

que ao menos cheguem até o final da rua. Por fim, 

ira Zonin comentou que a Prefeita já esteve em reunião com alguns moradores 

sobrar das outras ruas. A indicação foi à 

o Pedido de Informação Nº 001/2020 do 

justificou que já apresentou 

a respeito do caos existente nesta rua, não somente porque é morador 

e obrigam a passar na 

disse que choveu há dez dias, mas a água continua 

Solicitou que a Prefeita 

pelo qual não foi realizado estes reparos, 

intriga com algum morador 

suas indicações porque assim 

O Vereador Valdicir Bertoni 

depois que assumiram o cargo estão sendo 

or conta da situação desta rua. Disse acreditar que os Vereadores 

como os Vereadores atuais estão e se o conserto 

Em votação, o pedido foi aprovado 

Seguindo foi submetido à deliberação do plenário o Projeto de Lei Nº 



008/2020, sobre a matéria falou o Vereador N

Segundo ele, o Art. 2º do projeto diz que 

podendo ser rescindido a qualquer momento por interesse de uma d

prévio, disse que não vê clareza e 

prefeitura. O Vereador Diego Pereira 

situação do nosso estado e 

é a inspetoria fechar o que

precisarem da emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal), por exemplo, terão que se 

deslocar até o município de

sem falar que é injusta a retirada da inspetoria do município também por conta das vacinas

como a aftosa, que é muito 

importância que este órgão seja 

os nossos agricultores. Ressaltou que o estado 

conseguir comportar esta ajuda

que se deslocar para outras cidades para conseguir os serviços que ele procura na inspetoria, 

por isso, é importante a aprovação deste projeto. 

declarações dos colegas foram muito bem expostas

deve ser feito em prol da agricultura e para que est

deficiências do estado e que 

acabar perdendo esta instituição em nosso município, 

concluiu. O Vereador Sergio Bernardi complementou que nas últimas semanas buscou 

informações sobre este assunto, 

que bancar, logo será fechado. 

entende que no futuro se tornará um posto, isso 

igual ao que se tem hoje, talvez poderá

documento mais importante, mas o resta

realizados. Informou que há tempos houve um acordo para o município manter e pagar es

valor, então que a inspetoria passa a funcionar dentro da prefeitura ou que seja mantido no 

mesmo lugar com a prefeitura 

economia para os cofres públicos e como tem uma sala disponível

pessoal já esteve avaliando e acharam ótima, será uma economia com aluguel que a prefeitura 

não precisará mais pagar. Por fim, o Vereador Valdicir Bertoni concordou com as colocações 

dos colegas, porém a Vereadora Onira comentou que será uma economia no aluguel, porém

entende que terá um gasto com luz e água. Disse que não pode ser fechado e que precisa 

 

 

sobre a matéria falou o Vereador Norberto Barancelli declarando o voto contrário. 

do projeto diz que o prazo de cedência será por tempo indeterminado, 

podendo ser rescindido a qualquer momento por interesse de uma das partes mediant

não vê clareza e nem garantia de que a inspetoria ficará definitiva

prefeitura. O Vereador Diego Pereira manifestou o voto favorável, disse que 

situação do nosso estado e entende que se a prefeitura não der uma contrapartida, a tendência 

fechar o que prejudicará os nossos agricultores e pecuaristas

precisarem da emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal), por exemplo, terão que se 

deslocar até o município de Machadinho ou outra cidade para a emissão deste documento, 

sem falar que é injusta a retirada da inspetoria do município também por conta das vacinas

como a aftosa, que é muito importante. O Vereador Marcelo Locatelli falou que é 

que este órgão seja mantido aberto em razão dos benefícios que são trazidos 

os nossos agricultores. Ressaltou que o estado apresenta dificuldades e se o município 

comportar esta ajuda será de grande relevância, caso contrário os agricultores terão 

car para outras cidades para conseguir os serviços que ele procura na inspetoria, 

por isso, é importante a aprovação deste projeto. O Vereador Marcelo Richit afirmou que as 

declarações dos colegas foram muito bem expostas, disse que o que tiver ao nosso al

ol da agricultura e para que este órgão não feche. Tem conhecimento das 

do estado e que corremos um sério risco, por certas atitudes que podemos ter

acabar perdendo esta instituição em nosso município, por este motivo seu voto é favorável

Vereador Sergio Bernardi complementou que nas últimas semanas buscou 

informações sobre este assunto, afirmando que se o projeto não for aprovado e o estado tiver 

fechado. Disse que hoje a inspetoria ainda existe e não é um posto, mas 

no futuro se tornará um posto, isso não quer dizer que o atendimento não será 

ao que se tem hoje, talvez poderá não estar presente uma pessoa que possa assinar um 

documento mais importante, mas o restante, como GTA e a entrega

. Informou que há tempos houve um acordo para o município manter e pagar es

a inspetoria passa a funcionar dentro da prefeitura ou que seja mantido no 

prefeitura pagando. A Vereadora Onira Zonin ressaltou q

economia para os cofres públicos e como tem uma sala disponível, de boa qualidade e que o

pessoal já esteve avaliando e acharam ótima, será uma economia com aluguel que a prefeitura 

pagar. Por fim, o Vereador Valdicir Bertoni concordou com as colocações 

, porém a Vereadora Onira comentou que será uma economia no aluguel, porém

entende que terá um gasto com luz e água. Disse que não pode ser fechado e que precisa 

 

declarando o voto contrário. 

o prazo de cedência será por tempo indeterminado, 

as partes mediante aviso 

a inspetoria ficará definitiva dentro da 

manifestou o voto favorável, disse que está ciente da 

contrapartida, a tendência 

prejudicará os nossos agricultores e pecuaristas, pois se eles 

precisarem da emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal), por exemplo, terão que se 

a emissão deste documento, 

sem falar que é injusta a retirada da inspetoria do município também por conta das vacinas, 

. O Vereador Marcelo Locatelli falou que é de extrema 

em razão dos benefícios que são trazidos para 

ldades e se o município 

caso contrário os agricultores terão 

car para outras cidades para conseguir os serviços que ele procura na inspetoria, 

O Vereador Marcelo Richit afirmou que as 

tiver ao nosso alcance 

não feche. Tem conhecimento das 

corremos um sério risco, por certas atitudes que podemos ter e 

vo seu voto é favorável, 

Vereador Sergio Bernardi complementou que nas últimas semanas buscou 

o projeto não for aprovado e o estado tiver 

a ainda existe e não é um posto, mas 

não quer dizer que o atendimento não será 

uma pessoa que possa assinar um 

a entrega das vacinas serão 

. Informou que há tempos houve um acordo para o município manter e pagar este 

a inspetoria passa a funcionar dentro da prefeitura ou que seja mantido no 

ressaltou que será uma 

, de boa qualidade e que o 

pessoal já esteve avaliando e acharam ótima, será uma economia com aluguel que a prefeitura 

pagar. Por fim, o Vereador Valdicir Bertoni concordou com as colocações 

, porém a Vereadora Onira comentou que será uma economia no aluguel, porém, 

entende que terá um gasto com luz e água. Disse que não pode ser fechado e que precisa 



continuar dando apoio aos agricultores e criadores de gado, sugeriu ainda que o responsável 

por este órgão disponibilize um número de telefone 

porque muitas vezes o pessoal

documento compatível para o

por (7) sete votos favoráveis x (1) um voto contrário, este o do Vereador Norberto Barancelli. 

Em seguida foi deliberado sobre o recebimento ou não da Denúncia 

apresentados pelo Senhor Luiz Carlos Giroletto, em face da Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal Dirlei Bernardi dos Santos, por atos de Improbidade Administrativa, com base na 

Constituição Federal, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto

5º, inciso II do referido decreto

Denúncia, a qual foi aprovada 

votaram contra os Vereadores Marcelo Locatel

Presidente determinou que fosse

Comissão Processante, os quais 

seguintes Vereadores: Ismael Zukunelli,

seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por alguns instantes para que os membros da 

Comissão pudessem se reunir, solicitando que a Assessoria Jurídica acompanhasse a reunião.

Com a sessão reaberta, os 

escolha do Presidente e Relator. A apuração dos votos foi realizada pelo Vereador Diego 

Pereira. Para Presidente com dois votos foi eleito o Vereador Marcelo Richit e para Relator 

com dois votos foi eleito o Vereador Ismael Zukunelli. Fica registrado que o Vereador 

Marcelo Junior Locatelli, membro da Comissão, recebeu um voto para Presidente e um voto 

para Relator, ficando assim designado como Secretário

de imediato para as inscrições do 

Presidente, primeiro a ocupar 

compreensão de todos que acompanham 

recebida na Câmara de Vereadores, 

gostaria de estar passando por isso

pandemia. Reportando-se as possíveis irregul

apresentadas na denúncia, disse torcer para que não seja concreto e esteja tudo em ordem, mas 

infelizmente, a denúncia refere

resta evidente o tamanho da gravidade. 

continuam atuantes e possuem alguns levantamentos referentes às fest

município, relatando que foram contratadas bandas musicais para animação do evento, com 

 

 

dando apoio aos agricultores e criadores de gado, sugeriu ainda que o responsável 

por este órgão disponibilize um número de telefone para atendimento 

pessoal faz um carregamento de gado e não tem como emitir o 

para o transporte, por exemplo. Em votação, o projeto foi aprovado 

por (7) sete votos favoráveis x (1) um voto contrário, este o do Vereador Norberto Barancelli. 

Em seguida foi deliberado sobre o recebimento ou não da Denúncia e Pedido de I

apresentados pelo Senhor Luiz Carlos Giroletto, em face da Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal Dirlei Bernardi dos Santos, por atos de Improbidade Administrativa, com base na 

Constituição Federal, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/67

do referido decreto-lei o Senhor Presidente colocou em votação o recebimento da 

Denúncia, a qual foi aprovada por (6) seis votos favoráveis x (2) dois votos contrários, 

votaram contra os Vereadores Marcelo Locatelli e Onira Zonin. Dando sequência

Presidente determinou que fosse realizado o sorteio de três Vereadores para comporem a 

os quais elegerão o Presidente e o Relator. Foram sorteados 

seguintes Vereadores: Ismael Zukunelli, Marcelo Richit e Marcelo Junior Locatelli. Em 

seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por alguns instantes para que os membros da 

Comissão pudessem se reunir, solicitando que a Assessoria Jurídica acompanhasse a reunião.

Com a sessão reaberta, os membros da Comissão Processante fizeram votação secreta para a 

escolha do Presidente e Relator. A apuração dos votos foi realizada pelo Vereador Diego 

Pereira. Para Presidente com dois votos foi eleito o Vereador Marcelo Richit e para Relator 

s foi eleito o Vereador Ismael Zukunelli. Fica registrado que o Vereador 

Marcelo Junior Locatelli, membro da Comissão, recebeu um voto para Presidente e um voto 

, ficando assim designado como Secretário. Encerrada a Ordem do Dia, passou

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

ocupar o espaço, o Vereador Ismael Zukunelli 

compreensão de todos que acompanham a sessão ordinária, um pouco atípica 

recebida na Câmara de Vereadores, a qual precisou seguir todos os trâmites. 

gostaria de estar passando por isso, diante de todos os acontecimentos que envolvem esta 

se as possíveis irregularidades no gasto com dinheiro 

, disse torcer para que não seja concreto e esteja tudo em ordem, mas 

infelizmente, a denúncia refere-se ao tradicional baile do chopp, que após leitura em plenário

tamanho da gravidade. Disse que os Vereadores, na função de fiscais 

continuam atuantes e possuem alguns levantamentos referentes às festividades da semana do 

foram contratadas bandas musicais para animação do evento, com 

 

dando apoio aos agricultores e criadores de gado, sugeriu ainda que o responsável 

para atendimento no final de semana, 

faz um carregamento de gado e não tem como emitir o 

. Em votação, o projeto foi aprovado 

por (7) sete votos favoráveis x (1) um voto contrário, este o do Vereador Norberto Barancelli. 

e Pedido de Impeachment 

apresentados pelo Senhor Luiz Carlos Giroletto, em face da Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal Dirlei Bernardi dos Santos, por atos de Improbidade Administrativa, com base na 

Lei nº 201/67. Conforme art. 

lei o Senhor Presidente colocou em votação o recebimento da 

6) seis votos favoráveis x (2) dois votos contrários, 

li e Onira Zonin. Dando sequência, o Senhor 

realizado o sorteio de três Vereadores para comporem a 

o Presidente e o Relator. Foram sorteados os 

hit e Marcelo Junior Locatelli. Em 

seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por alguns instantes para que os membros da 

Comissão pudessem se reunir, solicitando que a Assessoria Jurídica acompanhasse a reunião. 

membros da Comissão Processante fizeram votação secreta para a 

escolha do Presidente e Relator. A apuração dos votos foi realizada pelo Vereador Diego 

Pereira. Para Presidente com dois votos foi eleito o Vereador Marcelo Richit e para Relator 

s foi eleito o Vereador Ismael Zukunelli. Fica registrado que o Vereador 

Marcelo Junior Locatelli, membro da Comissão, recebeu um voto para Presidente e um voto 

Encerrada a Ordem do Dia, passou-se 

Passando a presidência ao Vice-

o espaço, o Vereador Ismael Zukunelli agradeceu a 

m pouco atípica pela denúncia 

precisou seguir todos os trâmites. Declarou que não 

diante de todos os acontecimentos que envolvem esta 

com dinheiro público, 

, disse torcer para que não seja concreto e esteja tudo em ordem, mas 

após leitura em plenário, 

, na função de fiscais 

ividades da semana do 

foram contratadas bandas musicais para animação do evento, com 



valores que chamam atenção, c

de domingo por duas horas

reais), como a Banda Estação

tarde, por duas horas, com custo de R$ 11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais)

apresentou os orçamentos de algumas bandas,

num domingo à tarde por duas horas, exatamente como foi no dia do evento do município, 

sem aparelhagem, a referida banda cobrar

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

se não é superfaturamento

rasgar, queimar ou jogar no lixo quase R$ 10.000,00 (dez mil reais)

considerando lastimável e que doía no coração

tantas pessoas estão passando. 

mulheres presentes no evento

merecimento, muito pelo contrário foi uma bela ação, mas f

toalhas, no custo de R$ 12,00 cada uma, onde o município empenhou 

seiscentos reais), chamando atenção ao fato de que foram adquiridas de uma empresa de 

O Vereador indagou se o comércio local não teria competência para fabricar estas 

uma vez que tinha em mãos 

o mesmo material, idêntica à que foi dada no dia do

R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos)

que teria uma margem de lucro. 

foram adquiridas fora do município com 

superfaturamento. Registrou que n

apoiarem e comprarem no comércio local, quando quem tem que dar exemplo

Maximiliano. Disse ainda que não adianta a P

falas que não convém com a realidade do

competentes na cidade, mas, 

daqui. Encerrando, o Vereador afirmou que 

que acontece no mundo inteiro e 

Vereadores e disse acreditar que todo

Tribunal de Contas e ao Ministério P

infelizmente ou felizmente, quem 

Senhor Presidente conferiu a palavra 

Reportando-se à sua fala na 

 

 

e chamam atenção, citando o exemplo da Banda Porto do Som

domingo por duas horas, sendo que o município empenhou R$ 16.000,00 (dezesseis mil 

stação Fandangueira que também foi contratada 

por duas horas, com custo de R$ 11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais)

de algumas bandas, inclusive a Banda Porto do Som, para animação 

tarde por duas horas, exatamente como foi no dia do evento do município, 

sem aparelhagem, a referida banda cobraria R$ 6.000,00 (seis mil reais) e com aparelhagem 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Ressaltou que existe um valor extremamente alto, 

superfaturamento, acredita que é uma tremenda incompetência dos envolvidos em 

rasgar, queimar ou jogar no lixo quase R$ 10.000,00 (dez mil reais) com apenas uma band

lastimável e que doía no coração, principalmente pelo momento difíci

estão passando. Referindo-se ao Dia da Mulher, quando a Prefeita 

no evento com toalhas de rosto, que de forma alguma 

, muito pelo contrário foi uma bela ação, mas foram adquiridas (

custo de R$ 12,00 cada uma, onde o município empenhou R$ 9.600,00 (nove mil e 

hamando atenção ao fato de que foram adquiridas de uma empresa de 

ndagou se o comércio local não teria competência para fabricar estas 

uma vez que tinha em mãos o orçamento de uma empresa local que faria a mesma toalha, com 

idêntica à que foi dada no dia do evento, com custo para o município 

R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos) cada uma, sendo que essa 

teria uma margem de lucro. Salientou que mais uma vez doía no coração, que as toalhas 

foram adquiridas fora do município com uma grande diferença de valor, fic

Registrou que não adianta a Prefeita ir nas rádios e 

comprarem no comércio local, quando quem tem que dar exemplo

Disse ainda que não adianta a Prefeita usar as redes sociais para passar algumas 

ue não convém com a realidade do nosso município, temos

es na cidade, mas, infelizmente, nossa administração parece não gosta

Encerrando, o Vereador afirmou que estava sem ânimo para falar na tribuna 

que acontece no mundo inteiro e também em nosso município, mas parabenizou os 

Vereadores e disse acreditar que todos farão a sua parte, toda a documentação será enviada ao 

Tribunal de Contas e ao Ministério Público, unindo forças, se há erros como se tem indícios, 

infelizmente ou felizmente, quem os cometeu terá que pagar. Reassumindo a presidência, o 

Senhor Presidente conferiu a palavra ao próximo inscrito, Vereador Norberto Barancelli. 

a na sessão passada, quando cobrou da Senhora Prefeita para que 

 

Banda Porto do Som, que animou a tarde 

município empenhou R$ 16.000,00 (dezesseis mil 

que também foi contratada para o domingo à 

por duas horas, com custo de R$ 11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais). O Vereador 

a Banda Porto do Som, para animação 

tarde por duas horas, exatamente como foi no dia do evento do município, 

ia R$ 6.000,00 (seis mil reais) e com aparelhagem 

que existe um valor extremamente alto, 

uma tremenda incompetência dos envolvidos em 

com apenas uma banda, 

pelo momento difícil que 

o Dia da Mulher, quando a Prefeita brindou as 

que de forma alguma contestava o 

oram adquiridas (800) oitocentas 

R$ 9.600,00 (nove mil e 

hamando atenção ao fato de que foram adquiridas de uma empresa de fora. 

ndagou se o comércio local não teria competência para fabricar estas toalhas, 

que faria a mesma toalha, com 

com custo para o município de 

 empresa deixou claro 

Salientou que mais uma vez doía no coração, que as toalhas 

de valor, ficando claro o 

ão adianta a Prefeita ir nas rádios e pedir para as pessoas 

comprarem no comércio local, quando quem tem que dar exemplo, busca fora de 

es sociais para passar algumas 

emos sim empresas muito 

nossa administração parece não gostar das pessoas 

para falar na tribuna diante do 

em nosso município, mas parabenizou os 

s farão a sua parte, toda a documentação será enviada ao 

se há erros como se tem indícios, 

Reassumindo a presidência, o 

Vereador Norberto Barancelli. 

quando cobrou da Senhora Prefeita para que 



apresentasse uma medida para o corte de gastos 

resultado. Disse que é notório o que e

Prefeita só tem aumentado os gastos. Lamentou mas 

Vereadores são funcionários do povo, que estão aqui para cobrar o Prefeito e os Secretários. 

Disse que essa Casa está de acordo e quer que a Prefeita encaminhe projeto de lei para

de gastos, começando por ela, pelo Vice

cargos de confiança e gratificações com o objetivo de criar um fundo de emergência para o 

município se desenvolver, mas até agora nenhuma medida foi adotada. 

estava criticando, mas cobrando para ser justo, pois a Senhora Prefeita

com o desenvolvimento do município e sim com o futuro político. Disse que não adianta ir até 

Brasília buscar caminhões de dinheiro para ser investido

arrecadamos dentro do município o Prefeito tem 

como foi explanado pelo Presidente dessa Casa

terá caixa para suportar isso, ressaltando 

pagamento. Outro assunto abordado pelo Vereador foi com relação 

estão para ser entregues à população, dizendo que chama atenção o fato da Prefeita ter 

decretado estado de calamidade e 

que estão desempregadas e

600,00 (seiscentos reais) durante noventa dias. Disse ainda que a Prefeita não está preocupada 

com o município, mas sim com as eleições de outubro para entregar as chaves destas casas, 

para forçar o cidadão a votar neles. Criticou o

que se aproveitam disso, que é um direito do cidadão. 

mesmo preocupada com o município, envie um projeto de lei para essa Casa cortando gastos

acelere a entrega destas moradias para as pess

acreditará que ela está fazendo a coisa certa

Valdicir Bertoni discorreu sobre a situação diferente ocorrida nesta sessão, lamentando ter que 

vir na tribuna para falar de u

as circunstâncias desta denúncia 

poderão fechar os olhos diante dest

sim exercendo a função do Vereador que é fiscalizar. Pediu desculpas à população

tanto dos Vereadores, mas garantiu que estão de olhos abertos e fiscalizando para que tudo 

ocorra dentro do normal. Em seu pronunciamento, o Vereador Marcelo Richit afirmou que 

não estão aqui para acusar ou defender indevidamente quem quer que seja. Acredita que 

todos, neste momento, est

 

 

apresentasse uma medida para o corte de gastos no município, porém, não obteve 

notório o que está acontecendo no país e no mundo inteiro, mas a nossa 

só tem aumentado os gastos. Lamentou mas precisava falar mais uma vez que os 

Vereadores são funcionários do povo, que estão aqui para cobrar o Prefeito e os Secretários. 

Disse que essa Casa está de acordo e quer que a Prefeita encaminhe projeto de lei para

, começando por ela, pelo Vice-Prefeito, pelos Vereadores e Secretários,

onfiança e gratificações com o objetivo de criar um fundo de emergência para o 

município se desenvolver, mas até agora nenhuma medida foi adotada. 

estava criticando, mas cobrando para ser justo, pois a Senhora Prefeita

com o desenvolvimento do município e sim com o futuro político. Disse que não adianta ir até 

Brasília buscar caminhões de dinheiro para ser investido no município, se nem o dinheiro que 

arrecadamos dentro do município o Prefeito tem o devido cuidado, são gastos a Deus dará, 

pelo Presidente dessa Casa. Questionou até quando o nosso município 

terá caixa para suportar isso, ressaltando que não terá dinheiro para manter a folha de 

. Outro assunto abordado pelo Vereador foi com relação às

à população, dizendo que chama atenção o fato da Prefeita ter 

decretado estado de calamidade e não acelerar a entrega destas casas 

desempregadas e pagando aluguel, graças ao repasse do governo federal 

600,00 (seiscentos reais) durante noventa dias. Disse ainda que a Prefeita não está preocupada 

com o município, mas sim com as eleições de outubro para entregar as chaves destas casas, 

cidadão a votar neles. Criticou o que ele considera de políticos 

que se aproveitam disso, que é um direito do cidadão. Solicitou à Prefeita que se ela está 

mesmo preocupada com o município, envie um projeto de lei para essa Casa cortando gastos

as moradias para as pessoas que mais precisam, pois se assim for, 

acreditará que ela está fazendo a coisa certa, concluiu. Na sua oportunidade, o Vereador 

Valdicir Bertoni discorreu sobre a situação diferente ocorrida nesta sessão, lamentando ter que 

r na tribuna para falar de um problema pouco comum em nosso município, mas com certeza 

as circunstâncias desta denúncia estão sendo bem colocadas, disse que 

iante desta causa. Assegurou que não estão 

unção do Vereador que é fiscalizar. Pediu desculpas à população

mas garantiu que estão de olhos abertos e fiscalizando para que tudo 

ocorra dentro do normal. Em seu pronunciamento, o Vereador Marcelo Richit afirmou que 

stão aqui para acusar ou defender indevidamente quem quer que seja. Acredita que 

estão se perguntando como chegaram nesta situação. Disse que o 

 

o município, porém, não obteve nenhum 

stá acontecendo no país e no mundo inteiro, mas a nossa 

precisava falar mais uma vez que os 

Vereadores são funcionários do povo, que estão aqui para cobrar o Prefeito e os Secretários. 

Disse que essa Casa está de acordo e quer que a Prefeita encaminhe projeto de lei para o corte 

Prefeito, pelos Vereadores e Secretários, cortar 

onfiança e gratificações com o objetivo de criar um fundo de emergência para o 

município se desenvolver, mas até agora nenhuma medida foi adotada. Afirmou que não 

estava criticando, mas cobrando para ser justo, pois a Senhora Prefeita não está preocupada 

com o desenvolvimento do município e sim com o futuro político. Disse que não adianta ir até 

no município, se nem o dinheiro que 

, são gastos a Deus dará, 

Questionou até quando o nosso município 

que não terá dinheiro para manter a folha de 

às cinquenta casas que 

à população, dizendo que chama atenção o fato da Prefeita ter 

casas para livrar as pessoas 

do governo federal de R$ 

600,00 (seiscentos reais) durante noventa dias. Disse ainda que a Prefeita não está preocupada 

com o município, mas sim com as eleições de outubro para entregar as chaves destas casas, 

políticos mal-acostumados 

Prefeita que se ela está 

mesmo preocupada com o município, envie um projeto de lei para essa Casa cortando gastos e 

oas que mais precisam, pois se assim for, 

oportunidade, o Vereador 

Valdicir Bertoni discorreu sobre a situação diferente ocorrida nesta sessão, lamentando ter que 

m problema pouco comum em nosso município, mas com certeza 

, disse que como Vereadores não 

estão fazendo política, mas 

unção do Vereador que é fiscalizar. Pediu desculpas à população que cobra 

mas garantiu que estão de olhos abertos e fiscalizando para que tudo 

ocorra dentro do normal. Em seu pronunciamento, o Vereador Marcelo Richit afirmou que 

stão aqui para acusar ou defender indevidamente quem quer que seja. Acredita que 

nesta situação. Disse que o 



importante é que o papel de fiscalizadores

maneira mais correta possível 

as providências serão tomadas, caso contrário será uma tentativa de mostrar que estão 

empenhados e preocupados com a situação do município e com os caminhos que o

público está tomando, concluiu. 

desculpas e agradeceu a oportunidade de 

problemas físicos que impediam a sua mobilidade.  

reclamações em razão dos feriadões na Secretaria de Saúde. Segundo relatos da população, 

posto de saúde e a sala de medicamentos 

plantão do hospital e não tem onde retirar os medicamentos. 

encaixar os horários, sempre foram favoráveis 

turno único, com duas ou três 

sobreaviso no final de semana. 

indo tanto no posto, o movimento deve estar fraco, sendo que a Vereadora Daiane não 

confirmou esta informação. 

sexta-feira às 17h e só reabriu hoje, 

não têm condições de comprar 

estudassem o turno único no posto de saúde.  Em aparte a Vereadora Daiane esclareceu que 

fazem parte do Ministério da Sa

fazer turno único. Prosseguindo o Vereador Diego espera que estudem uma forma legal, 

encaixando algum sobreaviso, que compense a falta nos feriados prolongados. Reportando

ao que foi mencionado pela

ocasião no ano de 2017, os Vereadores da Bancada

Vice-Prefeito Mauri estiveram em Porto Ale

dia saíram do município por volta 

a agenda e retornaram para o município

janta, porém, a Prefeita neste dia 

a economia que o povo não quer. 

momento é de R$ 25.352,00 (vinte e cinco mil, trez

seus acompanhantes foram 

setenta e sete reais), totalizando 

Casa tem falado em economia, em 

Vereador este tipo de situação

gasta quanto quer. E que g

 

 

o papel de fiscalizadores está sendo cumprido e que todos os passos, 

aneira mais correta possível serão tomados, se for comprovado que os acusados têm culpa, 

as providências serão tomadas, caso contrário será uma tentativa de mostrar que estão 

empenhados e preocupados com a situação do município e com os caminhos que o

concluiu. Ao se pronunciar o Vereador Diego Antonio Pereira pediu 

a oportunidade de usar a palavra da sua cadeira, por causa de 

problemas físicos que impediam a sua mobilidade.  Expôs que nesta semana r

reclamações em razão dos feriadões na Secretaria de Saúde. Segundo relatos da população, 

posto de saúde e a sala de medicamentos ficam muito tempo parados, as pessoas 

plantão do hospital e não tem onde retirar os medicamentos. Em sua opinião tudo é 

, sempre foram favoráveis para que a Secretaria de Saúde também fizesse 

duas ou três equipes de trabalho, intercalando também 

sobreaviso no final de semana. Disse acreditar que com essa pandemia, as pessoas não estão 

indo tanto no posto, o movimento deve estar fraco, sendo que a Vereadora Daiane não 

confirmou esta informação. Afirmou que o último feriado prolongado, o posto fechou na 

e só reabriu hoje, o que considera muito tempo, sendo que muitas pessoas 

não têm condições de comprar o remédio na farmácia. Solicitou aos responsáveis que 

estudassem o turno único no posto de saúde.  Em aparte a Vereadora Daiane esclareceu que 

fazem parte do Ministério da Saúde e precisam cumprir às quarenta horas

Prosseguindo o Vereador Diego espera que estudem uma forma legal, 

encaixando algum sobreaviso, que compense a falta nos feriados prolongados. Reportando

o pela Vereadora Onira sobre economia, disse 

os Vereadores da Bancada do MDB juntos com a Prefeita Dirlei e o 

estiveram em Porto Alegre participando de reuniões

dia saíram do município por volta das 5h da manhã chegaram a Porto A

para o município sem cobrar diárias, apenas as despesas com almoço e 

neste dia empenhou diária. Ressaltou que essa economia que ela faz é 

a economia que o povo não quer. Esclareceu que o total de diárias da Prefeita de 2017 até o 

momento é de R$ 25.352,00 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais) e

seus acompanhantes foram empenhados mais R$ 14.977,00 (quatorze mil, novecentos e 

setenta e sete reais), totalizando mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Casa tem falado em economia, em ruas, buracos e quebra-molas e

este tipo de situação para mostrar que não somos nada, a Prefeita faz o que quer e 

E que gostaria que no futuro essas despesas absurdas fossem cobradas, se 

 

e que todos os passos, da 

s, se for comprovado que os acusados têm culpa, 

as providências serão tomadas, caso contrário será uma tentativa de mostrar que estão 

empenhados e preocupados com a situação do município e com os caminhos que o dinheiro 

Vereador Diego Antonio Pereira pediu 

usar a palavra da sua cadeira, por causa de 

a semana recebeu muitas 

reclamações em razão dos feriadões na Secretaria de Saúde. Segundo relatos da população, o 

as pessoas consultam no 

Em sua opinião tudo é questão de 

que a Secretaria de Saúde também fizesse 

também as equipes para 

ar que com essa pandemia, as pessoas não estão 

indo tanto no posto, o movimento deve estar fraco, sendo que a Vereadora Daiane não 

que o último feriado prolongado, o posto fechou na 

, sendo que muitas pessoas 

na farmácia. Solicitou aos responsáveis que 

estudassem o turno único no posto de saúde.  Em aparte a Vereadora Daiane esclareceu que 

horas, não sendo possível 

Prosseguindo o Vereador Diego espera que estudem uma forma legal, 

encaixando algum sobreaviso, que compense a falta nos feriados prolongados. Reportando-se 

disse que em determinada 

com a Prefeita Dirlei e o 

reuniões. Lembrou que neste 

Porto Alegre, cumpriram toda 

sem cobrar diárias, apenas as despesas com almoço e 

ssaltou que essa economia que ela faz é 

de diárias da Prefeita de 2017 até o 

entos e cinquenta e dois reais) e para os 

mais R$ 14.977,00 (quatorze mil, novecentos e 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Disse que essa 

 aparece na mesa do 

para mostrar que não somos nada, a Prefeita faz o que quer e 

essas despesas absurdas fossem cobradas, se 



ela diz que trouxe muitas coisas, não faz nada além da obrigação, 

Poder Executivo precisa buscar. 

na lei e que o mau pagador também paga, se não paga da maneira correta, paga as 

consequências. Em sua fala na tribuna a Vereadora Onira Zonin 

cobrado muito para que a Prefeita 

verdade, cada um tem o poder de fazer a sua parte. Ressaltou que nos últimos dias 

confeccionou quase trezentas máscar

reais) seriam mais de mil reais, no entanto, está fazendo doação para as pessoas carentes, 

inclusive estão visitando o interior,

também, sendo que estão recebendo 

do município que também estão confeccionando máscaras, 

tem condições para comprarem. Disse que está fazendo

funcionários da prefeitura e para as pessoas carentes

máximo, só hoje pela manhã confeccionou quarenta máscaras

está fazendo a sua parte como Vereadora

pessoas, talvez muitas estejam rindo porque está us

mantido, pois no município de Paim Filho já tem um caso verídico

por isso, precisamos nos cuidar. 

que acontecerá no dia 28 de maio e 

Machadinho esteve reunido com os 

liberados os canos da CORSAN, mas 

sendo que a Prefeita foi atrás de informações e 

viagens até Porto Alegre 

CORSAN, uma vez que ligaram para a Prefeita e ela t

além dos canos também 

abastecer este bairro.Disse que a

alguns dias chegará uma d

retroescavadeira e mais o caminhão 

gastos com diárias são migalhas

muitas coisas e quando foi 

Fontana. Disse ainda que n

estradas para trazer o fruto dest

também estava preocupada com 

administração, estava na sala 

 

 

ela diz que trouxe muitas coisas, não faz nada além da obrigação, como administradora do 

o precisa buscar. Finalizando, falou que a função de fiscalizar está amparada 

pagador também paga, se não paga da maneira correta, paga as 

Em sua fala na tribuna a Vereadora Onira Zonin disse que os Vereadores 

a Prefeita encaminhe projeto para diminuir salários, 

m o poder de fazer a sua parte. Ressaltou que nos últimos dias 

confeccionou quase trezentas máscaras que serão doadas, se fosse vendê

seriam mais de mil reais, no entanto, está fazendo doação para as pessoas carentes, 

estão visitando o interior, com todos os cuidados sendo mantidos, 

sendo que estão recebendo pouquíssimas reclamações. Pediu desculpaà

do município que também estão confeccionando máscaras, fazendo um apelo à 

tem condições para comprarem. Disse que está fazendo as máscaras, em especial, 

funcionários da prefeitura e para as pessoas carentes, afirmando que 

máximo, só hoje pela manhã confeccionou quarenta máscaras. Deixou claro à

está fazendo a sua parte como Vereadora, sem outras intenções, mas sim pelo bem das 

estejam rindo porque está usando máscara, mas o cuidado precisa ser 

mantido, pois no município de Paim Filho já tem um caso verídico e está muito perto de nós, 

precisamos nos cuidar. Com relação a inauguração das casas, a Vereador

no dia 28 de maio e que teria como provar que no dia que o pessoal do 

reunido com os beneficiados, a Prefeita já contava como certo que seriam 

iberados os canos da CORSAN, mas nesta reunião foi comentado que alguém t

que a Prefeita foi atrás de informações e de fato estava parado. Informou que numa 

 a Prefeita conseguiu vários canos, cedidos 

ligaram para a Prefeita e ela teria prazo até amanhã para ir

 conseguiu uma caixa d’água de inox que será suficiente para 

Disse que as viagens para Brasília e Porto Alegre tem frutos, 

alguns dias chegará uma draga no valor R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reai

o caminhão que foi apreendido no município

migalhas. Lembrou que na sua viagem para Brasília

quando foi até Porto Alegre trouxe o trator destinado pelo Deputado Henrique 

Disse ainda que nada é em vão, estão deixando a família, arriscando a vida nas 

fruto deste trabalho. Referente ao turno único, afirmou que a 

também estava preocupada com os funcionários da Saúde e, por acompanhar os trabalhos da 

sala da Prefeita quando ligaram para a Coordenadoria de Passo 

 

como administradora do 

a função de fiscalizar está amparada 

pagador também paga, se não paga da maneira correta, paga as 

que os Vereadores têm 

projeto para diminuir salários, quando na 

m o poder de fazer a sua parte. Ressaltou que nos últimos dias 

que serão doadas, se fosse vendê-las a R$ 5,00 (cinco 

seriam mais de mil reais, no entanto, está fazendo doação para as pessoas carentes, 

com todos os cuidados sendo mantidos, para dar um apoio 

iu desculpaàs costureiras 

fazendo um apelo à população que 

as máscaras, em especial, para os 

afirmando que tem se dedicado ao 

. Deixou claro à população que 

, sem outras intenções, mas sim pelo bem das 

ando máscara, mas o cuidado precisa ser 

e está muito perto de nós, 

, a Vereadora informou 

que teria como provar que no dia que o pessoal do 

já contava como certo que seriam 

alguém teria dedurado, 

estava parado. Informou que numa das 

conseguiu vários canos, cedidos gratuitamente pela 

zo até amanhã para ir até lá, 

inox que será suficiente para 

e Porto Alegre tem frutos, daqui 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), uma mini 

apreendido no município, destacando que os 

Brasília também conseguiu 

do pelo Deputado Henrique 

ada é em vão, estão deixando a família, arriscando a vida nas 

Referente ao turno único, afirmou que a Prefeita 

e, por acompanhar os trabalhos da 

para a Coordenadoria de Passo 



Fundo e a mesma informou que a Saúde n

não pode ficar aberta no final de semana

Vereadora entende que agora cabe

investigação, ocaso foi levanta

acompanham pelas redes soci

quanto se referiu ao número de secretários 

não sete como havia dito. 

assunto que não pode deixar de comentar 

Disse que a situação é complicada porque está bem perto de 

conciliar duas coisas, solicitou

precisa sair para trabalhar 

distanciamento, cada um fazendo a sua parte para que est

nossa região. Complementando a

chegando o caminhão que foi apreendido com cigarros no município

deu devido a várias ligações e viagens 

400.000,00. Segundo o Vereador,

Prefeita ou os Vereadores viajam têm o poder de buscar recursos para o município. 

Prefeita que se ela consegue tirar o tempo para viajar, deixando de lado a sua 

diárias estão dando muito mais frutos, as coisas estão

feitas, o financiamento que seria para nove ruas conseguirão fazer em quatorze, 

dando certo e o município está indo bem.

que será analisada e que muitas vez

baile do chopp, realizado através de uma empresa do município 

torce para que esteja tudo certo e que nos próximos bailes 

daqui porque é isso que sempre defendemos.

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária.

próxima reunião ordinária acontecerá no dia 

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

Daiane Barancelli, Secretária

achada conforme será assinada por mim e pelo

 

 

 

 

e a mesma informou que a Saúde não pode fazer turno único e a farmácia 

não pode ficar aberta no final de semana. A propósito da denúncia apresentada nesta sessão, a 

que agora caberá ao Ministério Público e a Receita 

investigação, ocaso foi levantado, não dará contra e nem a favor. Agradeceu a todos que 

acompanham pelas redes sociais e pediu desculpa pelo lapso de memória na última sessão 

quanto se referiu ao número de secretários municipais, esclarecendo que 

não sete como havia dito. O último inscrito, Vereador Marcelo Locatelli

pode deixar de comentar é a pandemia que o mundo inteiro está vivendo. 

complicada porque está bem perto de todos nós e

conciliar duas coisas, solicitou aos moradores que quem puder deve ficar em casa e 

ecisa sair para trabalhar deve tomar os devidos cuidados, usando máscara e respeitando o 

fazendo a sua parte para que esta pandemia 

Complementando as colocações da Vereadora Onira, 

chegando o caminhão que foi apreendido com cigarros no município, que 

devido a várias ligações e viagens da Prefeita e também chegará um

400.000,00. Segundo o Vereador, isso demonstra que as diárias dão fruto

Prefeita ou os Vereadores viajam têm o poder de buscar recursos para o município. 

Prefeita que se ela consegue tirar o tempo para viajar, deixando de lado a sua 

diárias estão dando muito mais frutos, as coisas estão aí para comprovar, as ruas estão sendo 

o financiamento que seria para nove ruas conseguirão fazer em quatorze, 

dando certo e o município está indo bem. Sobre a apresentação da denúncia, o Vereador disse 

que muitas vezes defendemos as empresas do município, 

através de uma empresa do município surgiu 

torce para que esteja tudo certo e que nos próximos bailes consigam contratar com empresas 

empre defendemos. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor 

declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária.

ordinária acontecerá no dia cinco de maio do corrente, à

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

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

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

 

a farmácia do município 

denúncia apresentada nesta sessão, a 

eceita Federal realizar a 

nem a favor. Agradeceu a todos que 

pelo lapso de memória na última sessão 

, esclarecendo que são oito secretários e 

o, Vereador Marcelo Locatelli salientou que um 

é a pandemia que o mundo inteiro está vivendo. 

nós e, por isso, precisamos 

deve ficar em casa e quem 

os devidos cuidados, usando máscara e respeitando o 

a pandemia prejudique menos a 

s colocações da Vereadora Onira, disse que logo estará 

, que esta conquista se 

da Prefeita e também chegará uma draga de mais de R$ 

isso demonstra que as diárias dão frutos, cada vez que a 

Prefeita ou os Vereadores viajam têm o poder de buscar recursos para o município. Disse à 

Prefeita que se ela consegue tirar o tempo para viajar, deixando de lado a sua família, estas 

aí para comprovar, as ruas estão sendo 

o financiamento que seria para nove ruas conseguirão fazer em quatorze, tudo está 

Sobre a apresentação da denúncia, o Vereador disse 

empresas do município, porém, neste 

surgiu este problema, mas 

consigam contratar com empresas 

nada a ser tratado, o Senhor 

declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária. Lembrou que a 

do corrente, às dezenove horas. 

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

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

e da Mesa.  


