
 

 

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 19 de maio de 2022. 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, os 
Vereadores da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram-se em Reunião 
Ordinária sob a presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, estando presentes os 
seguintes Edis: Cláudio Grando, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir 
Minozzo, Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número 
legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 
Sexta Reunião Ordinária do ano de 2022, saudando a todos os presentes, os que assistiam 
através da página da Câmara de Vereadores no Facebook e de maneira especial o Senhor 
Prefeito. Inicialmente, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Prefeito, Senhor Euclides 
João Muterlle, que compareceu espontaneamente à Casa Legislativa para fazer um balanço de 
sua atual administração, nos primeiros um ano e cinco meses de mandato. Em sua abordagem 
inicial, falou dos recursos oriundos da Defesa Civil, para distribuição de cestas básicas 
destinadas à população do interior. Destacou as obras que estão sendo executadas no município 
com recursos próprios, como a tubulação no terreno da Escola João XXIII, a canalização de 
aproximadamente duzentos metros do córrego Lajeado Varela e a pavimentação asfáltica na 
Rua da Piedade. Pontuou os recursos que foram destinados ao município oriundos de emendas 
parlamentares e também do Governo estadual, os quais tiveram ou ainda terão valores 
investidos a título de contrapartida do município, para a execução das seguintes obras: 
pavimentação na rua da gruta, pavimentação da Avenida 15 de Novembro, pavimentação da 
Rua das Chácaras, mencionando também a chegada da escavadeira hidráulica e a aquisição de 
um veículo para a Secretaria de Assistência Social. Após as explanações, foi aberto espaço 
para que os Vereadores fizessem as indagações e as colocações que achassem pertinentes, o 
que foi feito pelos Vereadores Euclides, Veranice, Daiane e Cláudio, conforme gravação da 
referida Reunião Ordinária arquivada na Secretaria da Casa. Ao encerrar o Senhor Prefeito 
garantiu que os recursos estão sendo bem aplicados e agradeceu a todos os Vereadores, 
independente de partido, disse que estão aqui para trabalhar pelo município. O Senhor 
Presidente registrou que a vinda do Prefeito a esta Casa foi exemplar e que suas palavras 
reafirmam o compromisso com a transparência e a verdade. Disse que a Câmara de Vereadores 
sempre está disposta a unir forças para trilhar o caminho de uma comunidade mais justa. Dando 
sequência a presente Reunião Ordinária, o Senhor Presidente dispensou a leitura da Ata da 
Quinta Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de maio de 2022, que já havia sido 
disponibilizada aos Vereadores. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara Danieli Acorsi, para que 
procedesse à leitura das matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - Requerimento 
Nº 007/2022 – Ver. Ismael Zukunelli: Justificativa para ausência na Quinta Reunião 
Ordinária, realizada no dia 05 de maio de 2022. - Indicação Nº 021/2022 – Verª. Daiane 
Barancelli: Indica ao Poder Executivo, para que estude os meios legais e adote as medidas 
necessárias no sentido de providenciar a demolição do prédio da antiga escola, localizado na 
Linha São Paulo. - Indicação Nº 022/2022 – Verª. Daiane Barancelli: Indica ao Chefe do 
Poder Executivo, juntamente ao órgão competente da Prefeitura, que direcionem esforços na 
busca de recursos financeiros para apoiar a comunidade da Linha São Paulo com a 



 

 

reforma/ampliação do salão comunitário. - Indicação Nº 023/2022 – Ver. Euclides Dal Bello: 
Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que estude, junto ao setor competente, a 
possibilidade de designar um funcionário da prefeitura, para ficar responsável pela elaboração 
do resumo do bloco de produtor rural na Secretaria Municipal de Agricultura. - Projeto de Lei 
Nº 019/2022: Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar reparcelamento de contrato e 
dá outras providências. O projeto estava em análise na Comissão Única de Pareceres, a qual 
emitiu parecer favorável com a Emenda Modificativa Nº 002/2022. - Projeto de Lei Nº 
024/2022: Altera a Lei Municipal Nº 327/2008, dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município e dá outras providências. O projeto estava baixado na Comissão Única 
de Pareceres, o parecer foi contrário por maioria dos membros. - Projeto de Lei Nº 027/2022: 
Cria o Arquivo Público Municipal e a Comissão Permanente de Avaliação Documental. Com 
o parecer favorável da Comissão Única de Pareceres. - Projeto de Lei Nº 032/2022: Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a receber Imóveis utilizados como Área de Preservação 
Permanente (APP). Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu o 
Requerimento Nº 007/2022 do Vereador Ismael em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Continuando foi à deliberação do Plenário, a Indicação Nº 021/2022, de autoria da Vereadora 
Daiane. Em sua justificativa a autora afirmou que situações como esta precisam ser resolvidas, 
pois trata-se de questão de saúde pública, uma vez que o prédio está caindo, correndo o risco 
de prejudicar alguém e também porque fica feio para a comunidade que recebe muitos 
visitantes. Lembrou o ocorrido na Linha Santo Antônio, quando um produtor com as máquinas 
derrubou o prédio e agora está plantando no terreno. Ponderou que a Secretaria de Educação 
junto com o departamento jurídico pode buscar os meios legais para que isso se concretize, 
tendo como objetivo melhorar a própria comunidade. A indicação foi posta em votação e 
aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou a Indicação Nº 
022/2022 em discussão. A Vereadora Daiane defendeu a matéria dizendo que todos são 
conhecedores que a comunidade da Linha São Paulo, por estar localizada próxima ao nosso 
município e sua estrutura contar também com um campo de futebol, é muito visitada e 
respeitada pelas comunidades vizinhas e por pessoas de outras cidades. Registrou que devido 
a pandemia, a comunidade não teve muitos recursos para investir em melhorias, mas que outras 
comunidades do interior investiram em boas ampliações porque receberam ajuda em 
administrações anteriores ou por meio de deputados.  Segundo a Vereadora, a comunidade da 
Linha São Paulo precisa de atitudes urgentes nesta questão, seja através dos Vereadores na 
busca de recursos ou se a administração tiver condições de dar uma contrapartida para que a 
reforma/ampliação seja realizada, tendo como objetivo dar uma qualidade de vida melhor a 
todos os munícipes que frequentam esta comunidade. Diante do exposto, solicitou ao setor de 
engenharia que elabore um projeto, o mais breve possível, porque o tempo está correndo e 
devido a pandemia tudo ficou parado. O Vereador Romeu concordou com a indicação da 
Vereadora, no entanto, avaliou que se uma comunidade receber ajuda da prefeitura, as outras 
comunidades também poderão contar com este auxílio, pois esta Casa precisa ser justa. Citou 
o exemplo da Linha São Roque que está com sérios problemas no salão, contando ainda com 
poucas famílias, mas acredita que eles não gostariam de parar e ver a comunidade fechar. Disse 
que algumas comunidades fazem dinheiro, ao contrário de muitas que não conseguem 
sobreviver, referindo-se à comunidade da Linha Passo, da qual é Presidente desde 2020 quando 



 

 

iniciou a pandemia, falou que foi investido em banheiros que aos poucos está sendo pago. O 
Vereador Cláudio afirmou que todas as comunidades tem seus problemas, principalmente nas 
estruturas. Para complementar, informou que esteve numa reunião nesta semana, inclusive 
com a presença do Presidente desta Casa, onde foi ventilada a possibilidade de conceder um 
aporte a esta comunidade. Explicou que o terreno onde pretendem que o salão seja recuperado 
pertence à MITRA, por isso, foi marcado uma reunião com a direção da Igreja para ver da 
possibilidade deste terreno voltar ao patrimônio do município, através de uma cessão. Lembrou 
que na administração anterior houve um programa de incentivo às comunidades, no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), e que talvez poderá ser sugerido ao Executivo o possível retorno 
deste incentivo, assim todas as comunidades seriam contempladas. Porém, disse que é válida 
a preocupação da Vereadora com relação as estruturas, muitas comunidades estão bastante 
danificadas, outras até melhoraram com o passar dos anos também com os recursos através da 
barragem. Em aparte, a Vereadora Daiane deixou claro que não foi convidada para esta 
reunião, por isso, tão pouco sabia que já estavam agilizando essa questão para a Linha São 
Paulo. E indagou ao Vereador se o terreno da escola também pertencia a Igreja. Retomando, o 
Vereador Cláudio explicou que a escola está no terreno do município, que há um laudo de 
vistoria a ser feito pelo setor de engenharia, e se for constatado que este prédio oferece riscos 
à comunidade e está sem finalidade, poderá ser demolido. O Senhor Presidente ressaltou que 
a indicação é de muita nobreza, pois a Linha São Paulo é uma comunidade bastante popular e 
frequentada porque apresenta aquilo que o povo maximilianense tem como anseio, que é o 
carisma. Lembrou que na última festa após a pandemia puderam ver um grande público e 
também perceberam que o salão poderia apresentar um melhor conforto. Disse que a Linha 
São Paulo foi uma das poucas que não conseguiu ter acesso aos recursos financeiros da Usina 
Hidrelétrica, por isso, encontra-se desproporcional frente a outros salões. Enfatizou que 
durante a campanha foram ouvidos os munícipes desta comunidade e essa é uma demanda que 
há anos vem se delongando. Falou também que o assunto foi discutido em reunião junto com 
o Prefeito e que estão providenciando a criação de um CNPJ de associação para a Linha São 
Paulo, e assim quem sabe poderá ser realizada a concessão que permite a transferência de 
recursos para a execução de melhorias. O Vereador Idanir parabenizou as comunidades pelo 
sistema que estão adotando ao fazer suas promoções, através da permuta, ou seja, a troca de 
visita. Disse que isso aumenta o número de pessoas nas comunidades e, consequentemente, 
gera mais recursos para que comunidade possar sanar estes problemas, sendo que o pessoal da 
cidade também está colaborando. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de 
votos. Dando sequência, foi à discussão a Indicação Nº 023/2022 de autoria do Vereador 
Euclides. Em sua justificativa, o autor destacou que hoje a economia está voltada para o 
agronegócio e que o nosso município passou por uma estiagem muito grande, e qualquer 
agricultor que for fazer um resumo do bloco num escritório ou mesmo no sindicato terá que 
pagar. Disse que ele mesmo nunca fez a revisão do bloco, e quem perde com isso é o município. 
Ressaltou que a prefeitura conta com alguns estagiários, e se um deles for designado para fazer 
o resumo do bloco, automaticamente, o bloco será deixado para revisão, portanto, a prefeitura 
terá uma base maior nos recursos. Lembrou ainda que em uma de suas administrações, foi 
implantado este sistema e o município alcançou a segunda colocação entre os municípios que 
mais cresceram. A Vereadora Veranice concordou com a indicação do colega, tendo em vista 



 

 

pensar na possibilidade de um funcionário da prefeitura para fazer este trabalho. Disse que 
todo o Contador deixa o seu trabalho de lado para fazer uma revisão de bloco, por isso, tem 
um valor a ser cobrado.  E que ao ouvir as colocações do Vereador Euclides, lembrou do 
problema que enfrentava na escola quando foi gestora, na questão da agricultura familiar, 
porque a cada venda de produto para a escola, o agricultor precisa emitir uma nota, sendo que 
muitos agricultores deixaram de fornecer e fazer parte deste grupo em função desta dificuldade 
que até hoje as escolas estaduais enfrentam. Ressaltou que se a prefeitura puder disponibilizar 
este funcionário, só vai estar ajudando os nossos agricultores. O Vereador Cláudio explicou 
que as notas fiscais hoje são todas eletrônicas, automaticamente, quando é emitida pela 
produção do agricultor, já entra no saldo de produção do município, independente de fazer ou 
não a revisão do bloco. Quanto a isso, o Vereador esclareceu que esta é uma necessidade ao 
fazer a solicitação de outro bloco, então quem não fizer a revisão, chegará a um ponto que vai 
trancar a inscrição estadual, por falta de apresentação do mesmo. No entanto, ponderou que 
não vê problema algum a prefeitura disponibilizar um funcionário para fazer isso. Para 
complementar o Vereador Euclides disse que existe muita venda de produtor para produtor, e 
que é obrigatório a nota constar no bloco, assim, o produtor é obrigado a fazer a revisão e o 
resumo, mas nenhum profissional Contador vai perder meia hora, sem ganhar para fazer o 
resumo.  Disse que a prefeitura pode dispor de um funcionário para resolver todas essas 
peculiaridades que existem. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de 
votos. Continuando, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei N° 019/2022 
com a Emenda Modificativa Nº 002/2022, proposta pela Comissão Única de Pareceres. 
Nenhum Vereador querendo se manifestar, o projeto com a emenda foi à votação e aprovado 
por unanimidade de votos. Seguindo, o Projeto de Lei Nº 024/2022 foi submetido à deliberação 
do Plenário. O Senhor Presidente questionou se algum membro da Comissão Única de 
Pareceres poderia expor o que levou ao parecer contrário. Não havendo quem quisesse se 
manifestar, o projeto foi à votação e rejeitado por 6 (seis) votos contrários x 2 (dois) votos 
favoráveis, votaram contra os Vereadores Euclides, Fábio, Idanir, Ismael, Romeu e a 
Vereadora Veranice. Prosseguindo foi à discussão o Projeto de Lei Nº 027/2022. Sem 
manifestações dos Vereadores, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de 
votos. Último na Ordem do Dia, o Projeto de Lei Nº 032/2022. Não havendo manifestações, o 
projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Ao declarar encerrada a Ordem do 
Dia, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Norberto da Silva Barancelli, ex-
Vereador, que fez sua inscrição na Tribuna Livre. Após saudar os presentes, o Senhor Norberto 
disse que ocupa este espaço, não como político, mas sim como cidadão, visto que tem recebido 
muitas cobranças da população, recordando que quando era Vereador mais cobrava do que 
criticava. Agradeceu ao Vereador Fábio pela indicação a favor da Linha Raia, informando que 
nesta semana os tubos foram colocados na estrada que estava em péssimas condições. 
Parabenizou o Prefeito Kide pelos trabalhos que vem desenvolvendo no município, dizendo 
que ele não é um político, mas sim um administrador, é uma pessoa simples, que pensa no 
desenvolvimento para todo o povo maximilianense, independente, de cor, partido ou religião. 
Referindo-se à Secretaria Obras que vem sendo muito criticada, o Vereador ressaltou que 
muitas pessoas descarregam em cima do Prefeito, mas a seu ver a responsabilidade também é 
do Secretário, porque um Secretário é nomeado na expectativa que desempenhe um bom 



 

 

trabalho. Registrou que as estradas do município estão em péssimas condições, lembrando que 
na época, quando foi Chefe de Obras, tinha apenas uma patrola, um carregador e uma 
retroescavadeira que estava no cepo, mas mesmo assim os trabalhos eram executados, ao 
contrário de hoje, com muitos maquinários novos e quase nada é feito.  Disse que os 
Vereadores têm o direito de cobrar, pois se o Secretário não está trabalhando conforme 
determina as leis e o Prefeito não tomar uma decisão, os Vereadores devem convocar o 
Secretário, se ele não tomar providências, poderão afastá-lo. Falou também das reclamações 
que tem recebido com relação aos funcionários públicos que não querem trabalhar porque 
votaram no Prefeito Kide, dizendo que isso é errado, pois o funcionário público precisar ser o 
exemplo para o município e mostrar serviço. Relembrou também que sempre cobrava da ex-
Prefeita Dirlei, pois quanto mais cobrava, mais ela fazia, tanto é que a estrada da Linha Raia, 
em quatro anos do seu mandato foi britava cinco vezes. Voltou a dizer que seria interessante 
esta Casa convocar o Secretário de Obras para que ele esclareça quanto gastou em manutenção 
de máquinas e quanto gastou em manutenção de estradas. Com relação às estradas, disse 
também que não podemos culpar a seca ou a chuva, estamos entrando no período complicado 
do inverno, mas é preciso trabalhar, porque hoje os nossos agricultores querem estradas boas 
para se deslocar até a cidade. Reafirmou que o Prefeito não é culpado, que a culpa é do 
Secretário, pois se ele não está desempenhando um bom trabalho, o Prefeito deve chamar a 
atenção e se não melhorar, mandar embora, e isso pode acontecer com qualquer um dos 
Secretários. Referindo-se ao convite que o Prefeito fez a ex-Prefeita Dirlei para participar do 
recebimento da draga, a qual foi destinada através de emenda parlamentar do Deputado do PT, 
disse que isso demonstra que o Prefeito Kide é um cidadão que pensa no município, isso é 
fazer trabalho e não fazer política, no entanto, ponderou que está faltando um pouco de atitude 
do Prefeito para chegar e colocar ordem na casa, pois tem funcionário que só quer aumento de 
salário, mas não quer trabalhar. Registrou que não é fácil ser criticado na rua porque sempre 
aplicou a política da seriedade e da cobrança por trabalho, por essa razão, disse entender que 
o Prefeito precisa tomar uma decisão, uma vez que os Secretários e os funcionários precisam 
ser exemplos, mas se não estão dispostos a trabalhar, melhor deixarem o cargo. Para encerrar, 
agradeceu a oportunidade e disse que fazendo uma boa administração e cobrando a todos, tem 
certeza que o município terá um bom desenvolvimento. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
passou às inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. Única inscrita, Vereadora Veranice, após 
cumprimentar a todos os presentes, manifestou o seu reconhecimento e gratidão ao Senhor 
Prefeito pela execução da obra no esgoto que passava pelo terreno da Escola João XXIII, obra 
esta, que segundo a Vereadora, vinham há anos, desde a sua época como gestora, cobrando 
uma solução da prefeitura, pois é sabido que o esgoto não é da escola, mas sim da rua de cima. 
Reportou-se a emenda de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do ex-Deputado Federal Marco 
Maia, pela qual nesta semana foi recebida a draga, dizendo que foi uma conquista da ex-
Prefeita Dirlei. Deixou claro que neste tempo de espera até a chegada da máquina tudo 
aumentou, por isso, hoje o valor que a prefeitura colocou de contrapartida é até maior do que 
o valor da emenda, porém, é um recurso que vem para o nosso município. Disse esperar que 
ele seja usufruído por todos os munícipes, que venha somar e ajudar os nossos agricultores. 
Mencionando às falas do Prefeito, quando o mesmo diz que a partir de agora a prioridade é 
consertar as estradas e não fazer serviços a particulares, disse esperar que esta fala seja 



 

 

verdadeira, pois precisam priorizar o bem comum. Com relação a Avenida 15 de Novembro, 
a Vereadora solicitou que o Prefeito avaliasse com carinho, uma operação tapa-buracos de 
emergência nesta via, lembrando que o Senhor Norberto é prova, porque gravou vídeos nesta 
rua com muito menos buracos. Para finalizar, a Vereadora reportou-se indignada a atitude que 
presenciou na última sexta-feira à noite, por volta das 20h, quando em via pública notou que a 
S10 da Secretaria Municipal de Agricultura fazia o transporte de uma mudança. Indagou que 
se era permitido e legal porque esta mudança não foi realizada no clarear do dia. Disse que era 
algo que estava bem claro a todos, pois se foi no horário da noite, é porque não é legal, 
alertando o Prefeito a tomar cuidado com situações como esta. Não havendo mais inscritos 
para o Grande Expediente e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados 
os trabalhos da presente Reunião Ordinária, agradeceu à presença de todos, convidando para 
a próxima Reunião que será realizada no dia 07 de junho, às 19h. Do que eu, Euclides Dal 
Bello, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada 
conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 
 
 
Ver. Euclides Dal Bello                                                         Ver. André Fernando Zucunelli 
Secretário                                                                                   Presidente 


