
 

 

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 20 de julho de 2022. 
Aos vinte dias do mês de julho 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. Não compareceu à Sessão a Vereadora Veranice Pegorini Baldissera. 
Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente 
declarou aberta a Décima Reunião Ordinária do ano de 2022, saudando os Vereadores, os 
funcionários da Casa, o público presente, em especial o Prefeito em Exercício Ângelo Ronaldo 
Andreis, os Agentes Comunitários de Saúde e as pessoas que acompanhavam pela página da 
Câmara de Vereadores no Facebook. Iniciou dispensando a leitura, em Plenário, das Atas das 
reuniões anteriores (Oitava e Nona Reunião Ordinária) e da Ata da Reunião Extraordinária 
realizada no dia 15 de julho. Ambas as atas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. 
Logo após, solicitou à Servidora da Câmara Danieli Acorsi, para que procedesse à leitura das 
matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - Indicação Nº 024/2022 – Ver. Idanir 
Minozzo: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que estude junto ao setor competente da 
administração sobre a possibilidade de realizar a aquisição de uma vassoura recolhedora para 
adaptar na minicarregadeira (bobcat), com o objetivo de auxiliar na limpeza das vias públicas. - 
Indicação Nº 025/2022 – Vereadores André Fernando Zucunelli, Euclides Dal Bello e Romeu 
Bassoli: Indicam ao Exmo. Senhor Prefeito para que tome as providências necessárias, junto ao 
departamento competente, no sentido de viabilizar a aquisição e instalação de câmeras de 
segurança na cidade, incluindo entradas/saídas do município e alguns pontos do interior, 
principalmente, uma no Cerro da Rapadura e a outra nas proximidades da UHE Machadinho. - 
Indicação Nº 026/2022 – Ver. Idanir Minozzo: Indica ao Senhor Prefeito Municipal, na forma 
regimental, determinar à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto das estradas rurais 
da Linha Gramado e da Linha Barra do Ligeiro. - Projeto de Lei do Legislativo Nº 006/2022 – 
autoria dos Vereadores da bancada do MDB: Dispõe sobre o Concurso de Poesia 
Tradicionalista - Prêmio Patrão Humberto Provim, e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 
039/2022: Estabelece o cronograma de pagamento do IPTU para o exercício de 2022; Autoriza a 
concessão de desconto para pagamento do IPTU em parcela única e; Corrige a planta de valores 
dos imóveis territoriais e prediais. - Projeto de Lei Nº 040/2022: Regulamenta a fixação do piso 
salarial dos Agentes Comunitários da Saúde e dos Agentes de Combate Endemias nos termos da 
Emenda Constitucional nº 120/2022, e dá outras providências. Dando início a ORDEM DO DIA, 
o Senhor Presidente colocou em discussão à Indicação Nº 024/2022. Em sua justificativa o autor 
falou que a máquina está à disposição dos munícipes e observou que seria útil está ferramenta, 
tendo em vista que em nossas ruas há bastante britas em cima do paver e do asfalto, e que isto não 
é bom porque acaba danificando a pista com o tráfego de veículos. Disse que esta vassoura 
recolhedora faz um trabalho rápido e também pode ser utilizada na limpeza das ruas. Em votação, 
a indicação foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi à deliberação do Plenário a Indicação 
Nº 025/2022. O primeiro a se manifestar foi o Vereador Euclides ressaltando que a indicação é de 
grande importância, uma vez que nesta região do Cerro da Rapadura já ocorreram cinco casos, 
sendo que em três conseguiram levar.  Destacou que o ponto estratégico fundamental é na estrada 
que entra pela Linha Santo Antônio, saindo na Linha Barra do Ligeiro. Também falou que os 
Vereadores poderiam ir até a Usina Machadinho para se certificar de que as câmeras ficam ligadas 
vinte e quatro horas e se eles poderiam disponibilizar as imagens, caso fosse necessário. Disse que 
não é justo o que ocorreu nos últimos dias, quando roubaram da propriedade de uma Senhora onze 
cabeças de gado, sendo um prejuízo aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e um 
trabalho de três anos. E sabendo da dificuldade da Brigada Militar, com o efetivo que atende os 
municípios de Maximiliano, Paim Filho e Machadinho, afirmou que como Vereadores poderiam 
chegar mais longe e marcar uma audiência com o Comando da Brigada Militar para tentar trazer 



 

 

mais efetivo para ajudar nesta situação. Lembrou que na época que foi Prefeito construíram o posto 
fiscal porque é uma divisa de estado, no entanto, o mesmo foi desativado. Disse ainda que as 
pessoas do interior não têm coragem de denunciar o que acontece nestas vias durante as 
madrugadas, quando o tráfego de veículos é muito grande. Por fim, ponderou que os Vereadores 
precisam tomar uma atitude e que este diálogo com a Brigada e com a secretaria do ICMS do 
estado é fundamental.  O Vereador Romeu lembrou que já havia apresentado esta indicação no 
ano passado, por acreditar que estas câmeras inibiram muitas coisas na cidade. Afirmou também 
que o Sicredi havia se comprometido em disponibilizar algumas câmeras, mas infelizmente nada 
mais se falou. Informou que o Comando da Brigada Militar é em Vacaria e que precisaríamos de 
um efetivo maior, sendo que as câmeras no interior, principalmente no Cerro da Rapadura são de 
extrema importância. Disse acreditar que todos os outros municípios da região já possuem 
câmeras, apenas o nosso ainda não. O Vereador Cláudio falou da importância de instalar câmeras 
em pontos do interior porque são locais totalmente desprovidos de policiamento e moradores. 
Salientou que à noite, principalmente, há um trânsito muito grande de pessoas estranhas nestas 
vias municipais e que as notícias sempre são de prejuízos para os nossos agricultores, em função 
dos furtos que ocorrem nas propriedades. Disse ainda que não sabe se é possível fazer o 
monitoramento através da Brigada Militar em função da distância, talvez seja necessário instalar 
mais equipamentos. Informou que está em andamento um projeto do Prefeito Euclides para 
instalação de oito a dez câmeras de vigilância em pontos estratégicos da cidade, inclusive uma será 
cedida pelo Sicredi a ser instalada no centro urbano. Ressaltou que a Brigada Militar está fazendo 
a sua parte, mas é preciso unir forças para conseguirem mais efetivos. O Senhor Presidente falou 
que não tem nada mais injusto do que ser vítima de furto. Disse que desde a legislatura passada 
este tema vem sendo apresentando nesta Casa, sendo que retorna agora em razão do furto ocorrido 
no interior e que o movimento é ainda maior no sentido de que as estradas rurais também estão 
sendo vistas como vias de atividades ilícitas. Afirmou também que é custoso instalar câmeras e 
fechar os quatro pontos de um município, lembrando que quando esteve em Brasília, em nome da 
bancada fez esta solicitação junto a um deputado federal. Citou o exemplo da cidade de São João 
da Urtiga, onde este monitoramento é feito por empresa, por isso, acredita que não há viabilidade 
somente junto a Brigada Militar, mas é claro que existe a comunicação entre a empresa de 
vigilância e a Brigada Militar. Por fim, registrou que a opinião e o interesse público movem esta 
Casa, à vista disso, agradeceu aos Senhores Roberto Barancelli e Guilherme Piloneto que lhe 
procuraram para que apresentasse esta indicação juntamente com os colegas. Em votação, a 
matéria foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão a 
Indicação Nº 026/2022. O autor justificou que vem atender ao pedido de moradores daquela 
região. Relatou inclusive que um morador pretendia fazer um vídeo da estrada, mas o aconselhou 
a não fazer. Disse que no momento farão a indicação pedindo providências, para que o mais breve 
possível possam fazer o conserto destas estradas, principalmente, da Linha Barra que está bastante 
danificada e há mais tempo sem as máquinas passarem. A indicação foi aprovada por unanimidade 
de votos. Prosseguindo passou-se à apreciação dos projetos. O primeiro a ser analisado foi o 
Projeto de Lei do Legislativo Nº 006/2022, autoria dos Vereadores da Bancada do MDB. O 
Vereador Cláudio justificou que o projeto traz aos jovens, alunos das escolas estaduais e 
municipais, a possibilidade de inclusão no ambiente tradicionalista, despertando a chama gaúcha 
ao fazer poesias tradicionalistas. Disse que esta será a primeira edição do concurso e acredita que 
haverá uma grande adesão dos alunos, pois segundo o regulamento já redigido serão contempladas 
três categorias, mirim de 8 a 12 anos, infanto-juvenil de 13 a 16 anos e a juvenil de 16 a 18 anos. 
Explicou que o aluno vencedor, provavelmente, receberá um prêmio em dinheiro, e a escola a qual 
este aluno estiver matriculado também receberá por incentivar os alunos e fomentar a cultura 
tradicionalista e gaúcha durante os festejos da semana farroupilha. Disse esperar que este evento 
não se resuma apenas nesta edição, mas que se perpetue ao longo dos anos. Informou que neste 
ano o prêmio sugerido foi Patrão Humberto Provim, tendo em vista que na comunidade 
tradicionalista ele foi um patrão exemplar, deu muito ânimo, impulsionou e reestruturou o CTG 



 

 

(Centro de Tradições Gaúchas), então nada mais justo do que homenageá-lo nesta primeira edição, 
sendo que nas próximas etapas certamente surgirão outros nomes tradicionalistas que poderão ser 
agraciados. Passando o cargo de Presidente para a Vice, Vereadora Daiane, manifestou-se o 
Vereador André pedindo desculpas por não ter passado a presidência anteriormente e afirmou que 
este é mais um projeto de iniciativa legislativa que nasce da união de forças, da troca de ideias, 
com o objetivo de somar, demonstrando um trabalho com marcas positivas para a nossa 
comunidade. Ressaltou que em conversa interna com bancada foi exposto o desejo de criar este 
concurso de poesia que seria para o próximo ano durante a semana do município, mas justamente 
com este diálogo conseguiram adaptar melhor esta ideia, surgindo a oportunidade de criar este 
concurso de poesia gaúcha envolvendo todas as escolas, os alunos, o CTG e o mais importante, 
proporcionando um belo evento comunitário capaz de unir as pessoas com o grande propósito que 
é a tradição gaúcha. Enfatizou que o objetivo do projeto é promover e divulgar a cultura gaúcha, 
proporcionando um desenvolvimento cultural e educacional por meio das poesias, registrando que 
a tradição gaúcha é uma das mais bonitas, se não a mais bela do nosso país. Disse acreditar que 
será honroso para qualquer pessoa participar deste concurso, pois é um projeto que todos cabem e 
que precisarão do auxílio de todas as pessoas que estão dispostas a contribuir. Registrou que a 
contribuição desta Casa poderá ser registrada com a aprovação deste projeto, que se tornará anual 
e que fará parte do calendário de eventos do município e finalizou dizendo que a passagem como 
legisladores é momentânea, mas os efeitos do nosso trabalho devem ser permanentes. 
Reassumindo a presidência, o projeto foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Dando sequência, foi à deliberação do Plenário o Projeto de Lei Nº 039/2022.  O Vereador Romeu 
perguntou se o projeto de lei também tratava do aumento no valor do IPTU. O Presidente da 
Câmara informou que o projeto traz a correção anual, seguindo como índice o IGP-M. Novamente 
com a palavra o Vereador Romeu lembrou que no ano passado o reajuste já havia pesado no bolso 
e mais o deste ano vai ficar complicado. O Vereador Cláudio explicou que no ano passado a 
correção não foi pelo IGP-M por conta do índice que estava muito alto, sendo corrigido pelo IPCA 
que era um índice menor, mas neste ano o IGP-M ficou dentro da média da inflação, dizendo que 
a atualização inflacionária é obrigatória. A título de contribuição o Senhor Presidente explicou que 
se não for feita a correção pelo índice inflacionário, isto acaba gerando consequências, pois 
caracteriza renúncia de receita. Para tanto, sugeriu que poderão propor o projeto de lei do bom 
pagador, o qual está servindo de modelo em várias cidades, quando o contribuinte paga em dia o 
IPTU, por três anos consecutivos, recebe um desconto de 5% (cinco por cento). Disse ainda que 
esta proposta incentiva e evita que a inadimplência ocorra e também abate um pouco o reajuste 
anual existente. O Vereador Idanir disse que no caso de pagamento em parcela única já existe um 
abatimento. Porém, o Vereador Romeu ponderou que isso só é possível para quem pode pagar em 
parcela única. O Vereador Euclides falou que o aumento é real, seguindo o índice da inflação, 
como houve o aumento de salário. No entanto, disse que o Poder Público precisa refletir, 
lembrando que nas duas vezes que foi Prefeito metade da população pagava e a outra metade não 
pagava, ficava em dívida ativa. Considerou mais do que relevante está propositura sugerida sobre 
o bom pagador ter um desconto maior. Em votação, o projeto foi aprovado por 
unanimidade. Último na pauta, o Projeto de Lei Nº 040/2022. O Vereador Euclides disse que esta 
lei deve passar pela Câmara, simplesmente porque o recurso entra no caixa geral, mas o município 
não perde nada com isso, pois o dinheiro vem do governo federal. Relatou que quando foi criado 
o décimo quarto dos agentes de saúde, não era uma administração como hoje, onde o município 
recebe recursos de emendas, pelo contrário, o município tinha que andar com as próprias pernas, 
e quando o município recebeu o recurso do décimo quarto, o mesmo podia ser usado na saúde, 
lembrou que na época ficou quieto e não pagou, mas não passou dois meses e os agentes já 
cobraram o pagamento, sendo que eles tinham o direito. Enfatizou que este salário é justo e a 
insalubridade é correta, pois os agentes visitam todas as famílias. O Vereador alertou sobre o 
problema que terão no futuro, tendo em vista que foi criada a lei do piso básico do enfermeiro e 
auxiliar de enfermagem, só que este recurso não vem do governo federal, o município terá que 



 

 

bancar, mas deverá vir a participação da área da saúde, então o poder público já pode se preparar, 
porque estes profissionais também nos pressionarão, pois este é um direito que eles têm. O 
Vereador Romeu avaliou que este projeto veio em boa hora, lembrando que quando era Secretário 
de Saúde os agentes faziam muito mais do que deveriam e acredita que hoje continuam fazendo a 
mesma coisa. Reportando-se à questão das enfermeiras, disse que já pleiteou com o Prefeito e 
reiterou que é necessário conceder um aumento para estas profissionais, pois foram elas que 
enfrentaram e enfrentam a COVID-19 até hoje, e foi graças a estas pessoas que escapamos bem. 
Também refletiu sobre a insalubridade que foi tirada delas, disse que não tem o que discutir, mas 
sim rever esta situação que, segundo ele, é uma falta de consideração e respeito com a classe. O 
protejo de lei foi aprovado por aprovado por unanimidade. Ao encerrar a Ordem do Dia e não 
havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou às inscrições do 
GRANDE EXPEDIENTE. O único inscrito foi o Vereador Romeu que deixou registrada a sua 
homenagem aos agricultores e motoristas, duas classes importantes que tocam o nosso munícipio. 
Parabenizou-os pelo dia a ser comemorado, desejando que Deus os abençoe e que cada dia seja 
melhor. Finalizou, lembrando que neste final de semana será realizada em nossa cidade a Festa 
dos Agricultores e Motoristas. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente 
agradeceu aos presentes e quem acompanhou pelo Facebook, desejando a todos um feliz dia do 
amigo. E declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião, informando que a próxima 
Reunião Ordinária será realizada no dia 05 de agosto, às 19h. Para constar, eu Danieli Acorsi, 
Oficial Legislativa, lavrei a presente ata, que após ser aprovada em Plenário, será assinada pelo 
Secretário e pelo Presidente da Mesa Diretora. 

 
 
 
Ver. Euclides Dal Bello                                                         Ver. André Fernando Zucunelli 
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