
 

 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 23 de fevereiro de 2022. 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta 

minutos, os Vereadores da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram-se em 

Reunião Extraordinária 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 presente Reunião Extraordinária e solicitou que a Servidora da Câmara, Danieli 

Acorsi, procedesse à leitura da Convocação Nº 002/2022. Após leitura, o Senhor Presidente 

esclareceu que esta reunião foi convocada exclusivamente para análise dos seguintes projetos: - 

Projeto de Lei Nº 006/2022: Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel utilizado na 

Instalação de Reservatório de Água e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 007/2022: 

Autoriza o pagamento do vale alimentação para Servidores afastados do serviço público em 

virtude do COVID-19. - Projeto de Lei do Legislativo Nº 002/2022 – autoria da Mesa Diretora: 

Acrescenta o § 7º ao Art. 1º da Lei Municipal 851/2017, de 19 de abril de 2017, que instituiu vale-

alimentação aos Servidores do Poder Legislativo de Maximiliano de Almeida e dá outras 

providências. - Projeto de Lei Nº 008/2022: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

auxílio financeiro às Associações de Alunos e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 

009/2022: Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Auxílio Estudantes para os alunos 

que estiverem cursando Ensino Médio Técnico Agrícola. - Projeto de Lei Nº 010/2022: Autoriza 

ao Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Centro de Tradições Gaúchas Sentinela 

do Inhandava e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 011/2022: Autoriza ao Poder 

Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação Comercial, Industrial e Serviços de 

Maximiliano de Almeida – ACISMAX e dá outras providências. Iniciando a ORDEM DO DIA, 

o Senhor Presidente submeteu à discussão o Projeto de Lei Nº 006/2022. Nenhum Vereador 

querendo se manifestar, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade. Submetido à 

deliberação do Plenário, o Projeto de Lei Nº 007/2022. Sem manifestações dos Vereadores, a 

matéria foi à votação e aprovada por unanimidade. Seguindo, o Senhor Presidente submeteu à 

discussão o Projeto de Lei do Legislativo Nº 02/2022, autoria da Mesa Diretora. Não havendo 

quem quisesse se manifestar, o referido projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

Dando continuidade, o Projeto de Lei Nº 008/2022 foi à discussão. Com a palavra a Vereadora 

Veranice reiterou que manterá a mesma posição do ano passado, visto toda a campanha política 



 

 

realizada, de que o transporte escolar seria totalmente gratuito. Esclareceu que o cálculo feito com 

base no requerimento apresentado, o transporte ainda ficará em torno de R$ 200,00 (duzentos 

reais) por aluno, que não sabe ao certo o número de alunos que irão frequentar a universidade, mas 

que a diferença é de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais). A Vereadora ponderou que será favorável 

o dia que for totalmente gratuito. O Vereador Cláudio falou do esforço que a administração vem 

fazendo para cumprir suas promessas ao longo do mandato. Disse que no passado o incentivo aos 

estudantes que saiam do município para buscar aperfeiçoamento e formação chegava a R$ 

14.000,00 (quatorze mil reais) ou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês. E avaliou que hoje, 

com o esforço da administração estão chegando a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), isso 

significa, portanto, que falta um pouco menos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para chegar em cem 

por cento. Afirmou também que não há porque votar contra um projeto que vem aumentando 

gradativamente e dentro da disponibilidade do município, garantindo que isso dará um suporte 

enorme aos alunos. Declarou ser favorável ao projeto e que vê com bons olhos que a administração 

está cumprindo com o que se propôs no início do mandato. Passando a presidência a Vice-

Presidente, manifestou-se o Vereador André que registrou e agradeceu a presença do Senhor 

Prefeito. No tocante ao projeto, defendeu que entende a posição da Vereadora que cumpre muito 

bem o seu papel. No entanto, ponderou que o auxílio vem sendo de forma progressiva, lembrando 

que na sua época de estudante chegou a pagar mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês. 

Esclareceu que baseado nos cálculos do Presidente da Associação, hoje, os estudantes pagarão 

aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Disse que é preciso manter este caminho 

progressivo, acreditando que dentro dos quatro anos de mandato, poderá ser sanado um problema 

que nasceu há décadas. Reassumido a presidência e não havendo mais manifestações, o projeto foi 

à votação e aprovado por 7 (sete) votos favoráveis x (1) um voto contrário, este o da Vereadora 

Veranice. Em ato contínuo o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº 

009/2022. A Vereadora Veranice avaliou que o projeto vem de acordo com as necessidades dos 

estudantes que estão no colégio agrícola. Disse que atualmente existe uma dificuldade muito maior 

para o deslocamento destes estudantes, com relação ao transporte de ônibus, pois se voltarmos a 

dez anos atrás, nessa época era muito mais fácil uma linha de ônibus. Expressando que esta forma 

de auxiliá-los foi muito bem colocada.  O Vereador Romeu indagou sobre o número de estudantes 

do município que estão cursando o técnico agrícola. O Senhor Presidente informou que seriam de 

quatro a cinco estudantes, número este que foi confirmado pelo Senhor Prefeito. O Vereador 

Romeu questionou também se esta forma de auxílio seria com o transporte ou dinheiro, visto que 

há anos era disponibilizando o transporte. A Vereadora Veranice concluiu que não seria possível 

o transporte, até por que nem todos os alunos estudam no mesmo local. O Senhor Presidente 

informou ainda que o auxílio será financeiro, sendo que cada estudante receberá o valor mediante 



 

 

apresentação do recibo. O projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O Projeto 

de Lei Nº 010/2022 entrou em pauta. Não havendo manifestações por parte dos Vereadores, de 

imediato foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Último na Ordem do Dia, o Projeto 

de Lei Nº 011/2022.  Sem que houvesse manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por 

unanimidade de votos. Sendo estes os assuntos da Convocação e nada mais a ser tratado, o Senhor 

Presidente declarou encerrada a presente Reunião Extraordinária. 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 


