
 

 

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 20 de abril de 2022. 
Aos vinte dias do mês de abril 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 Quarta Reunião Ordinária 
do ano de 2022, saudando os Vereadores, os funcionários da Casa, o Prefeito Municipal, os 
Professores municipais, em especial, os representantes da causa autista que estavam presentes e as 
pessoas que acompanhavam através da página da Câmara de Vereadores no Facebook. Antes de 
iniciar o debate da pauta, o Senhor Presidente convidou a fazer uso da palavra o Advogado Adersen 
Chrestani, representante do Núcleo Rosa Azul e do Instituto AEIOU, que falou sobre Transtorno 
do Espectro Autista - TEA e como isso vem sendo organizado em âmbito regional e municipal. 
Abordou o trabalho desenvolvido pelo Instituto AEIOU e também sobre o Abril Azul: mês de 
conscientização do autismo. Pronunciamento disponível na íntegra na gravação da referida 
Reunião Ordinária arquivada na Secretaria da Casa. Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
dispensou a leitura da Ata da Terceira Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de abril de 2022, a 
qual 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, 
que procedesse à leitura das matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - Requerimento 
Nº 006/2022– Ver. Euclides Dal Bello: Justificativa para ausência na Terceira Reunião Ordinária, 
realizada no dia 05 de abril de 2022. - Indicação Nº 014/2022 – Ver.ª Daiane Barancelli e Ver. 
André Fernando Zucunelli: Que o Poder Executivo, através da Secretaria competente, promova 
as melhorias necessárias no parque infantil da Escola Municipal Madre Cândida Justina, dentre 
elas, solicitam que seja instalada uma cobertura no parque e também a aquisição de brinquedos 
novos. Sugerem ainda, que o Poder Executivo estude a possibilidade de instalar uma cobertura na 
entrada da referida escola, com o objetivo de proteger e proporcionar maior conforto aos alunos, 
pais, professores e servidores no trajeto de entrada e saída, principalmente em dias chuvosos. - 
Indicação Nº 015/2022 – Ver.ª Daiane Barancelli: Indica ao Poder Executivo Municipal, para 
que adote as medidas necessárias no sentido de providenciar a criação de vagas de estacionamento 
na Rua José Bonifácio, reservadas aos deficientes físicos e aos idosos, bem como, que providencie 
também a colocação de placa indicativa de trânsito ou a pintura de solo (demarcação), informando 
sobre as referidas vagas, com o objetivo de melhorar o acesso para esses munícipes. - Indicação 
Nº 016/2022 – Ver.ª Daiane Barancelli: Reitera a Indicação Nº 034/2021, de sua autoria, nos 
seguintes termos: “INDICA ao Exmo. Senhor Prefeito e a Secretaria Municipal de Educação que 
considerem a possibilidade de se inscrever no Programa Nacional Escolas Cívico-Militares 
(PECIM) para o recebimento de um recurso aproximado de 1 milhão de reais, além de auxílio nas 
áreas de gestão educacional, administrativa, e didático-pedagógica, visando boas práticas e 
disciplina dos alunos para melhorar a qualidade de ensino”. - Indicação Nº 017/2022 – Ver. 
André Fernando Zucunelli: Solicita ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com a 
Secretaria Municipal de Educação, promovam os estudos necessários visando à contratação de 
profissionais nas áreas de Fonoaudiologia, Psicologia e Psicopedagogia com especialidade em 
Autismo, além de considerar demais terapias alternativas, para acompanhar a educação de crianças 
e adolescentes com TEA - Transtorno do Espectro Autista. - Projeto de Lei do Legislativo Nº 
03/2022 – autoria dos Vereadores da Bancada do MDB: Estabelece prioridade no atendimento 
em estabelecimentos públicos e privados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, 
e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 022/2022: Cria Gratificação (Coordenador 
Farmacêutico) e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 023/2022: Altera a Lei Municipal Nº 
169/2004, que reorganiza o quadro especial em extinção dos Professores Celetistas do Município 
e dá outras providências. - 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 foi baixado para a Comissão Única de Pareceres, conforme solicitação da Vereadora 
Veranice. - Projeto de Lei Nº 025/2022: Altera a Lei Municipal Nº 099/2001, que estabelece o 
Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, institui o respectivo quadro de cargos e dá 
outras providências. - Projeto de Lei Nº 026/2022: Autoriza ao Poder Executivo a realizar 
contratação temporária de Servidores para atuação na Educação do Município (um Psicólogo e um 
Fonoaudiólogo), em caráter emergencial e excepcional e dá outras providências, com a Emenda 
Modificativa Nº 001/2022 proposta pelos nove Vereadores, a qual foi dispensada a leitura. - 
Projeto de Lei Nº 027/2022: Cria o Arquivo Público Municipal e a Comissão Permanente de 
Avaliação Documental. Atendendo à solicitação do Vereador Idanir, o projeto foi baixado para a 
Comissão Única de Pareceres. - Projeto de Lei Nº 028/2022: Estabelece o mínimo de três horas-
aula de Educação Física nas escolas de educação básica. Dando sequência à reunião, o Senhor 
Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, colocando em votação o Requerimento Nº 006/2022 do 
Vereador Euclides, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi submetida à discussão a 
Indicação Nº 014/2022, a qual foi justificada pela Vereadora Daiane que inicialmente parabenizou 
à Administração Municipal pela reforma realizada na escola, a qual gerou economia e que hoje 
está prestando um bom atendimento as nossas crianças. No entanto, ponderou que alguns pais 
relataram que em dias de chuva é difícil o acesso dos veículos até lá em baixo para a chegada e a 
saída dos alunos, por conta da rua que não dá para retornar. Disse também que em dias de chuva 
os alunos não tem onde praticar uma atividade física, sabendo da importância disso para as crianças 
se divertirem, brincarem no recreio, dar aquela pausa para eles reagirem novamente e retornarem 
as salas de aula. Solicitou também que a administração pública realize algo com relação aos 
brinquedos. Passando a Presidência à Vice-Presidente, a matéria também foi defendida pelo 
Vereador André, que em complemento às colocações da colega, ressaltou que antes de algum 
assunto chegar à Casa Legislativa, se transformar em projeto de lei, indicação, requerimento ou 
qualquer uma das ferramentas, há uma necessidade lá na comunidade. Disse que essa origem se 
dá por observação própria dos Vereadores ou pelo olhar do povo, sendo que esta é uma indicação 
originária da participação de mães que nos procuraram para que esta construção fosse realizada. 
Acredita que a ideia é muito boa, pois de fato proporciona um conforto para chegar até a escola e 
que a partir da iniciativa da Câmara de reativar o Programa Vereador Jovem, disse que foi até a 
escola e aproveitou para dar uma olhada neste ambiente, sendo que teve algumas lembranças 
porque também estudou nesta escola durante um período. Na oportunidade, conversou com a 
diretora Viviane e foi cientificado de que o Prefeito esteve na escola e a título de informações para 
estas mães e a comunidade como um todo, já está em andamento com o setor de engenharia para 
que seja realizada esta obra. Reassumindo a Presidência e não havendo mais manifestações, a 
indicação foi aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº 015/2022 foi a próxima matéria 
em discussão. Em sua justificativa a Vereadora Daiane defendeu que sempre cita exemplos por 
trabalhar na área da saúde e, de certa forma, conviver com pessoas que apresentam estas 
dificuldades. Disse que muitas destas pessoas reclamam que para virem até o banco, por exemplo, 
precisam pagar um táxi, sendo que teriam carro para se deslocar. Lembrou que certo dia, um 
cidadão relatou que precisava ir até a prefeitura conversar com o Prefeito, mas que não conseguiria 
porque não teria condições de estacionar em frente à prefeitura. A Vereadora declarou que tem 
observado em várias cidades a existência destas vagas, sendo que nós, talvez, não demos conta 
desta necessidade. Reportando-se aos cadeirantes, disse que por eles serem em pequeno número, 
quem sabe sintam vergonha de fazer esta solicitação aos Vereadores ou o Prefeito. Destacou que 
a ideia é começar pelos pontos mais movimentados do município, que são farmácias, prefeitura, 
bancos, mercados, pois acredita que precisam facilitar a vida destas pessoas. O Vereador Cláudio 
considerou que a indicação é interessante, mas ponderou que existe a necessidade de uma 
regulamentação posterior, pois só assim a Brigada poderá exercer o poder de polícia e coibir uma 
pessoa que não possua deficiências ou não é idosa de estacionar na vaga. Explicou que existe um 
convênio com a Brigada, portanto, esta regulamentação poderá ser feita por decreto ou projeto de 



 

 

lei. Disse ainda que haveria a necessidade de ser regulamentada a questão de identificação do 
idoso. Finalizou dizendo que é interessante que haja uma definição disto, pois realmente há dias 
que não se encontra estacionamento algum na cidade, porque tem veículos que chegam às 13h e 
saem do local às 18h, sendo que isso atrapalha muito o trânsito de estacionamento. A indicação 
foi posta em votação e aprovada por unanimidade.  Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº 
016/2022. A matéria foi justificada pela Vereadora Daiane, a qual registrou que no mês de 
setembro do ano passado, fez uma pesquisa no estado sobre o número de municípios que 
conseguiram se beneficiar com as Escolas Cívico-Militares, as quais possuem grande investimento 
do Governo Federal. Indagou quanto o município gasta por mês com as crianças que estão em 
abrigos, por conta de maus tratos, drogas, famílias desestruturadas, problemas de escola ou 
prostituição. Disse que quando se fala em Escola Militar, muitas pessoas acreditam que é voltar 
no tempo antigo, mas não é assim, são escolas onde as crianças são todas normais, só que há uma 
cobrança maior na questão do respeito e educação, afirmando que os professores serão os mesmos 
da rede municipal, mas que terão mais capacitação para trabalhar com essas crianças, fazendo uma 
gestão diferenciada. Lembrou que a resposta que havia recebido da administração era que em 
janeiro deste ano, quando abrissem as vagas, tentariam a adesão. Agradeceu a ajuda que recebeu 
do Senhor Sergio Dall Igna durante a pesquisa e também a família Peter que contribuiu afirmando 
que já teve um filho que estudou nestas escolas, que hoje reside em nosso município e é possível 
ver a diferença. Disse que as crianças vão crescer e está em nossas mãos ajudá-las. Por fim, 
solicitou a Secretaria de Educação para que realize o cadastro e, se um dia o município for 
beneficiado, seremos gratos. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo 
passou-se a discussão da Indicação Nº 017/2022. O Senhor Presidente, dispensando as 
formalidades e para melhor aproveitamento do tempo, explicou que apresentaria a sua 
manifestação sobre a indicação, no momento em que fosse discutido o Projeto de Lei que possui 
o mesmo objeto. Nenhum outro Vereador querendo se manifestar, passou-se para a votação, sendo 
a indicação aprovada por unanimidade. Passando a Casa a deliberar sobre os Projetos, o primeiro 
em discussão o Projeto de Lei do Legislativo Nº 03/2022. Falou o Vereador Grando ser a 
normatização do tratamento que deve ser oferecido aos autistas, frente ao nosso comércio e os 
órgão públicos, tendo em vista que, atualmente não há uma regulamentação municipal para este 
atendimento diferenciado dentro da especialidade que são. Concordou com as palavras do Senhor 
Adersen, quando o mesmo mencionou que o atendimento a essas crianças deve ser garantido por 
políticas públicas, e que estas pessoas são normais, nós que precisamos nos adaptar à realidade 
delas. Disse que é preciso dar essas condições e também auxiliar o comércio com informações, 
demonstrando respeito às pessoas autistas, pois a prevalência do autismo é cada vez maior e 
precisamos nos adaptar a esta realidade, pois para eles, a espera excessiva numa fila pode 
desencadear uma reação totalmente adversa, por isso, esse atendimento especial é muito 
importante. Passando a presidência a Vice-Presidente, manifestou-se o Vereador André dizendo 
que o debate sobre o autismo foi ampliado nos últimos anos, muitos tabus foram quebrados, 
direitos e garantias surgiram, destacando que no caminho para tornar a comunidade mais justa e a 
vida mais digna, nesta temática, ainda há alguns passos a serem dados. Referindo-se ao projeto em 
questão, disse que é fundamentado em lei federal, que já possui a sua validade, no entanto, por 
meio desta ferramenta legislativa municipal, busca-se trazer para mais perto de nós este direito, 
tornando o assunto mais público, conscientizando e melhorando a aplicação destas garantias. 
Como o mês de abril é marcado como o mês de conscientização do autismo, disse que foi nesta 
iniciativa que encontraram uma maneira de trazer o assunto em pauta. Lembrou que durante as 
duas últimas semanas de conversa com os pais de crianças autistas, procurou conhecer um pouco 
mais da realidade e compreendeu que o projeto tem a sua relevância. Registrou que este projeto 
vai de encontro ao projeto que foi autor no mês de agosto do ano passado, o qual tratava da carteira 
de identificação do autista. Diante desta causa, ressaltou que o objetivo é alcançar a inclusão e 
proporcionar o debate, para que num futuro breve não necessitem mais discutir sobre o autismo, 
por já ter construído uma sociedade consciente e que o autismo se torne realidade e não mais uma 



 

 

exceção, afinal, o maior desafio da pessoa autista, não é ser neuro divergente, mas sim o 
preconceito, a falta de inclusão, e isso se combate com conhecimento e informação. Por fim, 
declarou que por mais que nessa Casa Legislativa, muitas vezes há divergências de ideias e 
ideologias, existem assuntos como este que unem os Vereadores, pois o grande protagonista da 
causa autista é o próprio autista. Reassumindo a presidência e nenhum outro Vereador querendo 
se manifestar, o projeto de lei foi à votação e aprovado por unanimidade. Continuando foi à 
deliberação do Plenário, o Projeto de Lei Nº 022/2022. Sobre a matéria manifestou-se a Vereadora 
Daiane explicando que se o município contratar um farmacêutico para administrar a farmácia do 
posto de saúde, não gastaria menos do que R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês. Ressaltou que 
a funcionária que trabalha há mais de dezesseis anos na farmácia, sempre recebeu uma ajuda de 
custo, independentemente de partido, todos os Prefeitos optaram por pagar este valor a ela, que se 
formou e tem conhecimento na área. Disse que se a gratificação não for aprovada, os Vereadores 
terão que aprovar a contratação de um farmacêutico, pois o município não poderá abrir as portas 
da farmácia do posto sem o farmacêutico. Segundo a Vereadora, esta funcionária agiliza processos 
de medicamentos de alta complexidade, de alimentação por sonda, fraldas geriátricas, tem 
conhecimento dos medicamentos que precisa comprar conforme o programa, datas de validade, 
controle de medicamentos especiais, pacientes com problemas renais, sendo que uma vez por mês 
ela se desloca até a Coordenadoria de Saúde de Passo Fundo para assinar a responsabilidade de 
trazer medicamentos caríssimos que podem salvar uma vida. Diante destes argumentos, pediu, 
encarecidamente, aos colegas que votem a favor, pelo fato de que ela sempre recebeu este valor, 
porém, agora precisa estar em lei porque ela tem um grau de parentesco com o Prefeito. Finalizou 
dizendo que essa funcionária é uma excelente profissional, que nunca olhou o lado político e todos 
os Prefeitos e Secretários sempre confiaram nela. O Vereador Romeu fez das palavras da colega 
as suas, disse que foi Secretário de Saúde por dois anos e pode afirmar que ela sempre teve zelo 
pelas pessoas do município, sempre foi muito correta e contou com a sua ajuda durante este período 
por conta do conhecimento extraordinária que ela possui, nunca se negou a fazer um documento, 
tem personalidade e profissionalismo. Ressaltou que por estes motivos votará favorável ao projeto, 
mesmo que talvez seja contrário ao posicionamento dos seus colegas de partido. O Vereador Idanir 
também teceu seus comentários, referindo-se, inicialmente à Indicação da Vereadora Daiane sobre 
as Escolas Cívico-Militares, salientando que é um projeto fantástico, onde as crianças aprendem a 
disciplina, tendo em vista que as drogas e a prostituição vêm avançado em ritmo crescente em 
nossas escolas e na sociedade. Também considerou ótimo o projeto que estabelece o mínimo de 
três horas-aula de Educação Física, no entanto, chamou atenção ao fato de que as escolas 
abandonaram o Ensino Religioso, o que a seu ver deveria ser retomado, pois comparou uma escola 
sem esta disciplina a um carro sem motor. Reportando-se ao projeto em questão, o Vereador 
posicionou-se contrário, dizendo que não se discutia a capacidade da profissional. Afirmou que 
votaria contra por entender que temos ferramentas suficientes para que esta profissional receba 
uma função gratificada, sem a necessidade de criarmos mais um cargo. Segundo ele, possuímos 
aproximadamente quarenta funções gratificadas no município, e se ela merece, porque não tirar de 
alguém que está usufruindo de maneira desnecessária. Assim, confirmou que este era o seu 
protesto contra o projeto, mas não contra a profissional, pois acredita que existe outra maneira de 
atender à necessidade desta profissional que com certeza merece. A Vereadora Veranice 
corroborando com as palavras do Vereador Idanir, disse que não se discute a capacidade da Patrícia 
enquanto profissional e ter tido ao longo destes dezesseis anos uma bagagem de conhecimento, 
porém, defendeu o seu voto contrário porque acredita que esta situação poderá ser regulamentada 
através de um concurso público para o cargo de farmacêutico, sendo que ela poderá fazer e trocar 
de cargo porque é formada nisso, a fim de evitar que cada Prefeito pense numa gratificação para 
ela. O Vereador Grando reportou-se ao fato de que o projeto não cria uma função gratificada, mas 
sim uma gratificação pelo exercício do cargo de Coordenador Farmacêutico, até porque se fosse 
uma função gratificada, como foi mencionado pelos colegas Idanir e Veranice, teríamos várias 
FGs, e se fosse possível conceder a esta funcionária, certamente já tinham resolvido esta situação, 



 

 

mas dada a proximidade da funcionária com o Chefe do Executivo, há um impedimento legal na 
concessão de uma FG. Assim, está sendo criada a gratificação, que é específica para exercício 
deste cargo, destacando que isso não desmerece o posicionamento da Vereadora Veranice sobre a 
realização do concurso público. Ao concluir, declarou que é notória a capacidade exemplar desta 
profissional, e diante da função que ela exerce poderá fazer o concurso e passar, mas no momento, 
isto nos é apresentando para resolver a situação. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
Senhor Presidente colocou o referido projeto de lei em votação, tendo ocorrido empate com 4 
(quatro) votos favoráveis dos Vereadores Cláudio, Euclides, Romeu e Daiane x 4 (quatro) votos 
contrários dos Vereadores Fábio, Idanir, Ismael e Veranice, o Senhor Presidente registrou que o 
projeto lhe convencia pela forma de fato e pela forma jurídica, também ressaltou a importância da 
observação mencionada pela Vereadora Veranice. O Senhor Presidente manifestou seu voto 
favorável ao projeto, sendo aprovado por 5 (cinco) votos favoráveis x 4 (quatro) votos contrários. 
Prosseguindo foi à deliberação o Projeto de Lei Nº 023/2022. Não havendo manifestações dos 
Vereadores, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Submetido à discussão 
o Projeto de Lei Nº 025/2022. A primeira a se manifestar foi a Vereadora Veranice, salientando 
que por ser professora, desde que o piso nacional foi criado, era um desejo este valor, o qual avaliou 
como necessário, justo e digno.  Declarou ainda que se o município tivesse condições financeiras, 
com certeza o valor seria superior. Manifestou-se favorável ao projeto, pois disse que é o mínimo 
que pode ser feito, enquanto Casa, para que seja concretizado. O Vereador Romeu disse que 
concordava com as palavras da Vereadora Veranice, porque os professores são as pessoas que 
mais merecem, tendo em vista o trabalho que desenvolvem em salas de aula. Defendeu que o valor 
poderia ser mais justo, mas foi dado um grande passo. Por fim, disse ser a favor do projeto e espera 
que futuramente consigam um reajuste melhor, porque são eles que ensinam os nossos filhos e o 
problema da sala de aula está complicado. O Vereador Cláudio deixou registrado que as alterações 
no plano de carreira remontam desde a época que esteve à frente da Secretaria de Educação (2005 
e 2006), quando começaram a elaborar um pré-projeto, organizaram as comissões, mas o projeto 
não tomou muito corpo na época, não houve consenso para progredir com o plano de carreira 
municipal. Disse não lembrar se naquela época havia um plano nacional, mas que lhe alegrava ver 
que vem um projeto com certos critérios do piso nacional do magistério, que certeza será 
melhorado com o tempo. Ponderou que se tratava de uma vitória do magistério, embora tardia, 
mas que nunca é tarde para uma reparação. Ao passo que parabenizou a administração por 
encaminhar este projeto, o qual tem o seu apoio. Em votação, o projeto de lei foi aprovado por 
unanimidade de votos. O referido projeto de lei foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos. Em continuidade, submeteu-se à discussão o Projeto de Lei Nº 026/2022. 
O Senhor Presidente lembrou que a Emenda Modificativa nº 001/2022, a qual foi proposta pelos 
nove Vereadores estava inclusa na votação do referido projeto. A fim de discutir a matéria, o 
Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos à Vice-Presidente. Inicialmente pontuou que o 
projeto de lei oriundo do Executivo, trouxe em seu texto a expressão rede municipal de educação, 
mas por meio de um questionamento levantado pelas bancadas do PT e do PP e debatido entre 
todos os Vereadores é chegado ao consenso de modificar a redação, com o objetivo de esclarecer 
que o projeto atenderá a todos os estudantes do município. Sobre a indicação apreciada 
anteriormente, o Vereador afirmou que há duas semanas se dispôs a conversar com pais de autista 
e nesta oportunidade lhe foi apresentada a necessidade de profissionais neste segmento, isto 
significa que, tanto na educação quanto na forma de inclusão social é necessário que o autista conte 
com o acompanhamento multiprofissional, psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo, entre outros. 
Esclareceu que a indicação foi registrada anteriormente ao projeto de lei do executivo que traz a 
autorização para as contratações e que está em pauta. Destacou que a contratação destes novos 
profissionais vem em boa hora e sem dúvida acaba contribuindo com a ideia de não desistir pelas 
dificuldades, mas sim que se explorem as capacidades e é isso que precisamos na educação. Disse 
que o projeto demonstra a preocupação da administração pública como um todo e na causa autista, 
mas que também beneficiará os demais estudantes que tiverem qualquer outra dificuldade. 



 

 

Reassumindo a presidência e continuando na discussão do projeto, manifestou-se a Vereadora 
Veranice, agradecendo os colegas Vereadores por acataram sua sugestão. Como professora do 
estado, disse que a alteração é fundamental, uma vez que somos todos munícipes e não se sabe 
quem está precisando mais ou menos ou quem poderá estar precisando. Ressaltou que todo auxílio 
de profissionais aos nossos estudantes será bem-vindo e ajudará enriquecer o trabalho do professor 
em sala de aula. Finalizou dizendo que não estão aqui para disputar escolas, quem oferece mais ou 
menos, mas para o nosso crescimento num todo. Passando à votação do projeto de lei com a 
emenda, foi aprovado por unanimidade. Último na Ordem do Dia, o Projeto de Lei Nº 028/2022. 
Defendido pela Vereadora Daiane, a qual informou ter participado juntamente com o Vereador 
André, de vários encontros com a Federação Estadual de Educação Física, onde foi discutido as 
questões de saúde a fim de entender a grande importância da prática da atividade física para 
crianças, nestes intervalos de sala de aula, acreditando que os alunos voltaram mais dispostos e 
terão mais motivos para buscarem novos conhecimentos. Disse que este pedido foi apresentado à 
Câmara, sendo que os Vereadores votaram a favor, por isso, todos têm méritos nesta conquista. 
Em votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade de votos. O Senhor Presidente 
agradeceu o Executivo por ter encaminhado o projeto de lei, que partiu da iniciativa que teve junto 
com a Vereadora Daiane, através de um requerimento aprovado por toda a Câmara. Ao declarar 
encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para a Tribuna Livre, o Senhor Presidente 
passou para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. Único a ocupar o espaço, Vereador 
Ismael saudou o Senhor Presidente, os Vereadores, os Servidores da Casa, de forma especial, o 
Senhor Adersen Chrestani e todos os representantes da causa autista do município, o Senhor 
Prefeito Municipal, os Professores municipais presentes e o público que assistia pelas redes 
sociais. Referindo-se aos Professores, disse que se sentia feliz em ter aprovado este projeto de 
reajuste salarial, é evidente que gostaria que o aumento fosse maior, mas no momento é isso que 
pode ser dado, um belo passo, sabendo que cada professor merece muito mais que isso. Lembrou 
as palavras ditas pelo Prefeito Municipal antes da sessão, dizendo ter gostado dos comentários, 
pois todas as palavras proferidas pelo mesmo indicam o crescimento do município. Assim como 
no Legislativo temos as discussões com opiniões diferentes, mas sempre para se chegar há um 
contexto que vai favorecer o município. Salientou que não concordava com o desperdício de 
dinheiro público, citando como exemplo, a indicação de sua autoria para colocar um vigilante na 
Escola Mundo Mágico, a qual foi aprovada. Segundo o Vereador na primeira resposta obtida, o 
Senhor Presidente apresentou um orçamento de uma empresa especializada, onde o custo seria de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Disse que esta resposta lhe surpreendeu, uma vez que no quadro 
de funcionários temos duas pessoas aptas para trabalhar como vigilante. Lembrou que a indicação 
foi apresentada e novamente aprovada, inclusive, na oportunidade o Vereador Cláudio também se 
manifestou dizendo que já havia feito esta solicitação há um tempo. Registrou que, imediatamente 
chegaram a um acordo, evitaram o gasto de R$ 4.000,00 e o vigilante já está na escola, isto 
significa, que o problema foi resolvido da melhor forma possível, com conversa, com discussão, 
até porque são nove Vereadores que atuam no Legislativo. Em nome dos pais dos alunos e também 
como Vereador agradeceu ao Senhor Prefeito pela atitude. Aproveitando a presença do Senhor 
Prefeito reclamou que estão vindo para esta Casa muitos projetos envolvendo cargos, mas que é 
possível ir ajustando e fazer tudo que o município precisa, sem engordar a máquina pública. Disse 
que, infelizmente, nosso município está muito atrasado, se comparado aos municípios da região, 
por isso, precisamos começar a falar mais em obras, ao invés dos Vereadores se reunirem apenas 
para votar aprovação ou não de cargos. Como administrador de uma empresa e também como 
Vereador, salientou que precisa zelar e fiscalizar o dinheiro do município e destacou que ao 
engordar a máquina pública, o resultado que não é bom, certamente virá lá na frente. Por fim, disse 
acreditar que o Prefeito que também é administrador tem ciência disso, mas sabe que muitas 
decisões não partem apenas dele, no entanto, entende que é um caminho importante parar de falar 
de cargos para o município e falar de outras coisas que são essenciais. 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 a presença de todos, convidando para a 
próxima Reunião que será realizada no dia 05 de maio, 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 


