
ATA DA DÉCIMA SEXTA
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 

Aos vinte dias do mês de agosto
na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em Reunião 
Ordinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes Vereadores: 
Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir Minozzo
Ismael Zukunelli, Marilva De Biasi Minosso
o Senhor Presidente deu as boas
município que estavam presentes e h
de Deus declarou aberta a Décima 
a palavra a Contadora Alcione, a qual expôs a situação financeira do 
administrativa debatida em reunião sobre a adoção do turno único
de 2021. Após as explicações, 
questionamentos, conforme
Casa. Prosseguindo os trabalhos
Ordinária realizada no dia 20 de julho de 2021 
no dia 05 de agosto de 2021, as quais já haviam sido disponibilizadas aos Vereadores. 
em discussão, não houve quem quisesse se manifestar. Submetidas a votação, as Atas foram 
aprovadas por unanimidade de votos
Câmara, Danieli Acorsi, a leitura das matérias constantes d
Indicação Nº 034/2021 – Vereadora Daiane Barancelli: 

Secretaria Municipal de Educação que considerem a possibilidade de se 
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
Indicação Nº 035/2021 –

Municipal, que avalie junto ao setor competente estudos técnicos para a ampliação do Parque 
Infantil Lauro Mar, localizado n
denominação (ao lado da Escola Estadual Dom Bosco), com a retirada do calçamento, para 
posterior construção de duas quadras de areia (futebol e vôlei), como forma de 
prática de esportes e ao mesmo tempo garantindo mais um espaço de lazer a toda a população. 
Indicação Nº 036/2021 –

Prefeito Municipal, que determine ao setor competente da administração, que seja adquirido 
homogeneizador/misturador de esterco para atender demanda da Secretaria Municipal de 
Agricultura. - Indicação Nº 037/2021 

Municipal, na forma regimental, determinar a Secretaria Municipal de Obras que
conserto e a manutenção da estrada da Linha Bondan. 
Idanir Minozzo: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Secretaria 
Municipal de Obras, que seja realizado o conserto e a manutenção da e
até a Linha São Roque. - 

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que, junto da secretaria competente e após estudar o 
local mais viável, promova a construção de banheiros 
situada na Rua Pinheiro Machado. 
aprovação do Projeto de Lei nº 2064/2021 de autoria do Deputado Federal Marcon PT/RS, o qual 
dispõe sobre a criação de linhas de crédito

 
SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 20 de agosto

agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, reuniram
na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em Reunião 
Ordinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes Vereadores: 

aiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir Minozzo
Marilva De Biasi Minosso e Veranice Pegorini Baldissera. 

o Senhor Presidente deu as boas-vindas ao Prefeito Municipal, ao Vice-Prefeito e a Contadora 
unicípio que estavam presentes e havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção 

de Deus declarou aberta a Décima Sexta Reunião Ordinária do ano de 2021
Alcione, a qual expôs a situação financeira do 

administrativa debatida em reunião sobre a adoção do turno único a partir do dia 01 de setembro 
. Após as explicações, foi aberto espaço para que os

conforme gravação da referida Reunião Ordinária arquivada
trabalhos foi dispensada a leitura das Atas da 

dia 20 de julho de 2021 e da Décima Quinta Reunião 
05 de agosto de 2021, as quais já haviam sido disponibilizadas aos Vereadores. 

em discussão, não houve quem quisesse se manifestar. Submetidas a votação, as Atas foram 
aprovadas por unanimidade de votos. Continuando o Senhor Presidente
Câmara, Danieli Acorsi, a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE DO DIA

Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Exmo. Senhor Prefeito e a 
Secretaria Municipal de Educação que considerem a possibilidade de se 

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. 

– Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, que avalie junto ao setor competente estudos técnicos para a ampliação do Parque 
Infantil Lauro Mar, localizado na Rua Daltro Filho, sugerindo o fechamento da rua lateral, sem 
denominação (ao lado da Escola Estadual Dom Bosco), com a retirada do calçamento, para 
posterior construção de duas quadras de areia (futebol e vôlei), como forma de 

ortes e ao mesmo tempo garantindo mais um espaço de lazer a toda a população. 
– Vereador Euclides Dal Bello: Indica ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, que determine ao setor competente da administração, que seja adquirido 
homogeneizador/misturador de esterco para atender demanda da Secretaria Municipal de 

Indicação Nº 037/2021 – Vereador Idanir Minozzo: Indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, na forma regimental, determinar a Secretaria Municipal de Obras que
conserto e a manutenção da estrada da Linha Bondan. - Indicação Nº 038/2021 

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Secretaria 
Municipal de Obras, que seja realizado o conserto e a manutenção da e

 Indicação Nº 039/2021 – Vereador André Fernando Zucunelli: 

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que, junto da secretaria competente e após estudar o 
local mais viável, promova a construção de banheiros públicos na Praça Alcide João Rufato, 
situada na Rua Pinheiro Machado. - Moção Legislativa Nº 005/2021: 

aprovação do Projeto de Lei nº 2064/2021 de autoria do Deputado Federal Marcon PT/RS, o qual 
dispõe sobre a criação de linhas de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
de agosto de 2021. 

do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, reuniram-se 
na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em Reunião 
Ordinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes Vereadores: André 

aiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir Minozzo, 
e Veranice Pegorini Baldissera. Iniciando a sessão 

Prefeito e a Contadora do 
vendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção 

eunião Ordinária do ano de 2021. De imediato passou 
Alcione, a qual expôs a situação financeira do município e a decisão 

a partir do dia 01 de setembro 
os Vereadores fizessem 

arquivada na Secretaria da 
da Décima Quarta Reunião 
Reunião Ordinária realizada 

05 de agosto de 2021, as quais já haviam sido disponibilizadas aos Vereadores. Colocadas 
em discussão, não houve quem quisesse se manifestar. Submetidas a votação, as Atas foram 

o Senhor Presidente solicitou à Servidora da 
EXPEDIENTE DO DIA: - 

Indica ao Exmo. Senhor Prefeito e a 
Secretaria Municipal de Educação que considerem a possibilidade de se inscrever no Programa 

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-

alunos para melhorar a qualidade de ensino. - 
Indica ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal, que avalie junto ao setor competente estudos técnicos para a ampliação do Parque 
a Rua Daltro Filho, sugerindo o fechamento da rua lateral, sem 

denominação (ao lado da Escola Estadual Dom Bosco), com a retirada do calçamento, para 
posterior construção de duas quadras de areia (futebol e vôlei), como forma de incentivar a 

ortes e ao mesmo tempo garantindo mais um espaço de lazer a toda a população. - 
Indica ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, que determine ao setor competente da administração, que seja adquirido um 
homogeneizador/misturador de esterco para atender demanda da Secretaria Municipal de 

Indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, na forma regimental, determinar a Secretaria Municipal de Obras que realize o 

Indicação Nº 038/2021 – Vereador 

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Secretaria 
Municipal de Obras, que seja realizado o conserto e a manutenção da estrada da Linha Floresta 

Vereador André Fernando Zucunelli: 

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que, junto da secretaria competente e após estudar o 
públicos na Praça Alcide João Rufato, 

Moção Legislativa Nº 005/2021: Moção de Apoioá 
aprovação do Projeto de Lei nº 2064/2021 de autoria do Deputado Federal Marcon PT/RS, o qual 

para microempresas e empresas de pequeno porte 



pelas instituições financeiras públicas federais. 
Repúdio a Proposta de Emenda Constitucional nº 32/2020, de autoria do Governo Federal, que 
altera disposições sobre servidores, empregados público e organização administrativa. 
de Lei Nº 032/2021: Estabelece normas para a prestação de serviços a particulares com 
máquinas e equipamentos pelo Município e dá outras providências. O projeto estava em análise 
na Comissão Única de Parecer, a qual por maioria
Projeto de Lei Nº 033/2021: 

projeto estava em análise na Comissão Única de Parecer, a qual por maioria
contrária ao referido projeto 
manutenção, recuperação, substituição e padronização de passeios públicos. O projeto estava em 
análise na Comissão Única de Parecer, a qual por maioria
projeto. - Projeto de Lei do Executivo Nº 039/2021: 

Sustentável em âmbito local e dispõe sobre o Plano Diretor Municipal, o Plano de Mobilidade 
Urbana e as Normas de Parcelamento d
Almeida e dá outras providências. O projeto foi apresentado e encaminhado à Comissão Única 
de Parecer. - Projeto de Lei do L

Zucunelli: Dispõe sobre o plan
público-privadas para melhorias do Ginásio Municipal Maisson Rodrigo Ceriotti, e dá outras 
providências. - Segunda discussão e votação do 

01/2021- autoria da Mesa Diretora: 

Iniciando a ORDEM DO DIA

034/2021 de autoria da Vereadora 
Jurídico Ramon e a Secretária Dani por terem auxiliado na busca de mais informações
Escola Cívico Militar e também o 
informações. Disse que a prefeitura precisa ficar atenta para se cadastrar
de se conseguir. Informou que segundo pesquisa, 
(cinquenta e quatro) escolas no Brasil, 
e quatro) escolas. Disse que a ideia é tentar co
o nosso município é pequeno
que estas escolas apresentam menor 
qualidade de ensino, a gestão administrativa é de responsabilidade dos militares, porém, a gestão 
pedagógica são os professores do 
Defendeu que o objetivo do Governo F
e dezesseis) escolas. A Vereadora também nominou os 
Sul que já foram contemplados com estas escolas, sendo que são municípios maiores, mas se 
fizeram uma proposta a nível
apesar de pouca população 
Vereadora sempre lutou muito pela educação, 
para fazer uma visita, por exemplo, e se 
atenção especial e por este motivo quer ver as crianças o dia todo na escola. A seu ver haverá 
diminuição na prostituição, 
qualidade e terão mais 
parabenizando a Vereadora Daia
municípios pudessem ter estas escolas, 
alunos. Defendeu que as escolas

 
pelas instituições financeiras públicas federais. - Moção Legislativa Nº 006/2021: 

Repúdio a Proposta de Emenda Constitucional nº 32/2020, de autoria do Governo Federal, que 
servidores, empregados público e organização administrativa. 
Estabelece normas para a prestação de serviços a particulares com 

máquinas e equipamentos pelo Município e dá outras providências. O projeto estava em análise 
issão Única de Parecer, a qual por maioria manifestou-se contrária ao referido projeto. 

Projeto de Lei Nº 033/2021: Institui Programa “Morar Melhor” e dá outras providências. O 
projeto estava em análise na Comissão Única de Parecer, a qual por maioria
contrária ao referido projeto - Projeto de Lei Nº 034/2021: Dispõe sobre a construção, 
manutenção, recuperação, substituição e padronização de passeios públicos. O projeto estava em 
análise na Comissão Única de Parecer, a qual por maioria manifestou

Projeto de Lei do Executivo Nº 039/2021: Regulamenta o Planejamento Territorial 
Sustentável em âmbito local e dispõe sobre o Plano Diretor Municipal, o Plano de Mobilidade 
Urbana e as Normas de Parcelamento do Solo Urbano e Rural do município de Maximiliano de 
Almeida e dá outras providências. O projeto foi apresentado e encaminhado à Comissão Única 

Projeto de Lei do Legislativo N.º 06/2021 - Vereador André Fernando 

Dispõe sobre o plano de incentivo ao esporte, com objetivo de captação de parcerias 
privadas para melhorias do Ginásio Municipal Maisson Rodrigo Ceriotti, e dá outras 

Segunda discussão e votação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica 

da Mesa Diretora: “Altera a redação de artigos da Lei Orgânica Municipal
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente colocou em discussão a Indicação Nº 

Vereadora Daiane. Em sua justificativa a autora 
co Ramon e a Secretária Dani por terem auxiliado na busca de mais informações

Escola Cívico Militar e também o Senhor Sergio Dall Igna por seu empenho também na busca de 
que a prefeitura precisa ficar atenta para se cadastrar

Informou que segundo pesquisa, estava programado 
escolas no Brasil, mas neste ano de 2021 conseguiram cadastrar 74

Disse que a ideia é tentar conseguir uma Escola Cívico Militar regional
o nosso município é pequeno. Expôs que através do MEC foram divulgados dados que apontam 
que estas escolas apresentam menor taxa de abandono escolar, com baixa reprovação de alunos, 

gestão administrativa é de responsabilidade dos militares, porém, a gestão 
pedagógica são os professores do próprio quadro do município que continuarão dando as aulas. 
Defendeu que o objetivo do Governo Federal é que em 2023 estejam implantadas 216

A Vereadora também nominou os municípios do estado do R
foram contemplados com estas escolas, sendo que são municípios maiores, mas se 

nível regional, talvez o nosso município possa
população poderá desenvolver um excelente projeto. 

sempre lutou muito pela educação, e que não lhe agrada sair 
para fazer uma visita, por exemplo, e se deparar com crianças perdidas nas ruas, sem ter uma 

este motivo quer ver as crianças o dia todo na escola. A seu ver haverá 
prostituição, na questão das drogas, pois as crianças terão

 visão para pensarem no futuro. O Vereador Idanir 
parabenizando a Vereadora Daiane pela iniciativa. Disse que é necessário que todos os 

ter estas escolas, principalmente, pela questão da 
escolas estão deficientes na questão do ensino bíblico, 

 

Moção Legislativa Nº 006/2021: Moção de 
Repúdio a Proposta de Emenda Constitucional nº 32/2020, de autoria do Governo Federal, que 

servidores, empregados público e organização administrativa. - Projeto 

Estabelece normas para a prestação de serviços a particulares com 
máquinas e equipamentos pelo Município e dá outras providências. O projeto estava em análise 

contrária ao referido projeto. - 
Institui Programa “Morar Melhor” e dá outras providências. O 

projeto estava em análise na Comissão Única de Parecer, a qual por maioria manifestou-se 
Dispõe sobre a construção, 

manutenção, recuperação, substituição e padronização de passeios públicos. O projeto estava em 
manifestou-se favorável ao referido 

Regulamenta o Planejamento Territorial 
Sustentável em âmbito local e dispõe sobre o Plano Diretor Municipal, o Plano de Mobilidade 

o Solo Urbano e Rural do município de Maximiliano de 
Almeida e dá outras providências. O projeto foi apresentado e encaminhado à Comissão Única 

Vereador André Fernando 

o de incentivo ao esporte, com objetivo de captação de parcerias 
privadas para melhorias do Ginásio Municipal Maisson Rodrigo Ceriotti, e dá outras 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº. 

Altera a redação de artigos da Lei Orgânica Municipal”. 
em discussão a Indicação Nº 

stificativa a autora agradeceu o Assessor 
co Ramon e a Secretária Dani por terem auxiliado na busca de mais informações sobre a 

empenho também na busca de 
que a prefeitura precisa ficar atenta para se cadastrar porque não é  algo fácil 

estava programado para cadastrarem 54 
conseguiram cadastrar 74 (setenta 

uma Escola Cívico Militar regional, já que 
Expôs que através do MEC foram divulgados dados que apontam 

baixa reprovação de alunos, 
gestão administrativa é de responsabilidade dos militares, porém, a gestão 

que continuarão dando as aulas. 
estejam implantadas 216 (duzentos 

municípios do estado do Rio Grande do 
foram contemplados com estas escolas, sendo que são municípios maiores, mas se 

possa ser um modelo, que 
um excelente projeto. Declarou que como 

e que não lhe agrada sair da Unidade de Saúde 
com crianças perdidas nas ruas, sem ter uma 

este motivo quer ver as crianças o dia todo na escola. A seu ver haverá 
as crianças terão um estudo de melhor 

Vereador Idanir contribuiu 
é necessário que todos os 

ela questão da disciplina dos nossos 
ensino bíblico, pois atualmente 



não tem quem ensine nossos alunos algo sobre a bíblia, 
espelhar. A Vereadora Veranice discordando das colocações do V
vivemos num estado laico,
religioso, não se trata de um ensino bíblico, se trabalha valores humanos
direcionado em função de que vivemos num paí
por unanimidade. Seguindo
defendida pela autora, Vereadora Daiane
já havia sido apresentada na a
rua lateral sem denominação hoje serve ape
esteve conversando com algumas 
atividades para as crianças e n
areia não será muito caro, a tela poderia ser 
com arborização e o melhoramento na 
população, pois enquanto as pessoas estiverem praticando atividade física, menos elas 
procurarão os serviços de saúde. A
em discussão a Indicação Nº 036
Vereador disse que o meio 
setor de fossas e dejetos animais. 
explicou que quando o sugador é utilizado ele retira a á
matéria orgânica essencial para passar nas lavouras, 
baixo. Disse também que este 
aprovada por unanimidade de votos. 
Manifestou-se o autor dizendo que vem 
estrada se encontra bastante danificada. Falou que 
que Secretaria competente proce
unanimidade. Seguindo foi à deliberação a 
matéria, solicitou à Secretaria d
encontra-se bastante danificada, levando em consideração que neste 
uma pequena festividade na Linha São Roque. A indicação foi 
Seguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão a 
Vereador André, o qual se manifestou dizendo que 
durante muito tempo não t
brinquedos infantis, fazendo com que a 
intensidade o local. Disse também que tem observado nesta praça a 
babás, pais e alguns jovens
a comunidade, por isso, é imprescindível
esta indicação partiu da opinião popular, e é relevante que a 
sugestões. A indicação foi aprovada
Legislativa Nº 005/2021. Nenhum Vereador querendo se manifestar foi à votação e aprovada por 
unanimidade. Submetida a deliberação a Moção Legislativa Nº 006/2021. Sem manifestações foi 
à votação e aprovada por unanimidade de votos.
o Projeto de Lei Nº 032/2021
dizendo que o projeto foi bastante 
dois lados, um lado positivo que ajudaria os agr
chegou à conclusão que o proje

 
nossos alunos algo sobre a bíblia, que é um livro 

A Vereadora Veranice discordando das colocações do Vereador Idanir,
vemos num estado laico, por mais que na grade curricular esteja 

religioso, não se trata de um ensino bíblico, se trabalha valores humanos
em função de que vivemos num país laico. Após discussão, a matér

Seguindo colocou-se em discussão a Indicação Nº 035/2021
Vereadora Daiane, que declarou-se feliz em apresentar esta indicação, que 

já havia sido apresentada na administração anterior, porém não foi contemplada.
rua lateral sem denominação hoje serve apenas para estacionamento de alguns 

com algumas mães, as quais levantaram esta questão, que no parque só tem 
atividades para as crianças e não para mães. A Vereadora acredita que o custo para a quadra de 

muito caro, a tela poderia ser reutilizada e ficará um espaço bem maior, se 
com arborização e o melhoramento na iluminação, visando beneficiar a saúde da 

enquanto as pessoas estiverem praticando atividade física, menos elas 
os serviços de saúde. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

Indicação Nº 036/2021 do Vereador Euclides Dal Bello. Em sua justificativa o 
Vereador disse que o meio ambiente tem exigido bastante da área agrícola
setor de fossas e dejetos animais. Falando da importância deste equipamento o Vereador 

gador é utilizado ele retira a água, sendo que os dejetos, 
matéria orgânica essencial para passar nas lavouras, se não for bem misturado fica tudo em 

Disse também que este equipamento é super barato e adaptado no trator
aprovada por unanimidade de votos. Em discussão a Indicação Nº 037/2021 do Vereador Idanir. 

dizendo que vem atender ao pedido dos moradores desta 
bastante danificada. Falou que o trecho não é muito extenso, 

Secretaria competente proceda o quanto antes este conserto. A indicação foi aprovada por 
Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº 038/2021. O Vereador Idanir, autor da 

matéria, solicitou à Secretaria de Obras que dê atenção especial e urgente
bastante danificada, levando em consideração que neste final de semana 

festividade na Linha São Roque. A indicação foi aprovada por unanimidade. 
hor Presidente colocou em discussão a Indicação Nº 039/2021

Vereador André, o qual se manifestou dizendo que a praça situada em frente 
durante muito tempo não teve uma utilidade concreta, porém no último ano foram instala

fazendo com que a comunidade começasse 
Disse também que tem observado nesta praça a presença de muitas crianças, 

babás, pais e alguns jovens praticando um esporte, porém, o local deve estar 
imprescindível que seja instalado um banheiro. 

cação partiu da opinião popular, e é relevante que a comunidade 
indicação foi aprovada por unanimidade de votos.  Em discussão a Moção 

Legislativa Nº 005/2021. Nenhum Vereador querendo se manifestar foi à votação e aprovada por 
unanimidade. Submetida a deliberação a Moção Legislativa Nº 006/2021. Sem manifestações foi 

or unanimidade de votos. Dando seguimento, o Senhor Presidente colocou 
Projeto de Lei Nº 032/2021 em discussão. O primeiro a se manifestar foi o Vereador Ismael 

projeto foi bastante discutido e como todas as situações, a matéria também apon
lado positivo que ajudaria os agricultores, porém o seu voto seria

que o projeto vem acompanhado de um risco, pela situação 

 

é um livro que devemos nos 
ereador Idanir, disse que 

por mais que na grade curricular esteja contemplado o ensino 
religioso, não se trata de um ensino bíblico, se trabalha valores humanos, cidadania, mas nada 

Após discussão, a matéria foi aprovada 
discussão a Indicação Nº 035/2021, a qual foi 

se feliz em apresentar esta indicação, que 
não foi contemplada. Explicou que a 

nas para estacionamento de alguns veículos e que 
levantaram esta questão, que no parque só tem 

ão para mães. A Vereadora acredita que o custo para a quadra de 
ficará um espaço bem maior, se possível 
visando beneficiar a saúde da nossa 

enquanto as pessoas estiverem praticando atividade física, menos elas 
por unanimidade de votos. Colocou-se 

/2021 do Vereador Euclides Dal Bello. Em sua justificativa o 
área agrícola, especialmente neste 

Falando da importância deste equipamento o Vereador 
, sendo que os dejetos, que são a 

se não for bem misturado fica tudo em 
no trator. A indicação foi 

Nº 037/2021 do Vereador Idanir. 
pedido dos moradores desta Linha, que a 

não é muito extenso, por isso espera 
indicação foi aprovada por 

. O Vereador Idanir, autor da 
e urgente a esta estrada que 

final de semana acontecerá 
aprovada por unanimidade. 

Indicação Nº 039/2021, de autoria do 
a praça situada em frente à padaria do Mauro, 

ltimo ano foram instalados 
começasse a frequentar com mais 

presença de muitas crianças, 
deve estar pronto para receber 

que seja instalado um banheiro. Deixou registrado que 
comunidade participe e faça suas 

Em discussão a Moção 
Legislativa Nº 005/2021. Nenhum Vereador querendo se manifestar foi à votação e aprovada por 
unanimidade. Submetida a deliberação a Moção Legislativa Nº 006/2021. Sem manifestações foi 

Dando seguimento, o Senhor Presidente colocou 
. O primeiro a se manifestar foi o Vereador Ismael 

, a matéria também aponta 
icultores, porém o seu voto seria contrário porque 

, pela situação do momento e 



que as declarações da Contadora do município concretiza
também que correm o risco de pe
futuro este projeto poderá retornar para a Câmara
situação mais confortável, pois 
precisam diminuir os gastos para começar o próximo 
financeiras. O Vereador Idanir também posicionou
município não tem estrutura
Disse também que passado este ano, quem sabe no próximo se concretize a vinda de mais 
máquinas para o município. Falou que existe uma lei 
passados, onde falta corrigir 
atendido nas suas necessidades e continuará a ser atendido. 
retornar no próximo ano, com mais garantias e o 
melhor para trabalhar. A Vereadora Veranice também 
que precisam ter muita clareza e entendimento para votar um projeto de lei, sendo que este ficou 
um pouco vago. Disse que ouvindo o Exe
discordância entre a intenção do Poder Executivo 
outras oportunidades de discussão 
o beneficiado voltaria a ter direito as horas máquinas gratuita. No entanto, disse entender que 
seria impossível atender a todos
foi atendida teria prioridade. 
pedidos, o mesmo poderia s
retomada voltaria àquelas 
demanda muito grande naqui
também diminuição no atendimento. 
votos contrários x 3 (três) votos favoráveis, contrários os Vereadores Fábio, Idanir, Ismael e as 
Vereadoras Marilva e Veranice. Em pauta
votação, ficando rejeitado por
Vereadores Fábio, Idanir, Ismael
Lei Nº 034/2021. Manifestou
Comissão se reuniu não tinha
proprietário que tiver condições
posição duvidosa com relação
melhorias são necessárias, as
obra, contraindo uma dívida
novamente o turno único que
votado um projeto para construir
também vai querer, no entanto,
das condições e, por este 
favorável porque acredita que
futuro. Disse que de qualquer
que se posiciona desta maneira
município, infelizmente tem
no entanto, disse que 
desenvolvimento. Disse que
senso, no diálogo e nas ideais

 
Contadora do município concretizam o seu posicionamento. Afirmou 

também que correm o risco de perder o foco nas obrigações que são do município
retornar para a Câmara de Vereadores, com algumas alterações e numa 

situação mais confortável, pois a partir do dia primeiro de setembro o turno único será iniciado e 
diminuir os gastos para começar o próximo ano com 

O Vereador Idanir também posicionou-se contrário ao projeto justificando que o 
estrutura suficiente de máquinas para atender a demanda que o projeto exige. 
passado este ano, quem sabe no próximo se concretize a vinda de mais 

máquinas para o município. Falou que existe uma lei vigente que foi adotada nos 
onde falta corrigir as horas máquinas, mas até hoje o agricultor não deixou de ser 

atendido nas suas necessidades e continuará a ser atendido. Sugeriu também 
com mais garantias e o município estando mais bem estruturado ficará 

A Vereadora Veranice também defendeu o voto 
que precisam ter muita clareza e entendimento para votar um projeto de lei, sendo que este ficou 

Disse que ouvindo o Executivo em outro momento ficou claro que há uma 
discordância entre a intenção do Poder Executivo e o que o projeto de lei traz. 

oportunidades de discussão deste projeto foi mencionado a questão de que em doze meses 
ia a ter direito as horas máquinas gratuita. No entanto, disse entender que 

atender a todos neste ano e que não está descrito no projeto se a pessoa que não 
prioridade. Disse também que o projeto traz que em função de te

poderia ser a qualquer momento cancelado, não deixando claro se 
 pessoas que estariam na lista. Falou que o município  

demanda muito grande naquilo que é sua obrigação atender e que a
atendimento. O projeto foi submetido à votação e 

votos contrários x 3 (três) votos favoráveis, contrários os Vereadores Fábio, Idanir, Ismael e as 
Vereadoras Marilva e Veranice. Em pauta o Projeto de Lei Nº 033/2021, sem discussão foi à 

por 5 (cinco) votos contrários x 3 (três) votos
Ismael e as Vereadoras Marilva e Veranice. Em

Manifestou-se a Vereadora Veranice afirmando que
tinha clareza em alguns artigos do projeto.

condições de fazer as melhorias, fará por interesse
relação ao art. 4º onde diz que se o poder 

as famílias passam a adquirir um prazo de sessenta
dívida que talvez não esteja prevista no orçamento

que será adotado para redução de gastos e da mesma
construir passeios, se for construído na rua 

entanto, disse acreditar que o poder público deve
 motivo, seu voto seria a favor. O Vereador

que o Executivo tenha calculado o que este projeto
qualquer forma vai gerar gastos seja para o proprietário

maneira porque também é favorável ao embelezamento
tem a questão financeira, onde muitas pessoas
 em algum momento terão que se adequar
que admira as palavras do Prefeito quando este

ideais, pois se o projeto for aprovado, tudo isso

 

u posicionamento. Afirmou 
do município. Falou que no 

de Vereadores, com algumas alterações e numa 
o turno único será iniciado e 

ano com melhores possibilidades 
se contrário ao projeto justificando que o 

r a demanda que o projeto exige. 
passado este ano, quem sabe no próximo se concretize a vinda de mais 

vigente que foi adotada nos três mandatos 
o agricultor não deixou de ser 

Sugeriu também que o projeto poderá 
mais bem estruturado ficará 

defendeu o voto contrário, por acreditar 
que precisam ter muita clareza e entendimento para votar um projeto de lei, sendo que este ficou 

momento ficou claro que há uma 
projeto de lei traz. Lembrou que em 

deste projeto foi mencionado a questão de que em doze meses 
ia a ter direito as horas máquinas gratuita. No entanto, disse entender que 

neste ano e que não está descrito no projeto se a pessoa que não 
Disse também que o projeto traz que em função de ter muitos 
er a qualquer momento cancelado, não deixando claro se na 

que o município  tem uma 
ao iniciar o turno haverá 

O projeto foi submetido à votação e rejeitado por 5 (cinco) 
votos contrários x 3 (três) votos favoráveis, contrários os Vereadores Fábio, Idanir, Ismael e as 

i Nº 033/2021, sem discussão foi à 
votos favoráveis, contrários os 

Em discussão o Projeto de 
que no momento em que a 

projeto. Disse entender que o 
interesse próprio. Explicou a sua 

 público entender que as 
sessenta dias para realizar a 

orçamento familiar. Mencionou 
mesma forma estar sendo 
 A, o morador da rua B 

deve ter tido a consciência 
Vereador Ismael manifestou-se 

projeto poderá acarretar no 
proprietário ou o município. E 

embelezamento e o progresso do 
pessoas encontrarão problemas, 

adequar e acompanhar o 
este fala na questão do bom 

isso precisará existir, não vai 



ter como fazer para A e não
será executar a lei. Ao finalizar,
disposição da comunidade
entender que população vive
funcionários públicos que não
errado e o Secretário de Urbanismo
construiu passeio foi o Vice
dialogava, explicava as condições.
morador estraga o passeio
passei, ainda mais diante do
Ismael disse acreditar que o Poder Executivo vem 
parcelamento, pois são as primeiras providê
porque a lei sendo aprovada, precisa ser executad
Passando a presidência ao Vice
projeto veio em boa hora para normatizar certos procedimentos de recuperação, reconstrução
alinhamento de calçamento
Secretario com a maior boa vontade falar com todos os 
ou dois moradores que não queiram e então não vai ser 
necessário ter uma legislação direta 
existiu em qualquer administração, 
Dal Bello. Por fim, ressaltou
prejudicar alguém, será feita uma reunião, será conversado e este é um sistema bom de 
administrar, pois tem certeza que nem 
obrigar alguém a construir um passe
e não havendo mais manifestações o projeto foi aprovado por 7
voto contrário, este o do 
deliberação o Projeto de Lei do Legislativo Nº 006/2021
projeto foi defendido pelo autor, 
município já enfrentou ao longo dos anos, 
motivo de orgulho para a comunidade
sociedade, mas o esporte sempre vem na 
município, além do fator de 
que em 2016 foi construído o 
deste tempo sempre atendeu muito bem a comunidade, tanto é que não há mais horários 
os dias da semana e a título informativo 
da Corsan na mesma modalidade, com res
possam participar. Disse que 
a pintura epóxi, melhoria n
local vem sendo sede de campeonatos
aos cofres públicos, se chama 
de recursos, sendo que a 
materiais e em contrapartida é permitida a divulgação. Explicou que este projeto não ficará só no 
papel, pois o Executivo já sinalizou também apoio a estas melhorias e como já vem sendo tratado 
com antecedência, se der certo, 
se encaixar a indicação da Vereadora 

 
não fazer para B, pois a cobrança será geral e a
finalizar, disse que será atuante como fiscal 

comunidade. Já o Vereador Euclides posicionou-se contrário
vive um momento difícil financeiramente, citando

não tiveram aumento de salário. No seu entendimento
Urbanismo tinha que ter o diálogo. Afirmou

Vice-Prefeito Henrique, pois ele chegava na 
condições. Disse ainda que o município tem

passeio, mas não concordava com a obrigação dos
do poder aquisitivo que temos.  Novamente com

que o Poder Executivo vem preparado na questão do diálogo e do 
o, pois são as primeiras providências que já devem estar tomando

porque a lei sendo aprovada, precisa ser executada e os gastos existirão de um lado ou de outro. 
ao Vice-Presidente, manifestou-se o Vereador Claudio explicando 

projeto veio em boa hora para normatizar certos procedimentos de recuperação, reconstrução
alinhamento de calçamento. Afirmou que não vivemos num regime autoritário
Secretario com a maior boa vontade falar com todos os confrontantes,

que não queiram e então não vai ser construída a obra. 
ação direta e objetiva, como é este projeto, 

existiu em qualquer administração, referindo-se inclusive aos mandatos
essaltou que o poder público nunca tomará decisões para 

prejudicar alguém, será feita uma reunião, será conversado e este é um sistema bom de 
tem certeza que nem a atual administração, nem os futuros prefeitos vão 

obrigar alguém a construir um passeio, pois sempre haverá o diálogo. Reassumindo a 
e não havendo mais manifestações o projeto foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis 

do Vereador Euclides. Logo após, o Senhor Presidente 
Projeto de Lei do Legislativo Nº 006/2021, de autoria do Vereador André.

rojeto foi defendido pelo autor, o qual afirmou que entre as diversas dificuldades que o nosso 
município já enfrentou ao longo dos anos, a representatividade do esporte 

comunidade. Disse que muitos são os fatores que podem dividir uma 
e sempre vem na contramão, de unir e gerar mais integração no 

município, além do fator de saúde, o fator comunitário também sempre lhe atraiu muito. Relatou 
uído o Ginásio Maisson Ceriotti, uma obra bem executada 

deste tempo sempre atendeu muito bem a comunidade, tanto é que não há mais horários 
tulo informativo falou que o Executivo abrirá a quadra

da Corsan na mesma modalidade, com reserva de horário para que mais pessoas do município 
Disse que em visita a este ginásio e por meio de consulta pública

melhoria na iluminação e também a instalação de um placar 
em sendo sede de campeonatos. Ressaltou que um bom mecanismo para não gerar custos 

cofres públicos, se chama parceria público-privada que é uma alternativa que busca 
, sendo que a empresa pode contribuir financeiramente ou fornecer seus 

artida é permitida a divulgação. Explicou que este projeto não ficará só no 
sinalizou também apoio a estas melhorias e como já vem sendo tratado 
certo, poderá ser ampliado para o estádio municipal 

se encaixar a indicação da Vereadora Daiane. Antes de finalizar deixou registrado o dado da 

 

a obrigação do município 
 do município e ficará à 
contrário ao projeto por 

citando como exemplo os 
entendimento o projeto veio 

firmou que a pessoa que mais 
 residência do morador e 

tem que executar quando o 
dos moradores construir o 
com a palavra o Vereador 

preparado na questão do diálogo e do 
estar tomando. Mas preocupa-se 

a e os gastos existirão de um lado ou de outro.  
se o Vereador Claudio explicando que o 

projeto veio em boa hora para normatizar certos procedimentos de recuperação, reconstrução e 
não vivemos num regime autoritário, não adianta o 

, quando talvez tenha um 
a obra. Disse ainda que é 
 e que o diálogo sempre 

mandatos do ex-Prefeito Euclides 
tomará decisões para endividar ou 

prejudicar alguém, será feita uma reunião, será conversado e este é um sistema bom de 
nem os futuros prefeitos vão 

io, pois sempre haverá o diálogo. Reassumindo a presidência 
e) votos favoráveis x 1 (um) 

Logo após, o Senhor Presidente submeteu à 
de autoria do Vereador André. O 

iversas dificuldades que o nosso 
a representatividade do esporte sempre foi e tem sido 

muitos são os fatores que podem dividir uma 
de unir e gerar mais integração no 

também sempre lhe atraiu muito. Relatou 
uma obra bem executada e ao longo 

deste tempo sempre atendeu muito bem a comunidade, tanto é que não há mais horários durante 
abrirá a quadra esportiva ao lado 

erva de horário para que mais pessoas do município 
em visita a este ginásio e por meio de consulta pública foi solicitada 

a iluminação e também a instalação de um placar eletrônico, já que o 
nismo para não gerar custos 

que é uma alternativa que busca captação 
contribuir financeiramente ou fornecer seus próprios 

artida é permitida a divulgação. Explicou que este projeto não ficará só no 
sinalizou também apoio a estas melhorias e como já vem sendo tratado 

poderá ser ampliado para o estádio municipal e também poderá 
deixou registrado o dado da 



OMS (Organização Mundial de Saúde
pois a cada R$1 (um real)
pública. Não havendo mais
de votos. Por fim, o Senhor Presidente submeteu 
Emenda à Lei Orgânica nº. 01/2021, de autoria da Mesa Diretora, que altera a redação de artigos 
da lei orgânica municipal. Não havendo quem quisesse se manifestar, o projeto 
unanimidade de votos.  Concluída a Ordem do Dia o 
as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE

nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos
Ordinária, agradeceu a presença do Prefeito, do Vice
funcionários da Casa e também 
próxima Reunião Ordinária
Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 
achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presi
 
Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Cláudio Grando
Secretária                                                                                   Presidente

 
Organização Mundial de Saúde) que destaca a importância de 

) investido no esporte, são economizados R$3 
Não havendo mais manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade 

Por fim, o Senhor Presidente submeteu à segunda discussão 
nica nº. 01/2021, de autoria da Mesa Diretora, que altera a redação de artigos 

Não havendo quem quisesse se manifestar, o projeto 
Concluída a Ordem do Dia o Senhor Presidente 

GRANDE EXPEDIENTE. Não havendo inscritos para o Grande Expediente e 
a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos

u a presença do Prefeito, do Vice-Prefeito, da Contadora do município, dos 
também os que acompanhavam pelo facebook. E

Ordinária que será realizada no dia 06 de setembro de 2021, às 19h. Do que eu, 
Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 
achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Cláudio Grando
Secretária                                                                                   Presidente

 

de investimento no esporte, 
R$3 (três reais) em saúde 

manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade 
à segunda discussão e votação o Projeto de 

nica nº. 01/2021, de autoria da Mesa Diretora, que altera a redação de artigos 
Não havendo quem quisesse se manifestar, o projeto foi aprovado por 

Senhor Presidente passou de imediato para 
Não havendo inscritos para o Grande Expediente e 

a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da Reunião 
Prefeito, da Contadora do município, dos 

m pelo facebook. E convidou a todos para a 
de 2021, às 19h. Do que eu, 

Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 
dente da Mesa. 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Cláudio Grando 
Secretária                                                                                   Presidente 


