
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 

Aos seis dias do mês de setembro
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: 
Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir
Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli
Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente 
Sétima Reunião Ordinária do ano de 2021
acompanhava ao vivo pelo facebook. Em seguida s
Ata da Décima Sexta Reunião 
sido disponibilizada aos Vereadores, sendo aprovada 
Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, 
matérias constantes do EXPEDIENTE DO DIA

meio do Departamento de Engenharia 

039/2021, que regulamenta o planejamento territorial sustentável em âmbito local e dispõe sobre 
o Plano Diretor municipal, o Plano
urbano e rural do município de Maximiliano de Almeida e dá outras providências. 
Nº 040/2021 – Vereadores Daiane Barancelli e Idanir

Senhor Prefeito Municipal para que sejam elaborados estudos pelo setor competente da 
prefeitura, visando desenvolver um programa municipal de incentivo ou que o município destine 
alguma forma de auxílio aos agricultores para a construção de cisternas para captação de água da
chuva em propriedades rurais do município, a fim de melhorar o abastecimento, principalmente 
nos períodos de estiagem. 
Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências. 
encaminhado para análise da Comissão Única de Parecer.
Senhor Presidente colocou
Departamento de Engenharia que
aprovado por unanimidade de votos. 
sua justificativa a Vereadora Daiane
e percebeu que está cada vez mais difícil 
chegar o mês de novembro já começa a falta de água 
que é muito importante ter os poços artesianos, mas depois que eles começaram a serem
construídos, pela questão do desmatamento, a água sumiu e 
agricultor na sua propriedade rural. 
como se dá o funcionamento e como ela é construída
talvez a Secretaria de Agricultura
apresentam mais dificuldade
acaba desanimando e abandonando a agric
Vereadores apoiarão, caso este projeto seja desenvolvido
nas propriedades. A indicação também foi defendida pelo Vereador Idanir que 
colega por ter aceitado parceria 
em que já entramos num perío
ano e não conseguirão vencer o abastecimento. 
melhor maneira, através de parceria com o agricultor, considerando que já seria um grande passo 

 
SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 06 de setembro de 2021. 

setembro 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: 

aiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir
Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. H

e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Décima 
ão Ordinária do ano de 2021, saudou a todos os presentes em especial quem 

acompanhava ao vivo pelo facebook. Em seguida submeteu em apreciação e posterior votação a 
Reunião Ordinária realizada no dia 20 de agosto de 2021, 

aos Vereadores, sendo aprovada por unanimidade de votos
solicitou à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que procedesse 

EXPEDIENTE DO DIA:- Requerimento do Poder Executivo, por 

meio do Departamento de Engenharia solicitando a retirada de pauta do
039/2021, que 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. 

Vereadores Daiane Barancelli e Idanir Minozzo: Indicam 
icipal para que sejam elaborados estudos pelo setor competente da 

prefeitura, visando desenvolver um programa municipal de incentivo ou que o município destine 
alguma forma de auxílio aos agricultores para a construção de cisternas para captação de água da
chuva em propriedades rurais do município, a fim de melhorar o abastecimento, principalmente 
nos períodos de estiagem.  - Projeto de Lei Nº 040/2021: Dispõe sobre as diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências. O projeto foi
encaminhado para análise da Comissão Única de Parecer. Ao iniciar a 

colocou em votação o Requerimento do Poder Executivo, através do 
Engenharia que solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 039/2021, 

aprovado por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº 
Vereadora Daiane disse que esteve visitando algumas famílias de agricultores 
á cada vez mais difícil as condições que eles estão vivendo no interior

chegar o mês de novembro já começa a falta de água nas propriedades 
é muito importante ter os poços artesianos, mas depois que eles começaram a serem

construídos, pela questão do desmatamento, a água sumiu e está cada vez mais difícil 
propriedade rural. Com relação às cisternas comentou que procurou conhecer 

como se dá o funcionamento e como ela é construída, ressaltando que o custo não é muito alto e 
a Secretaria de Agricultura teria condições de desenvolver um projeto com as famílias que 

dificuldades com a falta de água, pois são situações como esta que o agricultor 
acaba desanimando e abandonando a agricultura para vir morar na cidade. Entende que os 

caso este projeto seja desenvolvido, para tentar amenizar a falta de água 
A indicação também foi defendida pelo Vereador Idanir que 

colega por ter aceitado parceria no pedido, o qual é muito importante e necessário nos dias 
já entramos num período de falta de água no interior e sabemos

ano e não conseguirão vencer o abastecimento. Disse que a administração terá que avaliar a 
, através de parceria com o agricultor, considerando que já seria um grande passo 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
06 de setembro 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, 
Havendo número legal de 
declarou aberta a Décima 

a todos os presentes em especial quem 
em apreciação e posterior votação a 
de agosto de 2021, a qual já havia 

por unanimidade de votos. Continuando o 
que procedesse a leitura das 

Requerimento do Poder Executivo, por 

solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei n. 
039/2021, que regulamenta o planejamento territorial sustentável em âmbito local e dispõe sobre 

de mobilidade urbana e as normas de parcelamento do solo 
urbano e rural do município de Maximiliano de Almeida e dá outras providências. - Indicação 

Indicam ao Excelentíssimo 
icipal para que sejam elaborados estudos pelo setor competente da 

prefeitura, visando desenvolver um programa municipal de incentivo ou que o município destine 
alguma forma de auxílio aos agricultores para a construção de cisternas para captação de água da 
chuva em propriedades rurais do município, a fim de melhorar o abastecimento, principalmente 

Dispõe sobre as diretrizes 
O projeto foi apresentado e 

Ao iniciar a ORDEM DO DIA, o 
votação o Requerimento do Poder Executivo, através do 

a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 039/2021, 
Indicação Nº 040/2021. Em 

algumas famílias de agricultores 
as condições que eles estão vivendo no interior, e ao 

nas propriedades devido à estiagem. Falou 
é muito importante ter os poços artesianos, mas depois que eles começaram a serem 

está cada vez mais difícil manter o 
Com relação às cisternas comentou que procurou conhecer 

o custo não é muito alto e 
desenvolver um projeto com as famílias que 

, pois são situações como esta que o agricultor 
ultura para vir morar na cidade. Entende que os 

tentar amenizar a falta de água 
A indicação também foi defendida pelo Vereador Idanir que agradeceu a 

no pedido, o qual é muito importante e necessário nos dias atuais 
mos que chegará o final do 

administração terá que avaliar a 
, através de parceria com o agricultor, considerando que já seria um grande passo 



se a prefeitura fizesse a escavação e o agricultor  entrasse com a lona, ou também se em algum 
caso a prefeitura tivesse que auxiliar 
(dois mil e quinhentos reais)
permitirá ao agricultor fazer uso de mil litros de água durante cem dias. 
administração realize um estudo juntamente com
modelo padrão que atenda a necessidade dos 
para o município. O Presidente da Câmara, Vereador Cláudio 
indicação, disse que haverá grande escassez de água, pois o que vemos hoje é o 
prefeitura quase que diariamente na estrada levando água aos agricultores que necessitam. 
Explicou que esta lona é uma lona especial com
contém uma grande capacidade de armazenamento de água e 
durabilidade é muito grande. 
aprovada por unanimidade de votos.
imediato para as inscrições do 
Bassoli, iniciou seu pronunciamento 
professor Adelino, primeiro 
Marilva, que muito embora tenha assumido pela primeira vez e por um mês a cadeira
fez um brilhante trabalho. Agradeceu 
atenderem seu pedido, referindo
concluída nesta semana. Por fim, agradeceu aos 
pedido e a partir disso ter dado a vaga à 
trabalhou bastante para que isso fosse
Vereador Idanir Minozzo que iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais 
saudando aos Vereadores presentes e o Assessor J
convite a toda população para participar do e
acontecerá no dia 17.09, na praça
Opus Dei fará apresentação. Disse
região, principalmente o povo evangélico 
municipal por ter aceitado
ponderou que é um ótimo investimento, pois 
o reino do céu e as demais coisas são acrescentadas. Ressaltou que o Prefeito deu um 
passo, iniciando a abertura com a programação bem no estilo cristão que é para contentar a 
todos. Não havendo mais inscritos para o Grande Expediente e 
Presidente declarou encerrados os trabalhos
também os que acompanha
Ordinária que será realizada no dia 
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

 
se a prefeitura fizesse a escavação e o agricultor  entrasse com a lona, ou também se em algum 

que auxiliar na compra da lona, o custo não é alto, em torno de 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) é possível construir um depósito de 100
permitirá ao agricultor fazer uso de mil litros de água durante cem dias. 

realize um estudo juntamente com a EMATER, pois seria 
modelo padrão que atenda a necessidade dos agricultores e no final das contas trazer economia 

O Presidente da Câmara, Vereador Cláudio parabeniz
indicação, disse que haverá grande escassez de água, pois o que vemos hoje é o 

quase que diariamente na estrada levando água aos agricultores que necessitam. 
esta lona é uma lona especial com espessura mais grossa, bem resistente, que 

cidade de armazenamento de água e com os devidos cuidados a 
durabilidade é muito grande. Não havendo mais manifestações, a indicação foi à votação e 
aprovada por unanimidade de votos. Finalizada a Ordem do Dia o Senhor Presidente 

para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE.O primeiro inscri
Bassoli, iniciou seu pronunciamento cumprimentando a todos os presentes e agradecendo ao 

primeiro suplente do partido, por ter cedido a vaga. 
Marilva, que muito embora tenha assumido pela primeira vez e por um mês a cadeira

brilhante trabalho. Agradeceu também à Secretaria de Urbanismo
, referindo-se ao quebra-molas na frente da pracinha, cuja obra foi 

Por fim, agradeceu aos colegas Vereadores por terem aprovado seu 
e a partir disso ter dado a vaga à Marilva e também o Assessor Jurídico Ramon que 

que isso fosse possível.  Em seguida passou a palavra ao último inscrito 
Minozzo que iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais 

saudando aos Vereadores presentes e o Assessor Jurídico da Casa. O Vereador 
onvite a toda população para participar do evento de abertura da Semana Fa

acontecerá no dia 17.09, na praça central a partir das 15h, na programação a banda gauch
Opus Dei fará apresentação. Disse ter certeza que a população vai gostar e que muitas 
região, principalmente o povo evangélico se farão presentes.  Agradeceu a 

ter aceitado trazer esta banda, que se forem analisar é um produto caro, mas 
que é um ótimo investimento, pois a bíblia diz que em primeiro lugar devemos buscar 

emais coisas são acrescentadas. Ressaltou que o Prefeito deu um 
iniciando a abertura com a programação bem no estilo cristão que é para contentar a 

inscritos para o Grande Expediente e nada mais
Presidente declarou encerrados os trabalhos da Reunião Ordinária, agradece

acompanhavam pelo facebook. E convidou a todos para a próxima Reunião
que será realizada no dia 21 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. 

Barancelli                                                         Ver. Cláudio Grando
Secretária                                                                                   Presidente

 

se a prefeitura fizesse a escavação e o agricultor  entrasse com a lona, ou também se em algum 
na compra da lona, o custo não é alto, em torno de 2.500,00 

construir um depósito de 100 (cem) mil litros, o que 
permitirá ao agricultor fazer uso de mil litros de água durante cem dias. Contudo, solicitou que a 

a EMATER, pois seria importante construir um 
cultores e no final das contas trazer economia 

rabenizou os Vereadores pela 
indicação, disse que haverá grande escassez de água, pois o que vemos hoje é o caminhão da 

quase que diariamente na estrada levando água aos agricultores que necessitam. 
a mais grossa, bem resistente, que 

com os devidos cuidados a 
Não havendo mais manifestações, a indicação foi à votação e 

Senhor Presidente passou de 
O primeiro inscrito,Vereador Romeu 

os presentes e agradecendo ao 
por ter cedido a vaga. Manifestou gratidão à 

Marilva, que muito embora tenha assumido pela primeira vez e por um mês a cadeira na Câmara, 
Secretaria de Urbanismo e ao Prefeito por 

molas na frente da pracinha, cuja obra foi 
colegas Vereadores por terem aprovado seu 

Marilva e também o Assessor Jurídico Ramon que 
Em seguida passou a palavra ao último inscrito 

Minozzo que iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, 
. O Vereador reforçou o 
Semana Farroupilha que 

a partir das 15h, na programação a banda gauchesca 
ai gostar e que muitas pessoas da 

Agradeceu a administração 
analisar é um produto caro, mas 

a bíblia diz que em primeiro lugar devemos buscar 
emais coisas são acrescentadas. Ressaltou que o Prefeito deu um importante 

iniciando a abertura com a programação bem no estilo cristão que é para contentar a 
nada mais a ser tratado, o Senhor 

, agradeceu as presenças e 
a todos para a próxima Reunião 

de 2021, às 19h. Do que eu, Daiane 
Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada 

Barancelli                                                         Ver. Cláudio Grando 
Secretária                                                                                   Presidente 


