ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20 de Novembro de 2019.
___________________________________________________________________________
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas,
reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, para
a Décima Oitava Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi, estando
presentes os seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Ismael
Zukunelli, Marcelo Júnior Locatelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli, Onira
Orlando Zonin e Valdicir Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a
Proteção Divina, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Deu as
boas-vindas aos Vereadores, funcionários da Casa, o público presente, em especial os
professores estaduais e municipais, os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio
Interativa Maxi. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente dispensou a leitura da ata da
Reunião Ordinária anterior, que já havia sido disponibilizada para os Vereadores. Não
havendo discussão, foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência, o
Senhor Presidente solicitou a Secretária da Câmara que procedesse a leitura do
EXPEDIENTE DO DIA, constando das seguintes matérias:- INDICAÇÃO Nº. 097/2019 Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Poder Executivo, que através da Secretaria
Municipal de Agricultura em parceria com a pasta da Saúde, seja providenciada, em caráter
de urgência, a aquisição do produto BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) para ser aplicado
na zona urbana e rural do município a fim de diminuir a proliferação do mosquito borrachudo.
- INDICAÇÃO Nº 098/2019 - Vereadora Daiane Barancelli: Indica a Excelentíssima
Senhora Chefe do Poder Executivo, que através da Secretaria Municipal de Educação, seja
providenciada a aquisição e instalação de aproximadamente seis ares-condicionados para
atender as salas de aula da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Mágico, localizada
na Rua da Misericórdia, objetivando oferecer maior conforto para as crianças e os
Professores. Sugere ainda, que seja avaliada a possibilidade de construir a cobertura da quadra
de areia existente na referida escola.- INDICAÇÃO Nº 099/2019 - Vereadora Daiane
Barancelli: No propósito de colaborar com a Administração municipal e atendendo um
pedido dos moradores, sugere que o Executivo Municipal estude a possibilidade e
disponibilize que o Estádio Municipal Antenor Chiochetta fique aberto diariamente manhã e
tarde para a prática de atividades físicas.- INDICAÇÃO Nº 100/2019 - Vereador Norberto
da Silva Barancelli: Indica a Chefe do Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente da Administração, que seja realizado com urgência, o patrolamento na estrada da
Linha Baixo Caçador.- INDICAÇÃO Nº 101/2019 - Vereador Norberto da Silva

Barancelli: Indica ao Poder Executivo para que providencie junto a Secretaria de Urbanismo,
em caráter de urgência, a instalação de um braço com luminária no poste existente na Rua
Tamandaré, esquina com a Rua 15 de Março.- INDICAÇÃO Nº 102/2019 - Vereador
Ismael Zukunelli: Indica à Mesa, ouvido o Plenário e observadas às formalidades
regimentais, que seja oficiada à Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que a mesma realize
estudos visando a elaboração de um projeto de lei que autorize o município a repassar,
mensalmente, o equivalente a 2% (dois por cento) da receita dos royalties da Usina
Hidrelétrica Machadinho, a fim de que, este percentual seja dividido entre as entidades sem
fins lucrativos do município. - INDICAÇÃO Nº 103/2019 - Vereador Ismael Zukunelli:
Reitera, nos termos regimentais, que seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita,
propondo ao departamento competente da Administração, que estude os meios legais e seja
concedido um apoio financeiro ao Grupo da Terceira Idade “Conviver com Alegria”,
objetivando assim, auxiliá-los nas despesas com o transporte, quando participarem de eventos
em outros municípios. -REQUERIMENTO Nº 013/2019 – Vereador Norberto da Silva
Barancelli: Reitera os Requerimentos N° 006/2019 e Nº. 011/2019, ambos de sua autoria,
solicitando com a máxima urgência, seja providenciado o cascalhamento da estrada na
propriedade do Sr. Gilmar Mugnhol, na Linha Bondan e também para que a Secretaria
competente efetue o conserto do pontilhão que encontra-se na estrada geral que liga a Linha
Bondam a Linha São Domingos. - REQUERIMENTO Nº 014/2019 – Vereadores Onira
Orlando Zonin e Marcelo Junior Locatelli: Propõem à Mesa Diretora a entrega de Menção
Honrosa ao Senhor Luciano Barancelli (in memoriam) e ao Senhor Maxemino Dal Ponte (in
memoriam), pela destacada atuação que tiveram em nosso município.- MOÇÃO DE
PROTESTO E REPÚDIO Nº 002/2019 – autoria dos Vereadores das Bancadas MDB,
Progressistas, PT e PPS: A ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Sul, contra os projetos de alteração no Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, no
Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e na Previdência Estadual. - PROJETO
DE LEI Nº 039/2019: Altera dispositivos do plano de cargos e vencimentos dos Servidores
Públicos Municipais. - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2019: Aprova
as Contas de Governo da Administradora do Executivo Municipal de Maximiliano de
Almeida, Senhora Dirlei Bernardi dos Santos, referente ao exercício de 2017, com o Parecer
do TCE sob o n. 20.204 (Proc. Nº. 004362-0200/17-4). A Comissão Única de Parecer
também emitiu parecer favorável à aprovação das contas do referido exercício e gestão.
Dando início a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação
Nº. 097/2019, da Vereadora Daiane Barancelli. Manifestou-se a autora afirmando que neste
período do ano, com o aumento da temperatura, os moradores, principalmente da zona rural,

procuram o pessoal da saúde para fazer a aplicação do BTI nos córregos e lajeados. Disse que
isso afeta o trabalho na agricultura, especialmente, o gado leiteiro que fica bastante agitado e
também os seres humanos,pois é um problema de saúde pública e que o estado precisa ser
notificado. Segundo a Vereadora, nos últimos dois ou três anos não foi mais aplicado o
produto, por este motivo, solicitou que neste ano, o mais breve possível, seja providenciado o
produto, que não tem um custo elevado, mas que a população está disposta a contribuir para
solucionar o problema e que o pedido também foi apresentado no ano passado, pelo Vereador
Sergio Bernardi, mas o produto não foi aplicado.Passando a presidência a Vice-Presidente, o
Vereador Sergio Bernardi pronunciou-se parabenizando a Vereadora pela indicação que é
muito importante, tanto para os moradores do interior, quanto para os da cidade. Lembrou que
na época que era Secretário realizavam campanha, em parceria com os agentes de saúde, onde
toda população contribuía de bom gosto, até porque, não era um valor alto, que o restante era
empenhado pela agricultura e usavam os funcionários da prefeitura para fazer a entrega aos
agricultores que era onde se fazia a aplicação. Também acredita que nos últimos anos não foi
aplicado, mas que é um caso de extrema necessidade e que traz benefícios. Reassumindo a
presidência, a palavra foi concedida ao Vereador Valdicir Bertoni, o qual declarou que a
indicação foi muito bem colocada, até mesmo pelas condições das pessoas que residem
próximas a córregos, sendo que nesta época de calor, o número de borrachudos aumenta e que
a situação se agrava também para as pessoas alérgicas a picadas desses insetos. Espera que os
órgãos responsáveis façam a aquisição deste produto. A indicação foi à votação e aprovada
por unanimidade. Continuando foi à discussão, a Indicação Nº. 098/2019, também da
Vereadora Daiane Barancelli. Novamente com a palavra, a Vereadora justificou que vem
atender ao pedido de alguns pais e por estar na Secretaria de Saúde, tem contato direto com
eles, os quais reclamaram que as crianças brincam na quadra de areia, no sol muito quente e
no outro dia eles estão na unidade de saúde, apresentando dor de garganta e febre alta.
Entende que seria de extrema importância que seja providenciado um projeto para cobrir a
quadra de área, para que o sol, que também é cancerígeno não prejudique as crianças no
futuro. Sobre a questão do ar-condicionado, comentou que o calor nos dias de hoje, as salas
são pequenas, as crianças têm mais dificuldade de sentar e participar das aulas. Afirmou
ainda, que numa das últimas reuniões da administração que esteve presente, entendeu que
teriam alguns ares-condicionados em estoque, por isso, solicitou que sejam instalados na
Escola Mundo Mágico, pois acredita que se o ambiente estiver mais confortável, alunos e
professores desenvolverão um trabalho de melhor qualidade. Manifestou-se a Vereadora
Onira Orlando Zonin, considerou boa a iniciativa e que através da emenda destinada, pelo exDeputado Marco Maia, de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para aquisição de

equipamentos para o posto de saúde, onde serão licitados novos aparelhos, mas que ainda não
estariam em estoque. Disse que os novos equipamentos serão instalados no posto de saúde e
os que estão no posto de saúde, em boas condições, serão instalados na Escola Mundo
Mágico. O Vereador Marcelo Richit seguiu no mesmo tom, disse que a instalação desses
aparelhos não é conforto, mas sim bem-estar, entende que as crianças vão render mais e os
professores também se sentirão melhores, o final, certamente terá um resultado positivo. Em
votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. AIndicação Nº. 099/2019, de
autoria da Vereadora Daiane Barancelli foi a próxima matéria a entrar em pauta. Com a
palavra a Vereadora explicou que vem atender ao pedido da população, pois muitas pessoas,
jovens ou idosas estão com problemas de coluna e joelho e são orientados, por fisioterapeutas
e profissionais da educação física, arealizarem caminhadas em locais adequados, que não seja
asfalto ou calçamentos com pedras irregulares. Afirmou que a caminhada ao redor do campo,
dentro do estádio, não prejudicará os jogos de futebol, por isso, gostaria que a Secretaria
responsável avaliasse a importância da atividade física, preocupando-se com a saúde da
população, mantendoos portões do estádio abertos até um horário determinado. Posta em
votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi à deliberação a Indicação
Nº. 100/2019 do Vereador Norberto da Silva Barancelli. O único a se manifestar foi o
proponente justificandoquevem atender o pedido dos moradores, que pedem que os trabalhos
sejam executados da Capela para baixo, pois neste trecho, as máquinas não passam a mais de
dois anos. Esteve no local há três meses, apresentou o pedido nesta Casa e até o momento o
problema não foi solucionado. Solicitou aos responsáveis que realizem essa solicitação para
melhorar as condições desses agricultores, pois tem comentado nessa Casa, que o nosso
município sobrevive da agricultura, e o agricultor está feliz também quando tem uma estrada
boa para se deslocar até a cidade. Chamou a atenção do Secretário de Agricultura, que
também é responsável por essa parte, cobrando da Prefeita e do Secretário de Obras para que
seja realizada a manutenção desta estrada da Linha Baixo Caçador. A matéria foi posta em
votação e aprovada por unanimidade de votos. Em discussão a Indicação Nº. 101/2019, do
Vereador Norberto da Silva Barancelli. Novamente com a palavra, o Vereador explicou que
em atendimento ao pedido dos moradores desta rua, os quais relataram que dias atrás já
aconteceram furtos em algumas residências, por ser uma rua muito escura. Por este motivo,
gostaria que os responsáveis viabilizassem a instalação desta lâmpada, para segurança dos
moradores. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Continuando foi
submetido à deliberação a Indicação Nº. 102/2019. O único a se manifestar foi o autor,
VereadorIsmael Zukunelli, o qual esclareceu que vem reiterar esse pedido, apresentado no
ano de 2014, porque considerava importante a questão de um incentivo, que dividido entre

todas as entidades não seria muito dinheiro, tendo em vista que o recurso proveniente dos
royalties teve um aumento considerável nos últimos anos para o nosso município. No seu
ponto de vista é possível pensar com carinho no repasse deste incentivo a essas entidades
visando melhorias e que o dinheiro seja bem investido. Em votação, a indicação foi aprovada
por unanimidade de votos. AIndicação Nº. 103/2019, de autoria do VereadorIsmael
Zukunelli foi a próxima matéria em pauta. O primeiro a se pronunciar foi o proponente, o qual
expôs que essa indicação já havia sido apresentada no ano de 2017, reiterada pelo Vereador
Marcelo Richit no ano de 2018. Salientou que um incentivo para esses grupos da melhor
idade é de extrema importância, em virtude do que eles representam para os municípios.
Explicou que viaja bastante pela região e tem contato com pessoas que participam desses
encontros, que a seu ver são belíssimos. Pediu o apoio dos colegas Vereadores e que Prefeita
avalie com carinho essa possibilidade, até porque o valor do transporte não teria um custo
elevado. Também discorreu sobre a matéria o Vereador Marcelo Richit, defendendo que este
incentivo se encaixaria na indicação anterior. Disse que este grupo está solicitando apenas um
auxílio com o transporte. Na questão financeira, o Vereador avaliou que os grupos dos
munícipios vizinhos devolvem a visita em eventos do município, de certa forma, acredita que
o dinheiro vai retornar. A Vereadora Onira Zonin também se manifestou esclarecendo que há
quinze dias conversaram com a Presidente e a Vice-Presidente desse grupo sobre os recursos
que o município repassaria. Explicou que algumas vezes foi dado o transporte, mas como o
micro da prefeitura não comporta o número de pessoas e os ônibus escolares são proibidos
para este tipo de transporte, está em estudo um projeto que passará pela aprovação nessa Casa,
que autoriza repassar recursos para esse grupo. Considerou que esse apoio é uma boa
iniciativa, sendo que a dança e o lazer de certa forma vêm desafogar até mesmo a Secretaria
de Saúde, sem falar que a aposentaria e os benefícios que muitos recebem, são gastos no
comércio local. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em
continuidade, foi à deliberação o Requerimento Nº 013/2019, do Vereador Norberto da Silva
Barancelli. Com a palavra, o autor salientou que este já é o terceiro requerimento que é
apresentando, disse que o Senhor Gilmar Mugnhol reside na Linha Bondan, é um cidadão
como qualquer um de nós, como qualquer agricultor, o serviço dele é quase todo manual e
que admirava o fato de seu jovem filho acompanhá-lo em toda essa trajetória. Porém,
destacou que observava um descaso da Senhora Prefeita,especialmente, do Secretário de
Agricultura e também do Secretário de Obras, que já foram mais de dez vezes nesta
propriedade, para olhar e prometer o serviço para esse cidadão. O Vereador acreditava que o
trabalho já tinha sido concluído, no entanto, ontem este Senhor entrou em contato e informou
que não. Disse que se sentia indignado por esta falta de apoio, ainda mais, quando se trata das

pessoas que mais sofrem na agricultura.Pediu que os responsáveis atendam esse pedido com
urgência, pois este cidadão estáaguardando uma solução para o plantio do milho, mas para
quem entende de agricultura, o mês de dezembro está chegando e o plantio está atrasado, já
não sabe se vai colher ou não. Afirmou que a vida de um agricultor já é sofrida e ainda tem
governantes do nosso município que nem sequer enxergam as necessidades, porém, se fosse
para um grande empresário, em pouco tempo, o problema seria resolvido. O Vereador espera
que não tenha de apresentar novamente esterequerimento, pois é lamentável o que está
acontecendo com esse cidadão e mais demais cidadãos, dos quais tem recebido denúncia e
que logo cobrará na tribuna. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade de
votos. Em ato contínuo o Senhor Presidente submeteu à discussão o Requerimento Nº
014/2019. De início manifestou-se a Vereadora Onira Zonin explicouque este requerimento
teve início com alguns professores que fazem parte do projeto do Programa União Faz a Vida,
que neste ano estão realizando estudo sobre a PCH Forquilha IV Luciano Barancelli. Disse
que esta homenagem fará parte do trabalho que está sendo desenvolvidoe também porque ele,
na época que foi Prefeito, concretizou muitas obras em benefício do município, como o
calçamento da Rua José Bonifácio e também implantou o antigo ginásio, hoje a Escola
Estadual João XXIII. Segundo informações, ele era considerado um preservador da natureza,
que gostava da área rural, onde hoje, ainda é de patrimônio da família, a Casa de Pedra, que é
um dos pontos turísticos do nosso município. O Vereador Marcelo Locatelli enfatizou que o
Programa União Faz a Vida conta com o apoio do Sicredi e que é de extrema importância
para o município, uma vez que se conhece a história dos nossos munícipes. Referindo-se ao
homenageado Maxemino Dal Ponte, o Vereador relatou que ele era frequentador assíduo do
camping localizado na Linha Passo do Betiolo, inclusive com uma história muito bonita de
que ele salvou muitas vidas neste local, além de ter resgatado muitas vítimas de afogamento
de dentro do rio que acabaram falecendo.Declarou ainda, que o mesmo desempenhava um
trabalho muito bonito de preservação da natureza, pois contam que todo o fim de tarde ele
descia até o Passo ajudava a cuidar e limpar. O Vereador afirmou também que, segundo
relatos, ele conseguiu salvar três pessoas da mesma família que estavam se afogando.
Acredita que, por esta e outras histórias ele merece uma homenagem dessa Casa, pois são
pessoas assim que fazem a história de nosso município. Passando a presidência a VicePresidente, manifestou-se o Vereador Sérgio Bernardi, parabenizando os Vereadores e,
especialmente, os professores e alunos da Escola Municipal por terem realizado essa pesquisa,
que conta com o apoio do Sicredi que é muito importante. Disse que chegou a conhecer bem o
Senhor Luciano e também o Senhor Maxemino, até porque pertence a comunidade do Passo.
Mas que o seu contato era maior com o Senhor Maxemino, por conta das suas idas até a

prainha. O Vereador relatou que viu muitas vezes ele prestando socorro às pessoas, sem
contar que ele era um incentivador, mergulhava muito bem e ensinava as crianças a nadar.
Afirmou que ele tinha muitas histórias bonitas no local, por isso, quando a comunidade
adquiriu o espaço, o seu nome foi colocado na prainha, como forma de homenageá-lo por
tudo que fez pela comunidade. Disse ainda, que são duas pessoas merecedoras desta menção
honrosa.Reassumindo a presidência, a palavra foi concedida ao Vereador Valdicir Bertoni que
concordou com a iniciativa dos Vereadores. Disse que é justa a homenagem a esses dois
colaboradores que há tempos nos deixaram, mas, que ficará na memória de todos, o que os
dois foram para o nosso município e espera que mais pessoas sigam o exemplo deles. Não
havendo mais manifestações, o requerimento foi à votação e aprovado por unanimidade de
votos. Seguindo na Ordem de Dia, entrou em pauta a Moção de Protesto e Repúdio Nº.
002/2019. O primeiro a se manifestar foi o Vereador Diego Pereira que saudou os professores
pela presença, porém, lamentava o motivo deste comparecimento, o pedido de ajuda por conta
de um mau governo. Considerou a situação triste, uma vez que esses professores funcionários
estaduais, seres humanos, que estudaram muito, se dedicaram a profissão, hoje enfrentam esta
precariedade, com seus salários defasados, seus direitos sendo cortados. Porém, o que vemos
em nossos municípios, no estado e no governo federal, políticos com muitas regalias que não
podem ser cortadas. Disse que entrou em contato com o seu Deputado solicitando a não
aprovação deste pacote, até porque, um bom governo não se faz prejudicando o mais pequeno.
No seu ponto de vista, precisam dar prioridade a privatizações de empresas para enxugar o
estado, diminuir as regalias dos políticos para fazer doer na pele, inclusive este aumento
absurdo concedido ao Presidente do BANRISUL. Declarou que são todos uma “tropa de
canalhas” e que o estado está nesta situação porque cada um pensou em si próprio, não pensou
em trabalhar para o estado. Manifestou-se a favor da Moção de repúdio, disse que teve o
prazer de ser aluno de algumas professoras presentes, as quais sempre foram dedicadas,
profissionais no que desempenharame garantiu que entrará em contato novamente com o seu
Deputado, porque não podem deixar isso acontecer. Passando novamente a presidência a
Vice-Presidente, manifestou o Vereador Sergio Bernardiconcordando que a situação é
revoltante, tem acompanhado a muito tempo os professores e sempre foi um defensor dessa
categoria, primeiro pelo que eles representam na sociedade, porque é inadmissível que um
professor, que forma todas as profissões, ganhe tão pouco e com o passar dos anos, sempre
vem sendo prejudicado. Segundo o Vereador, é um descaso com a educação, até porque os
professores são pessoas especiais tendo em vista o trabalho que desempenham, cada dia que
passa está mais difícil lidar com as crianças, muitos pais sem tempo em casa para educar,
mandam para a escola para os professores educarem, declarando-se totalmente contrário a

esse tipo de atitude.

Mostrou-se favorável à moção e colocou-se à disposição como

Presidente da Câmara, garantiu que entrará em contato com os Deputados, pois precisam unir
forças, caso contrário, será o fim da educação. Manifestou-se também o Vereador Norberto
Barancelli, disse que a questão do funcionalismo também envolve política, a qual está tão
desacreditada, que hoje, os professores estando sendo enganados e sucateados quando se trata
da questão salarial. Disse que o país, estados e municípios vivem uma sombra de corrupção e
quem paga a conta são os trabalhadores, as leis são criadas para beneficiar os políticos e não
para defender o direito do Professor. Destacou que vai ser difícil chegar num Deputado e
solicitar que votem favorável aos Professores, porque certamente eles serão beneficiados com
uma fatia, porque o governador não assumiu o compromisso com os trabalhadores, mas sim
com a promessa de mais cargos, aonde poderia cortar gastos e pagar o salário dos professores
e demais funcionários em dia. Disse que é preciso falar da política que envolve todos os
setores, o ano que vem terá eleições municipais, e não está ouvindo nenhuma conversa de que
governantes procurarão os professores para montar uma estratégica política ou para discutir o
plano de governo. Está vendo os políticos se organizando para dividir doze secretarias, a
população vota e depois fica meia dúzia bem, como está no governo do estado, castigando os
professores e a segurança pública também. Colocou-se à disposição dos professores em defesa
da verdade. Disse ainda que o salário dos políticos não pode ser parcelado, mas o salário do
professor pode e isso é injusto. Salientou que o salário de Vereador hoje passa de 2.600,00
(dois mil e seiscentos reais), o salário de um Secretário vai chegar a quase R$ 4.000,00
(quatro mil reais), aonde um professor da rede municipal talvez não chegue a R$ 2.000,00
(dois mil reais) e que repudia também a começar pelo nosso município. Ressaltou que é
preciso lutar pelos direitos dos professores e ficar atento as promessas enganosas de políticos
corruptos e mal-intencionados que entraram na política somente para prejudicar os
trabalhadores. O Vereador Valdicir Bertoni manifestou-se favorável a essa nota de repúdio,
disse que os professores se dedicaram para chegar aonde chegaram e é injusto estes
profissionais da educação, pagarem o preço, por mal governantes que temos não só no estado,
mas em todo o país. O Vereador Ismael Zukunelli se manifestou afirmando que a questão
política abordada pelos colegas é bem interessante, pois muitas vezes quando chega na época
da eleição, os políticos começam a aparecer com aquela oratória perfeita e quando acontece
de o município receber uma emenda, na Câmara de Vereadores, por exemplo, ficamos
vangloriando esses Deputados, onde a única coisa que deveríamos fazer era dizer um muito
obrigado, mesmo porque isso é obrigação deles. Não entende como que um povo trabalhador,
como é o povo gaúcho, que gera tanta arrecadação, que paga uns dos dez impostos mais caros
do mundo, consegue gastar mais do que arrecada? Afirmou que sempre estoura na classe dos

professores, por isso, precisam avaliar as situações, que isso é muito revoltante e que votará
favorável.O Vereador Marcelo Richit garantiu que entrarão em contato com seus
representantes, mas que lhe causa preocupação o fato de que se for feita uma análise de
diversos anos para cá, as coisas só pioraram, mesmo com tantos recursos que o estado
arrecada, são professores, profissionais da área da segurança e saúde com salários atrasados e,
infelizmente, a corda arrebenta na ponta mais fraca. É necessário fazer um apelo aos nossos
gestores, a nível de estado, para tomarem vergonha na cara e começarem a agir pela
população que realmente precisa e o que de fato interessa, sem essa roubalheira para todos os
lados.Também se manifestou a Vereadora Onira Zonin, parabenizando os professores pela
persistência, a garra e por não terem desistido até hoje. Certamente com a formação e
sabedoria que têm arrumariam serviço no comércio ou qualquer outro lugar. Acredita que, se
não fossem os professores também não estaria nessa Casa, não teria suas filhas formadas, por
isso, expressou sua gratidão a esses profissionais. Garantiu que os Deputados da sua bancada
e também outros que já entrou em contato, asseguraram que votarão contra esta reforma que
tira os direitos adquiridos ao longo do tempo. Quando esses professores podiam estar
presentes nessa Casa para prestigiar até mesmo agradecer por ter entrado um novo governo,
com tantas promessas, mas que mais uma vez ilude o povo, entra governo e sai governo e a
classe mais prejudicada são os professores. O VereadorMarcelo Locatelli manifestou-se
favorável aos professores, pois sabe o trabalho que eles desenvolvem para formar pessoas de
bem. Durante o período da campanha, ocorreram muitas notícias falsas, sendo que muitas
pessoas se aproveitaram disso e hoje tanto o governo federal quanto o estadual agem
conforme o pensamento deles. Disse que é no voto que se decide o que vai acontecer nos
próximos anos. Pediu à população maximilianense, do estado e do país que analise bem antes
de votar, ou seja, avaliem o que os Deputados votam durante a carreira política e o que eles
defenderam no voto e não na conversa. Garantiu também que a sua bancada será mais
tranquila, pois o voto é contra, mas a briga maior será com as bancadas aliadas ao governo.
Colocou-se à disposição dos professores e pediu aos colegas para pedirem o apoio dos seus
Deputados para que cada bancada vote contra, o voto deles é quem decide, mas a pressão
popular também. Pronunciou-se também aVereadora Daiane Barancelli agradecendo a
presença de todos os professores e afirmou que apoiava tudo o que foi abordado pelos colegas
nessa questão, que votaria favorável para lutarem juntos pelos professores. Não havendo mais
manifestações, a referida moção foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Em ato
contínuo foi à deliberação o Projeto de Lei Nº 039/2019. O primeiro a se manifestar foi o
Vereador Diego Pereira, mencionando a inconstitucionalidade do projeto, por se tratar do
mesmo assunto duas vezes ao ano. Lembrou aos colegas que no dia 31 de julho de 2019, este

projeto foi apresentado e previa a criação de mais vinte e dois cargos, entre eles o de auditor
fiscal, sendo rejeitado por essa Casa. Ressaltou que se este projeto tivesse sido apresentado
nesta ocasião, seria aprovado por unanimidade de votos, uma vez que esse cargo de auditor é
essencial para o município por conta da arrecadação fiscal que o município precisa aumentar.
Mas, como ele não foi uma prioridade, como deveria ter sido, hoje se torna inconstitucional,
por estes motivos seu voto seria contrário. O Vereador Ismael Zukunelli completou as
palavras proferidas pelo Vereador Diego, dizendo que por questão de descuido ou de
irresponsabilidade do Executivo, um cargo essencial para nosso município, hoje se tornava
inconstitucional, uma vez que já havia sido apresentado, juntamente com mais vinte e um
cargos, ou seja, se fosse melhor avaliado e levado em consideração que este cargo seria de
extrema importância, ele não viria juntamente com todo aquele amontoado de cargos,
quemuito mais da metade seriam apenas mais empregos, mas hoje quem paga é o município,
pois os Vereadores são obrigados, por força da lei, a votarem contra. Deixou o recado para
que seja avaliado com mais calma e cuidado e sem interesses do Executivo, porque isso acaba
refletindo nos Vereadores. Parabenizou o Vereador Diego pela transparência pela explicação
e também se manifestoucontrário. O Vereador Norberto da Silva Barancelli concordou com os
dois colegas que já haviam se manifestado. Disse que o projeto de lei que tratava da criação
dos cargos e que foi rejeitado por essa Casa, a população maximilianense precisa ficar atenta,
pois se a Prefeita tivesse preocupada com esse auditor fiscal, deveria ter vindo de primeira
mão para ser votado nessa Casa, mas este cargo veio embutido junto aos demais cargos que
estavam sendo criados. No seu ponto de vista, no momento não era prioridade, a prioridade da
Prefeita era os demais cargos para comprometer o orçamento do município numa futura
política. Entende que no futuro poderão ver o parcelamento do salário do funcionalismo, mas
hoje, nosso município tem comprometido do orçamento de 47% (quarenta e sete por cento)
em folha de pagamento, a Prefeita declara em documento que não vai ultrapassar os 54%
(cinquenta e quatro por cento), mas quem paga a conta é população maximilianense e que
nessa Casa não podem engolir goela abaixo projetos ou cargos, uma vez que estariam
comprometendo o desenvolvimento do município. Conforme, o Presidente da República tem
dito, alguns municípios serão extintos, mas isso se dá porque os gestores não estão tendo o
devido cuidado, fazendo economia para que os municípios se desenvolvam e as
pessoaspermaneceram aqui, corremos o risco do nosso município ser extinto por culpa dos
maus gestores, e por estes motivos, manifestou-se contrário. O Vereador Valdicir Bertoni
também se manifestou reforçando a fala dos colegas, disse que seu voto seria contrário,
porém, acredita que este cargo seria de grande importância para o município. Mas como estão
nessa Casa aprovando projetos com base na lei, não descumprirá a mesma.Submetido à

votação, o projeto foi rejeitado por 6(seis) votos contrários x 2(dois) votos favoráveis,
contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Richit, Norberto
da Silva Barancelli e Valdicir Bertoni ea Vereadora Daiane Barancelli.A última matéria em
pauta foi o Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/2019. Posto em discussão e não havendo
manifestações, o Presidente colocou em votação, informando que a mesma seria realizada de
forma secreta, conforme determina o Art. 124, inciso I do Regimento Interno. Lembrou ainda
que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas, só deixará de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara. O Senhor Presidente declarou-se impedido de votar, por ser
irmão da Prefeita Dirlei Bernardi dos Santos, conforme determina o Art. 119, § 5º do
Regimento Interno. Realizada a votação, os Vereadores Ismael Zukunelli e Valdicir Bertoni
foram convidados a realizar o escrutínio dos votos. Feita a apuração, divulgou-se o resultado,
sendo que o projeto de decreto legislativo foi aprovado por 8(oito) votos favoráveis e nenhum
voto contrário. Desta forma, declarou-se aprovadas as contas do exercício de 2017, gestão da
Senhora Dirlei Bernardi dos Santos. Encerrada a Ordem do Dia enão havendo inscritospara
ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do Grande
Expediente. A primeira a se manifestar foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. Iniciando seu
discurso a Vereadora parabenizou a administração municipal pela aprovação das contas do
exercício de 2017, como já aprovaram dos Prefeitos anteriores, inclusive da administração do
Prefeito Gringo, da qual fez parte e da Prefeita Lenir, hoje também aprovaram por
unanimidade as contas da Prefeita Dirlei. Disse que, quando uma administração é séria não
tem o porquê votar contrário, uma vez que já vem determinado pelo Tribunal de Contas e
também com o voto dos Vereadores. Agradeceu os Professores pela presença, infelizmente,
por um motivo desagradável, mas que podiam contar com os Vereadores. Convidou a
população para abertura do Natal em nosso município, que acontecerá no domingo, as vinte
horas, em frente a Prefeitura, com as apresentações da Banda Municipal e dos alunos das
escolas e a chegada do Papai Noel. O próximo inscrito foi o Vereador Ismael Zukunelli.
Inicialmente, agradeceu a presença dos Professores, os quais sempre de alguma forma, estão
presentes em nossas vidas. O Vereador abordou a questão financeira que envolve o município,
salientando que na última reunião, houveram alguns questionamentos e também ficaram
algumas dúvidas para os munícipes, sendo que ocorreram vários questionamentos nas ruas.
Referiu-se a sua fala na tribuna, quando comentou que a ex-prefeita Lenir MoterleBessegato,
no dia 31 de dezembro de 2016, encerrou os trabalhos da sua gestão deixando um caixa livre.
Pediu desculpas ao Vereador Marcelo Locatelli, pois havia mencionado que seriam R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), quando na verdade não chega a esse valor, mas sim a R$
1.946.288,99 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e

noventa e nove centavos). Afirmou que esse foi o caixa livre que a ex-prefeita Lenir deixou
para atual prefeita Dirlei Bernardi dos Santos, quando a mesma assumiu no dia primeiro de
janeiro de 2017. O Vereador disse que atualmente se questiona o fato da Prefeita Dirlei ter
executado uma dívida de financiamento de R$ 1.350.000,00 (um milhã e trezentos e
cinquenta mil reais) com mais R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de juros, onde os
próximos gestores do município terão que pagar. Para o Vereador, é um direito de todo
cidadão saber como que está o andamento das contas do município, disse que se a atual
Prefeita herdou quase dois milhões de reais em caixa livre e a mesma depois de três anos de
gestão vai deixar uma dívida de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para a
atual administração estar equilibrada na gangorra, hoje o município de Maximiliano é
obrigado a ter em caixa livre R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) e se
alguém falar com orgulho em outro valor estará mentindo para o povo. Disse que respeitava
oVereador Marcelo Locatelli e que se espelhava muito nas suas atitudes, porém, declarou que
não existiu memória curta diante de fatos e verdades. Afirmou que já estiveram presentes
nessa Casa, o Chefe de Gabinete e a Contadora, mas nunca respondem o que o povo quer
saber. O Vereador acredita que os cofres públicos estejam assim, pois além dos altíssimos
orçamentos que aprovamos os últimos anos, tivemos um aumento considerável dos royalties
da Usina Hidrelétrica Machadinho, que o Vereador Norberto não lhe deixava mentir, pois
segundo cálculos realizados, no final dos quatro anos ultrapassará R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões). Se fosse tão bem administrado, talvez só com o dinheiro recebido da barragem, não
precisaria fazer uma dívida tão alta, que para o nosso município que já vem defasado há
tempo e que estão lutando para tentar organizar, voltará ao estágio que nos preocupa,
cometendo um delito agora, acende-se o pavio de uma bomba que um dia vai explodir.
Deixou evidente a sua preocupação, porque não tem conhecimento de como estão os cofres
públicos, mas deduz que tem dinheiro, por isso, gostaria que algum dos Vereadores que tem o
contato maior com o Executivo, que tenham respeito com o povo, que venham até essa Casa,
independentemente de estar bom ou ruim, tendo em vista que a nossa obrigação é levar ao
público a verdade, mas, infelizmente, muitas vezes o sol se esconde atrás da peneira, o que
não vai funcionar.Aparteando, o Vereador Diego Pereira esclareceu que quando assumiu essa
Casa em 2017, foi o autor do requerimento, do qual surgiu este extrato. Disse que em 2018,
fez o mesmo pedido sobre as contas de 2017, no entanto, a resposta que chegou, amparada na
lei, disseram que não poderiam quebrar o sigilo das contas da prefeitura. A seu ver onde há
fumaça há fogo, se em 2017 liberaram as informações do exercício anterior, que não era
gestão dessa Prefeita, em 2018 que já era gestão da atual Prefeitanão repassaram as
informações. O Vereador defende que seria viável os Vereadores se unirem, fazendo um novo

requerimentopara a Prefeita, solicitando que envie um extrato semelhante a este que foi
repassado em 2017.Seguindo no Grande Expediente, fez uso da palavra o Vereador Norberto
da Silva Barancelli. Após saudar os presentes, o Vereador concordou com as colocações do
Vereador Ismael, que o colega, acrescentando que têm cobrado sempre, pois nas ruas a
população questiona

sobre os

valores que a barragem repassa ao nosso município,

informando a população que desde 2002 até o momento, esse valor passa de vinte e sete
milhões de reais, mas para fazer calçamentos nas ruas é preciso financiar, as moradias
populares foram conseguidas através do governo federal, tudo de graça, mas a pergunta que
deixa para os administradores, desde 2002, é aonde está indo o dinheiro dos royalties da
barragem? Referiu-se também quanto ao pedido do Senhor Santo Miola, morador da Linha
Cordilheira, que esteve visitando a propriedade dele, e o mesmo informou que fez reclamação
de uma estrada que foi abandonada há quarenta dias. Segundo relato deste morador, os
responsáveis foram abrir a estrada, largaram o cascalho e não voltaram mais. Contou que este
cidadão tem as mãos calejadas, que hoje puxava pedras com uma carroça para poder fazer o
plantio na sua lavoura. Disse que é injusto, com uma pessoa que tem vontade de trabalhar, não
ser incentivado pela Prefeita e pelosSecretários. Pediu que os responsáveis, adotassem
medidas urgentes visando melhorias na estrada desse cidadão. Outro assunto abordado pelo
Vereador foi que na sessão passada ocorreram alguns debates nessa Casa. Ressaltou que a
população, muitas vezes, acha que os Vereadores só brigam e discutem, porém, aqui é o ponto
de discutir e debaterpara que a população fique sabendo do que está acontecendo em nosso
município. Recordou que nessa ocasião, a Vereadora Onira afirmou que a Vereadora Daiane
não estava preocupada com a saúde. Como Líder da Bancada, o Vereador disse que precisava
seguir uma linha reta, destacando que se uma Enfermeira formada e graduada não estaria
preocupada com a saúde, quem estaria preocupado? Referindo-se a fala do Vereador Marcelo
Locatelli, quando o mesmo afirmou nesta tribuna que o Vereador fala demais e não traz nada
para o município, o Vereador Norberto lembrou que em 2017, sem os Vereadores da sua
bancada saberem, apresentou um requerimento para viajarem até Brasília, sendo que o
Vereador Valdicir não pode ir por problemas de saúde. Disse que na ocasião, junto com a
Vereadora Daiane e o Vereador Diego protocolaram documentos com pedidos para o
município, sendo que a Vereadora Daiane focou na área da saúde, mas que seu foco também
está ligado à área da agricultura e o calçamento de ruas. Esclareceu que a Vereadora Daiane
conseguiu dois carros para a saúde no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Segundo o Vereador, naquela época a saúde estava em situação precária, não tinha carros
novos para se deslocar até Passo Fundo ou Erechim. O município através da emenda
conseguida pela Vereadora Daiane adquiriu esses dois carros, os mesmos ficaram dois ou três

dias em frente à Câmara, depois mudou-se para a frente da Prefeitura. Conforme o Vereador,
na mesma semana a Prefeita comprou um carro, de valor muito maior, com recurso próprio,
dos cofres do município para o gabinete. Lembrou que já fez três pedidos, solicitando que este
veículo fique guardado, porque nãoé direito da Prefeita circular com este carro, para cima e
para baixo, porque quem paga a conta é a população. No seu ponto de vista, este recurso
poderia ter sido investido na saúde, comprando um carro antes que a sua bancada conseguisse,
uma vez que a saúde estava minguando. Declarou que suas afirmações não são mentirosas e
não estão nessa Casa para queimar ninguém, que os Vereadores estão preocupados com a
saúde, educação e demais secretarias do município. Contou ainda, que o fato que desencadeou
essa discussão foi a divulgação nas redes sociais do problema ocorrido com a ambulância,
quando esta levava um paciente que tinha infartado até Erechim. O Vereador afirmou que o
município possui uma ambulância nova, graças ao Deputado Covatti Filho. E questionou os
dois Vereadores da bancada do PT, se eles saberiam informar quantas vezes já foram batidos
os dois veículos que sua bancada conseguiu? Segundo a Vereadora Daiane, duas ou três vezes
cada um já ocorreu de baterem. Sem falar na ambulância nova que já foi duas vezes batida
também. Questionou o tipo de governantes que temos em nosso município, pois um carro
público precisa ser cuidado igual ao carro particular de cada um. Disse que neste dia do
acontecido, segundo informações, a ambulância já estava pronta, só que aguardavam liberar o
seguro e pagar, depois do ocorrido a Prefeita rapidamente pagou a conta e no outro dia a
ambulância já estava no município. Se não tivesse acontecido esse fato, talvez, a ambulância
ficaria lá, mais sessenta dias esperando pagarem o seguro, mas tinha dinheiro para pagar
antes. Ressaltou que quem não está preocupada com a saúde, não é a vereadora Daiane, mas
sim a Prefeita. Disse que precisam falar bem claro nessa Casa, porque quando assumiram o
compromisso fizeram o juramento de exercer a verdade e defender as leis e é o que tem feito
nessa casa, mesmo sendo chamado de palhaço. Destacou que não é puxa saco de político, mas
sim, que trabalha para defender os interesses do povo que paga o seu salário, que é o maior
que já teve em toda a sua vida. O último inscrito foi o Vereador Marcelo Junior Locatelli.
Após saudar o público presente, o Vereador explanou sobre ele ter falado uma coisa e o
Vereador Ismael falar outra, disse que é importante chegarem a um termo comum, chamando
alguém da prefeitura, com dados oficiais e apresenta para nós, sendo que caixa livre sabe-se
que é dinheiro em caixa para a Prefeita gastar no que ela quiser. O Vereador parabenizou a
Prefeita Municipal que teve as suas contas aprovadas, a exemplo do que aconteceu com o
Prefeito Gringo e a Prefeita Lenir, sendo que a Prefeita Dirlei vem dando continuidade a esse
trabalho e as coisas estão sendo vistas no município. Sobre o financiamento, o Vereador
acredita que para poder financiar é precisoprovar ao banco que tem capacidade de efetuar o

pagamento.

O Vereador defende que, se todos os governantes tivessem financiado e

realizadas as obras, as ruas estariam prontas e pagas, se tivessem condições de pagar, só foi
financiado porque a gestão atual apresentou no banco que tem condições de pagar. Disse que
se o município tem condições de pagar porque não melhorar essa situação. O Vereador
entende que é importante, pois serão treze ruas e o financiamento vem para cumprir isso. Tem
certeza que durante o período que a Prefeita Dirlei estiver no governo, ela irá pagar e se o
próximo gestor administrar bem, com certeza vai pagar e vai financiar para cobrir outras ruas.
Parabenizou novamente a Prefeita Dirlei, que seu trabalho está sendo bem apresentado, dá
para ver no município as coisas sendo feitas, para conseguir fazer as treze ruas teve muito
trabalho da prefeitura também, e foi graças a essa graças a esse trabalho na base, que serão
feitas mais ruas. O Vereador disse ainda, que não vem tudo de graça do governo federal, cada
emenda tem uma contrapartida e que poderia apresentar esses valores das contrapartidas do
município e que a Prefeitaestá conseguindo bancar todas as contrapartidas e é isso que está
levando o município adiante. Em aparte, a Vereadora Onira Zonin afirmou que se as contas
não tivessem em dia, a Prefeita não teria condições de dar 5% (cinco por cento) de aumento
ao funcionalismo e mais uma cesta básica, de alto nível, no final do ano. Isso comprova que
tem administrador competente, que já faz os cálculos para o ano todo, isso porque tem
credibilidade. Novamente com a palavra o Vereador Marcelo completou que o município vem
na contramão do estado e do país, esses tiram os direitos e no município se dá mais direitos a
população. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os
trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos para a Décima Nona Sessão
Ordinária, que será realizada no dia 05 de Dezembro de 2019, às 19h. Agradeceu o público
presente e os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max. Do que eu,
Valdicir Bertoni, 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.

