
 

 

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 05 de julho de 2022. 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, os Vereadores 
da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram-se em Reunião Ordinária sob a 
presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, estando presentes os seguintes Edis: Cláudio 
Grando, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir Minozzo, Ismael 
Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Nona Reunião Ordinária 
do ano de 2022. Iniciou saudando o público presente, em especial o Prefeito Euclides Muterlle e 
as pessoas que acompanhavam pela página da Câmara de Vereadores no Facebook. Em seguida, 
informou que a apreciação da Ata da Oitava Reunião Ordinária ficaria para a próxima Reunião. 
Logo após, solicitou à Servidora da Câmara Danieli Acorsi, para que procedesse à leitura das 
matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - Requerimento Nº 009/2022 – Verª. Veranice 
Pegorini Baldissera: Justificativa para ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 21 de 
junho de 2022. - Moção de Aplausos e Congratulações Nº 004/2022: Moção de Aplausos e 
Congratulações ao Time CMD de Maximiliano de Almeida, pela conquista do Campeonato 
Municipal de Marcelino Ramos, na modalidade sub-16.  Dando início a ORDEM DO DIA, o 
Senhor Presidente colocou em votação o Requerimento Nº 009/2022 da Vereadora Veranice, sendo 
aprovado por unanimidade. Dando sequência, foi submetida à deliberação do Plenário a Moção de 
Aplausos e Congratulações Nº 004/2022. Sem manifestações dos Vereadores, a moção foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Ao encerrar a Ordem do Dia e não 
havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre e nem Vereadores inscritos no GRANDE 
EXPEDIENTE, o Senhor Presidente comunicou a todos que tendo sido aprovada a Moção de 
Aplausos e Congratulações Nº 004/2022, de forma excepcional, seria destinado espaço na presente 
Reunião Ordinária para que fosse realizada homenagem aos atletas e também a equipe técnica do 
Time CMD de Maximiliano de Almeida, pelo desempenho, seriedade, dedicação e disciplina, 
elementos que foram fundamentais para o resultado obtido na competição. A homenagem 
realizada pelos Vereadores se deu por meio da entrega de honraria destinada aos atletas: Victor 
Picoloto, Alan da Fonseca, Pedro Baroni, Carlos Nascimento, João Antônio Sartori, João Pedro 
Chaves, Angelo Giroleto, João Vitor de Lima, Luiz Otávio Cecatto, Willian Padilha e João 
Bortolussi; e à Comissão Técnica, composta por: Gilmar Maciel, Marcos Slongo, Natanael do 
Prado e Anderson Slongo. Após o agraciamento passou-se aos pronunciamentos. O primeiro a se 
manifestar o Vereador Ismael, representando a Bancada do PP, parabenizou a equipe sub-16 e a 
Comissão Técnica pela bela conquista. Registrou que o importante no esporte, primeiro é competir, 
mas estar em primeiro lugar, representa a união, a força e a competitividade que são necessárias 
não somente aos atletas que estão dentro de quadra, mas à Comissão técnica e o pessoal que fica 
no banco de reserva.  Lembrou que já teve a idade destes atletas e participou muito das escolinhas 
que eram muito importantes e deixaram marcas positivas. Declarou ser um apaixonado pelo 
esporte e parabenizou a todos que participaram desta conquista, desejando sucesso no futuro. A 
Vereadora Veranice, representando a Bancada do PT, afirmou que quando ficou sabendo do 
resultado sentiu muito orgulho e recordou de toda a trajetória destes atletas na escola Dom Bosco 
e João XXIII, lembrando que aguardavam ansiosos a hora do recreio para poder jogar bola. 
Ressaltou que é muito mais do que uma conquista, é sinal que conseguem trabalhar em equipe, 
que levaram a sério os treinos e também cada jogo. Disse esperar que continuem com esta 



 

 

dedicação e seriedade e que venham muitas outras conquistas, parabenizando também a equipe 
organizadora. O representante da Comissão Técnica, Gilmar Maciel se manifestou agradecendo 
primeiro a Deus por conceder este primeiro título para Maximiliano, ao Prefeito, Vereadores, a 
Secretaria de Educação e todos que sempre apoiaram, ajudando a tirar esses jovens das ruas. Disse 
que os atletas são guerreiros não só por serem campões, mas sim pela disponibilidade, vontade, 
dedicação e também pelo respeito que eles têm com a equipe técnica e os adversários.  Registrou 
que o título é de toda a comunidade maximilianense. Afirmou que sempre vai ter pessoas 
criticando, por acharem caro o pagamento da inscrição ou do transporte para o deslocamento dos 
atletas, mas graças a Deus, o Prefeito e a Secretaria de Educação sempre lhes apoiaram nesta parte, 
pois é gratificante ver nos olhos de cada um dos atletas a vontade de vencer e sempre trazer algo 
a mais para Maximiliano. Disse que tem aprendido muito com eles, e que juntamente com o 
Professor Anderson também tentam passar coisas boas para a vida deles. Agradeceu ao Vereador 
André pela iniciativa de apoiar e realizar esta homenagem, manifestando gratidão também ao 
Vereador Ismael que é um grande incentivador nas questões ligadas ao esporte. Por fim, disse que 
o esporte de Maximiliano só tem a agradecer. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Cláudio, 
representando a Bancada do MDB, disse estar muito feliz em ver a juventude representar o 
município além das nossas fronteiras e que é um orgulho para a Câmara realizar esta homenagem. 
Segundo o que foi dito pelo Gilmar, o município fez um investimento, mas é o mínimo perto do 
retorno que se tem, quando se busca a competição, se forma o caráter das pessoas, é desta 
juventude que teremos nossos líderes amanhã. A seu ver o município precisa fazer um 
investimento consubstancial para que mais jovens, mais grupos e mais entidades se apresentem 
com projetos sociais e trabalhos desta natureza. Falou também da importância do teatro, que no 
passado representou tão bem o município, sendo que aqui já fomos a rota do teatro do estado do 
Rio Grande do Sul e devemos continuar. Disse que o esporte, assim como o teatro e o CTG 
precisam ser incentivados. Segundo dados da PUC, hoje 75% (setenta e cinco por centos) das 
pessoas condenadas ou envolvidas com o crime, não tiveram passagem por grupos como teatro, 
igreja, CTG ou futebol. Deste modo, disse que acalenta o ego quando se oportuniza aos jovens 
forjar um futuro melhor. Agradeceu pela iniciativa do CMD e ao Prefeito por incentivar a equipe. 
Ao final, fez as suas considerações o Senhor Presidente registrando que vê com grande satisfação 
quando alguém defende a prática esportiva, incentiva ou contribui de alguma forma. Disse que o 
esporte é algo que mexe com as emoções das pessoas, principalmente, quando este envolve a 
bandeira de Maximiliano de Almeida, tendo em vista o grande carinho por nosso município e que 
este sentimento é exposto em algumas oportunidades, seja para defender uma ideia que pauta o 
futuro da nossa cidade ou para defender a nossa gente, e que no esporte isso também acontece. 
Ressaltou que o maximilianense tem na essência querer ser vitorioso e levar o nome de 
Maximiliano com orgulho por onde for, sendo que este também é o nosso trabalho,  fazer com que 
Maximiliano seja vitorioso na agricultura, no comércio, na educação e em qualquer área, por isso, 
é grande a alegria quando acontece no esporte, que é o lugar que serve de palco para novos talentos, 
é a ferramenta de exercício de valores morais, ensina a ter respeito e humildade, contribui para 
formação pessoal, no sentido de proporcionar melhor visão  do trabalho em equipe e o mais 
importante, a união entre as pessoas. Como cidadão maximilianense agradeceu ao time de 
Maximiliano por fazer do município campeão frente a toda a região, parabenizou a cada um dos 
atletas, nos quais vê muito potencial, desejando que venham outros títulos no futuro. Também 
felicitou a equipe técnica, aos profissionais e amigos que estão desempenhando um trabalho 
sensacional dentro da administração, até mesmo aos finais de semana de forma voluntária, 



 

 

referindo-se ao campeonato municipal e a taça RBS. Agradeceu pela atenção de todos e não 
havendo mais a ser tratado, declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião, informando que 
a próxima Reunião Ordinária será realizada no dia 20 de julho, às 19h. Do que eu, Euclides Dal 
Bello, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme 
será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 

 
 
 
Ver. Euclides Dal Bello                                                         Ver. André Fernando Zucunelli 
Secretário                                                                                   Presidente 


