
 

 

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 06 de dezembro de 2021.  

Aos seis dias do mês de dezembro 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 
Fernando Zucunelli, 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 Vigésima 
Terceira Reunião Ordinária do ano de 2021, saudando os Vereadores, os funcionários da Casa e 
as pessoas que assistiam ao vivo através dá página da Câmara de Vereadores no Facebook. 
Iniciando os trabalhos, foi dispensada a leitura da ata da Vigésima Segunda Reunião Ordinária 
realizada no dia 19 de novembro de 2021, a qual já havia sido disponibilizada aos Vereadores. 
Em discussão, a Vereadora Veranice solicitou retificação da ata, pois durante o seu 
pronunciamento no Grande Expediente disse que cometeu um erro quando mencionou que o 
asfalto em parte da Avenida 15 de Novembro teria sido construído no governo da Prefeita Dirlei, 
quando na verdade esta obra foi construída durante o mandato da Prefeita Lenir. Também 
requereu que fosse registrado na ata que o Senhor Presidente infringiu o Regimento Interno em 
dois momentos: no primeiro, durante a Ordem do Dia, após a Vereadora Daiane Barancelli se 
pronunciar sobre a indicação apresentada para a construção dos redutores de velocidade na 
entrada da cidade, o Senhor Presidente manifestou a sua opinião pessoal sem ter passado o cargo 
ao Vice-Presidente; e segundo, quando o Senhor Presidente se pronunciou no Grande Expediente 
sem ter se inscrito no tempo hábil, o que pode ser confirmado pela transmissão do Facebook, 
pois antes de chamar o Vereador Euclides Dal Bello para fazer uso da tribuna, o Senhor 
Presidente mencionou que haviam apenas dois Vereadores inscritos. O Senhor Presidente se 
manifestou dizendo que não infringiu o Regimento, até porque na indicação da Vereadora 
Daiane, fez uma sugestão e colaborou na qualidade de Presidente e quanto a ocupar tribuna, disse 
que o Regimento não prevê qual é o momento para se inscrever, ressaltando que estava no tempo 
regulamentar dos trinta minutos, mas que acatava as sugestões da Vereadora. Dito isto, o Senhor 
Presidente submeteu as retificações da Vereadora Veranice à apreciação do plenário, sendo 
aprovadas por unanimidade. Em seguida, a ata foi colocada em votação, com as retificações 
supramencionadas, resultando a ata aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que realizasse à leitura das matérias 
constantes do EXPEDIENTE DO DIA: - Requerimento Nº. 021/2021 – Vereador Romeu 
Bassoli: Justificativa para ausência na Vigésima Primeira Reunião Ordinária, realizada no dia 05 
de novembro de 2021 e na Vigésima Segunda Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de 
novembro de 2021. - Indicação Nº 048/2021 – Vereador Romeu Bassoli: Indica para que a 
administração municipal, por meio da Secretaria competente, promova a instalação de lixeiras 
para coleta de lixo orgânico e reciclável na Rua Clóvis Menegazzo, esquina com a Rua Maia 
Filho, nas proximidades da Igreja Árvore da Vida. - Indicação Nº 049/2021 – Vereador Idanir 
Minozzo: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Secretaria Municipal 
de Obras, que seja realizado o conserto da ponte localizada na Linha Bernardi. - Projeto de Lei 
do Executivo Nº 047/2021: Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício 
econômico e financeiro de 2022 e dá outras providências. O projeto estava em análise na 
Comissão Única de Parecer (CUP), sendo realizada leitura do Parecer Favorável emitido pela 



 

 

CUP. O Projeto de Lei do Executivo Nº 048/2021, 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 continuava tramitando na Comissão Única de Parecer, com 
parecer e votação na próxima Reunião Ordinária. - Projeto de Lei do Executivo Nº 049/2021: 
Estabelece Normas sobre a Regularização Fundiária Urbana – REURB, no âmbito do município 
de acordo com a Lei Federal Nº 13.465/2017 e dá outras providências. - Projeto de Resolução 
Nº 09/2021- autoria da Mesa Diretora: “Altera o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 
Resolução N.º 03/91”. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu a votação 
o Requerimento Nº 021/2021 do Vereador Romeu, que foi aprovado por unanimidade. A 
Indicação Nº 048/2021 foi colocada em discussão. O único a se manifestar foi o autor, Vereador 
Romeu, dizendo não ter conhecimento se é obrigação da prefeitura ou se cada morador pode 
fazer isto, no entanto os moradores têm reclamado que eles colocam o lixo na rua para o 
recolhimento e os cachorros acabam rasgando os sacos, e que os lixeiros não recolhem o que fica 
rasgado e espalhado na rua. Diante disso, solicitou que dentro do possível seja instalada a lixeira, 
pois os moradores já estão cansados com esta situação. A indicação foi aprovada por 
unanimidade. Submetida à discussão a Indicação Nº 049/2021, do Vereador Idanir, o qual 
ressaltou que a ponte se encontra em condições precárias e parece estar caindo. Disse que talvez 
o setor responsável já tenha averiguado a situação, mas se ainda não o fizeram, que avaliem a 
possibilidade de fazer melhorias nesta ponte. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 
Seguindo foi à discussão o Protejo de Lei do Executivo Nº 047/2021. Sem manifestações dos 
Vereadores, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o Protejo 
de Lei do Executivo Nº 049/2021 entrou em pauta. O Vereador Euclides solicitou que o projeto 
fosse baixado para a Comissão Única de Parecer, sob a justificativa de que não havia entendido 
a matéria. O Senhor Presidente submeteu o pedido de baixa do Vereador em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. O Projeto de Resolução Nº 09/2021, de autoria da Mesa Diretora, 
que “Altera o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, Resolução N.º 03/91” foi a última 
matéria em pauta na Ordem do Dia. O Senhor Presidente informou que o referido projeto seguiu 
o que determina o art. 173, § 3º do Regimento Interno, foi incluído na Ordem do Dia para 
discussão em duas sessões consecutivas. Encerrado o período para discussão e não havendo 
apresentação de emendas, o projeto foi submetido à votação do plenário e aprovado por 
unanimidade de votos.  Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou para as inscrições 
do GRANDE EXPEDIENTE. Pela ordem de inscritos, a primeira a ocupa a tribuna foi a 
Vereadora Daiane. Após saudar os presentes, a Vereadora agradeceu ao colega e amigo Mário 
Weber que esteve presente nesta noite, fazendo a entrega de um exemplar de seu livro a cada 
Vereador e funcionário da Casa, manifestando gratidão por ele ter conseguido escrever um pouco 
mais da história do nosso povo. Agradeceu aos Vereadores que assinaram a Moção de Apoio ao 
Projeto de Lei nº 2.564/2020, que se refere a luta de mais de trinta anos dos profissionais da 
enfermagem, com relação a instituição do piso salarial fixo. Ressaltou que, principalmente nos 
grandes hospitais do interior, a classe da enfermagem tem que trabalhar dobrado, em turnos muito 
pesados e com condições precárias para poder sobreviver. Enfatizou que a pandemia abalou o 
psicológico de todos, principalmente porque tiveram que realizar um trabalho que não tinham 
conhecimento, buscaram informações nas redes sociais e passaram por treinamentos e 
capacitações do nada, apenas olhando uma bula, para poder lutar e salvar vidas. Dedicou esta 
vitória ao povo brasileiro que ficou na porta do Congresso Nacional, lutando pela enfermagem e 



 

 

agradeceu aos Senadores Fabiano Contarato e Eliziane Gama por todo apoio.  Prestou 
agradecimentos ao Conselho Federal de Enfermagem e ao Conselho Estadual de Enfermagem. 
Seguiu dizendo que também está na tribuna porque seus colegas, técnicos e enfermeiros estão 
um pouco chateados por conta de alguns boatos que surgiram sobre a retirada de alguns de nossos 
direitos, direitos estes que foram adquiridos na Justiça. Indagou se mereciam estar na boca do 
povo desta maneira, sabendo que esses profissionais não tem horário, largam suas famílias, 
largam tudo para salvar uma vida. Disse fazer este relato à comunidade porque suas colegas da 
Secretaria de Saúde estão assistindo e esperando por isso, e acredita que os direitos conquistados 
a nível nacional, não será o município que vai tirar.  O próximo a ocupar a tribuna, Vereador 
Idanir, agradeceu a Deus pela oportunidade e após cumprimentar os presentes expressou seu 
agradecimento ao ex-Vereador Mário Weber, seu grande amigo, parabenizando-o pelo segundo 
livro já escrito, desejando que Deus lhe abençoe com muitos anos de vida. Externou os 
sentimentos de pesar à família Cavagnoli pelo trágico falecimento do Senhor Alduíno, que era 
também seu primo e amigo, uma pessoa que não media esforços para ajudar a quem quer que 
fosse, e que nos restava orar a Deus pedindo também por sua esposa que estava hospitalizada. 
Prosseguiu seu discurso, ressaltando que entraria num campo minado, porém como atalaia, 
caberia a ele avisar, reportando-se à bebida alcoólica. Referiu-se com indignação sobre o assunto, 
pois perdeu seu pai com 57 (cinquenta e sete anos), cometido por um câncer na garganta, sendo 
que a bebida já levou muitas pessoas e atrás dela vem outros entorpecentes. Advertiu as 
autoridades políticas e religiosas, citando como exemplo o município de Guaramirim, no estado 
de Santa Catarina, onde o Bispo daquela paróquia decretou que todas as festas religiosas 
realizadas na paróquia ou nas comunidades aconteceriam sem bebida alcoólica. Declarou que um 
parente seu testemunhou e afirma que as festas são uma maravilha, não tem confusão e 
dificilmente alguém vai chegar em casa e espancar a família. Mencionou que são exemplos 
trazidos para quem está assistindo, pois a bíblia diz que uma alma salva, vale mais do que um 
mundo inteiro perdido. Para corroborar com as suas afirmações, o Vereador fez a leitura do 
trecho da bíblia extraído de Gálatas, capítulo 5, versículo 16-21. Enfatizou que a bíblia é verdade, 
é a palavra de Deus, e que cabe a nós segui-la ou não, pois existem dois caminhos, o céu e o 
inferno, nada além disso e finalizou dizendo que se nesta noite, após as suas colocações, apenas 
uma vida abandonar a bebida alcoólica, ele será a pessoa mais feliz. Em seguida, passando o 
cargo de Presidente ao Vice, Vereador André, fez uso da tribuna o Vereador Cláudio Grando, 
que iniciou sua fala saudando os presentes e disse que foi debatido nesta Casa algumas sugestões 
apresentadas pelo Vereador Ismael e demais Vereadores sobre o campo municipal. Informou 
com satisfação que o pedido foi atendido, com o esforço grande da equipe da prefeitura, em 
especial do Sargiano, que não mediu esforços, inclusive fora do horário, e também o Joãozinho 
e as demais pessoas que colaboraram para recuperar este espaço, sugerindo a todos que fossem 
visitar o local. Ponderou que durante a pandemia, não estavam sendo realizadas atividades nesta 
praça esportiva e de fato estava um tanto decaído, mas segundo o Vereador, foi realizada a pintura 
externa e interna, colocados os mastros das bandeiras, colocadas portas e portões, colocação de 
vidros nos banheiros, na copa e nos vestiários, recuperação do brasão do município, localizado 
em cima do pórtico de entrada do estádio, além de reforma das traves de futebol 11 e 7, 
recuperação da tela que divide o campo com a torcida, recuperação da casa onde ficam os 
mesários, melhorias no gramado, com corte de grama e colocação de adubo e ureia, limpeza e 
pintura nas ruas ao redor do estádio, aquisição de um fardamento novo para o time que representa 
o município, reforma do trator que corta a grama, além da colocação de várias folhas de Brasilit 



 

 

na cobertura da churrasqueira, que estava bastante danificada. Parabenizou a administração pelo 
bom senso de recuperar esta praça esportiva que está pronta para receber eventos. Em nome da 
Mesa Diretora, manifestou votos de pesar à família Cavagnoli, pelo trágico passamento do amigo 
e desejou uma pronta recuperação a esposa que ainda está hospitalizada. Ao final de seu 
pronunciamento, comunicou também que no último dia três, juntamente com os Vereadores 
André e Idanir estiveram em Sananduva, participando da reunião da AVENOR para a eleição da 
nova diretoria - biênio 2022/2024, divulgando a relação nominal dos novos membros da diretoria 
e do conselho fiscal. Reassumindo a presidência dos trabalhos e não havendo mais Vereadores 
inscritos para uso da tribuna, o Senhor Presidente informou à população que a partir da próxima 
sessão, será retomado o espaço da Tribuna Livre, podendo se inscrever para fazer uso da palavra 
todo e qualquer cidadão que comprove ser eleitor em Maximiliano de Almeida, representantes 
de entidades sociais e sindicais, conselhos municipais e partidos políticos. As inscrições devem 
obedecer às normas contidas na Resolução Legislativa Nº 001/2011. Não havendo mais nada a 
ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da Reunião Ordinária, 
agradecendo aos presentes e também os que acompanhavam pelo Facebook. Convidou a todos 
para a próxima Reunião Ordinária que será realizada no dia 20 de dezembro 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 


