
 

 

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

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, os Vereadores 
da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram-se em Sessão 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 quórum regimental e 
invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta à presente sessão, saudando 
os Vereadores, os funcionários da Casa, o público presente e de maneira especial o Prefeito 
Euclides João Muterlle. Inicialmente foi dispensada a leitura, em Plenário, da ata da Décima 
Reunião Ordinária realizada no dia 20 de julho, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. 
Para constar, o Senhor Presidente comunicou os Vereadores que o Processo nº 3720-0200/19-3 
das Contas de Governo da Administradora do município de Maximiliano de Almeida, referente ao 
exercício de 2019, estão à disposição para exame e apreciação nesta Casa Legislativa. Em seguida, 
solicitou que a Servidora da Câmara procedesse a leitura do e-mail recebido do Tribunal de Contas 
no dia 27 de julho de 2022.  O Presidente informou ainda, que conforme disposições contidas no 
Regimento Interno desta Casa, a prestação de contas com o referido Parecer Prévio serão 
apreciados pela comissão competente (Comissão Única de Parecer), que elaborará projeto de 
decreto legislativo a ser votado até 60 dias após o recebimento do parecer. Com isso, ficou marcada 
para a Reunião Ordinária do dia 21 de setembro de 2022, o julgamento das contas do exercício de 
2019 pela Câmara de Vereadores, informando também que Parecer prévio emitido pelo Tribunal 
somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
Dando sequência, o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara Danieli Acorsi, que 
procedesse à leitura das matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - Requerimento Nº 
010/2022 – Vereadora Veranice Pegorini Baldissera: Justificativa para ausências na Reunião 
Extraordinária do dia 15 de julho de 2022 e na Reunião Ordinária realizada no dia 20 de julho de 
2022. - Indicação Nº 027/2022 – Vereadora Daiane Barancelli: Que o Executivo Municipal 
tome as providências necessárias no sentido de reativar o programa criado a partir da Lei Municipal 
Nº 999/2019, tendo em vista as inúmeras reclamações por parte dos munícipes, devido ao 
crescimento de animais abandonados na área urbana de nossa cidade. Indica também que estude a 
possibilidade de criar o Programa Municipal de adoção responsável de pequenos animais, 
programa este em parceria com a Associação Amigos dos Animais do município. - Indicação Nº 
028/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Indica para que sejam elaborados estudos técnicos 
visando à criação 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 029/2022 – Vereador Euclides Dal Bello: Indica ao setor responsável para que 
realize a limpeza e o recolhimento de entulhos depositados no terreno baldio pertencente ao 
município, localizado ao lado da caixa d’água da CORSAN. - Indicação Nº 030/2022 – Vereador 
Euclides Dal Bello: Sugere ao Senhor Prefeito para que avalie a possibilidade de realizar uma 
reunião com os taxistas do município, tendo como objetivo principal que seja estabelecida uma 
tabela de valores a serem cobrados pelo transporte de passageiros dentro do perímetro urbano. - 
Indicação Nº 031/2022 – Vereadora Veranice Pegorini Baldissera: Indica ao Exmo. Senhor 
Prefeito que, após estudo de viabilidade, determine ao departamento competente que seja realizado 
o nivelamento para posterior colocação de paver ou pavimentação asfáltica no espaço localizado 



 

 

em frente à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, bem como, solicita que seja providenciada melhorias 
no acesso da entrada desde o portão até as imagens. - Indicação Nº 032/2022 – Vereadora 
Veranice Pegorini Baldissera: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que, após estudo de 
viabilidade, determine ao departamento competente a realização da pavimentação asfáltica na Rua 
Barão do Rio Branco. - Requerimento Nº 11/2022 – Vereador André Fernando Zucunelli: Para 
que seja encaminhado ao Executivo Municipal o Anteprojeto n°02/2022, que cria o Programa de 
Incentivo à Fruticultura para atender agricultores familiares do Município de Maximiliano de 
Almeida. - Pedido de Informação Nº 004/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Para que seja 
oficiado ao Poder Executivo Municipal solicitando que encaminhe informações e/ou documentos 
a respeito dos processos licitatórios (Pregão Presencial nº 007/2022 e Pregão Presencial nº 
015/2022). - Projeto de Lei do Legislativo Nº 07/2022 – autoria do Vereador André Fernando 
Zucunelli: Cria o Programa Bom Pagador que concede desconto de 5% no IPTU para o 
contribuinte que o quitar em dia por 2 anos consecutivos. - Projeto de Lei Nº 041/2022: Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com Concurso de Poesia Tradicionalista e dá 
outras providências. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente colocou em votação o 
Requerimento Nº 010/2022, da Vereadora Veranice, que foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida, foi submetida à discussão a Indicação Nº 027/2022, da Vereadora Daiane. A autora 
justificou que essa questão vem sendo trabalhada desde 2017, quando assumiu esta Casa, sendo 
que a mencionada lei foi uma conquista juntamente com os Vereadores da época. Afirmou que o 
centro da cidade está infestado de animais, relatando que somente na sua rua numa noite conseguiu 
registrar oito cães. Contou também que nesta manhã, o lixo da vizinhança amanheceu espalhado, 
o que obrigou os vizinhos a recolher, pois é a entrada da cidade e não fica bonito para as pessoas 
que visitam o município. Lembrou que no ano de 2020 foram realizadas muitas castrações, mas 
que atualmente não sabe dizer o que está sendo feito, ressaltando que a procura é grande e que as 
pessoas estão reclamando, pois o excesso de animais abandonados nas ruas é um problema de 
saúde pública. Solicitou que setor competente procure resolver o problema junto com a equipe, 
tendo em vista que foram contratadas pessoas para trabalhar com isso. O Senhor Presidente deixou 
registrado que compete ao município tomar alguma providência diante desta situação, até porque 
isto também se repete em outros locais da cidade e não apenas no centro. Informou que diante 
destas reclamações que chegaram até os Vereadores, entrou em contato com o Prefeito de 
Sananduva, tendo em vista que o município possui um castra móvel, que ainda não está em 
funcionamento, mas que talvez poderia ser firmada uma parceria entre os municípios.  A indicação 
foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi colocada em discussão a Indicação Nº 028/2022. 
Durante a discussão o autor, Vereador Ismael disse que a matéria já foi aprovada na gestão passada 
e que está reiterando para que o Executivo avalie esta possibilidade de auxiliar as entidades sem 
fins lucrativos e que prestam trabalhos voluntários e sociais no município. Citou como exemplo a 
ARMA, que é uma entidade do município e, diga-se de passagem, já recebe ajuda com o transporte 
quando precisam se locomover para outras cidades, mas é uma entidade que realiza trabalhos 
voluntários quando necessário, lembrando que muitas vezes trabalharam em prol do hospital e 
também ajudando nas festividades do município. Disse que este valor, se for repassado, auxiliará 
as entidades nas despesas o que considerou de extrema importância. Em votação, a indicação foi 
aprovada por unanimidade. Continuando, foi à deliberação do Plenário a Indicação Nº 029/2022. 
Em sua justificativa o autor, Vereador Euclides parabenizou o Senhor Prefeito por estar mudando 
a cara da cidade, com a terceira rua sendo asfaltada. Disse que talvez tenha expressado mal a 
questão dos entulhos, pois neste terreno existe um depósito de material de construção, no lado de 



 

 

baixo o colégio e em frente tem o Clube Aquarius, que é um local onde alguns eventos são 
promovidos. Segundo o Vereador, foi procurado por alguns moradores que estão dispostos a 
construir neste espaço um bosque com árvores nativas e que tentarão junto ao comércio que sejam 
doados os bancos como forma de patrocínio. Lembrou que muitos pais quando levam as crianças 
para a piscina, não tem muita opção de onde ficar, sendo que este espaço poderia ser um ponto de 
encontro para tomar um chimarrão e ao mesmo tempo cuidar do filho que está brincando no clube 
em frente. Acredita ser viável porque o município não terá gastos, por isso, espera que o Executivo 
encontre a maneira legal de ceder este terreno aos moradores, os quais se responsabilizarão pelo 
espaço que é público e merece ser melhor aproveitado. A indicação foi aprovada por unanimidade. 
A seguir, foi à deliberação a Indicação Nº 030/2022. Justificando o Vereador Euclides lembrou 
que na época quando foi Prefeito, tinham um preço base dentro do perímetro urbano, mas ao que 
parece hoje existe uma desproporcionalidade nos valores, por isso, a importância de uma reunião 
entre o Prefeito e os taxistas do município. Ponderou também que o estacionamento na avenida 
principal da cidade está um caos e, desta forma, sugeriu para que fossem construídos boxes para 
os taxistas no meio da rua próximo à Agropecuária Muterlle e também na Avenida Sete de 
Setembro, com isso sobrariam cinco vagas de estacionamento no centro. Disse não ter nada contra 
os jogadores de baralho e as pessoas que vem trabalhar de carro, desde que estacionem em outro 
lugar que não seja na avenida, pois muitas vezes o comércio deixa de vender por este motivo. O 
Vereador Cláudio afirmou que este tema já foi debatido em outras administrações, mas é evidente 
que tirar os táxis da avenida não resolve o problema do estacionamento. De acordo com o 
Vereador, a questão é que seria regulamentado o local onde os táxis ficariam estacionados. 
Concordou que há uma enorme dificuldade de estacionamento no centro em determinados horários 
e quem sabe uma alternativa seria disponibilizar para estacionamento os terrenos baldios, onde o 
proprietário poderia receber um bônus, como a redução do IPTU, para ceder o espaço. Em votação, 
a indicação foi aprovada por unanimidade.  Seguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão 
a Indicação Nº 031/2022. Justificando a Vereadora Veranice falou que as pessoas com a chegada 
da primavera e do verão procuram um espaço ao ar livre e em contanto com a natureza, e que a 
gruta é um espaço de lazer, com academia ao ar livre, que foi revitalizado por meio da soma de 
esforços envolvendo o poder público, a comunidade e a paróquia. Registrou ainda que 
recentemente algumas pessoas da comunidade contribuíram para que fosse restaurada a parte da 
gruta, no entanto, estaria faltando melhorar o acesso do portão até a gruta, onde o chão encontra-
se desparelho e com raízes de árvores expostas, sugerindo o nivelamento e se possível a colocação 
de paver para deixar o local mais adequado, principalmente por ser um espaço muito frequentado 
por pessoas de idade. Disse acreditar que financeiramente, não envolverá um valor tão expressivo 
e que ficaria bom em virtude de já ter sido uma soma de esforços de muitas pessoas para termos 
este local que também é turístico. A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade. 
Prosseguindo na Ordem do Dia, em discussão a Indicação Nº 032/2022. A autora, Vereadora 
Veranice ressaltou que há dias estão acompanhando a colocação de asfalto no entorno da praça e 
na Rua Anchieta, um trabalho excelente, pois dá uma visão bonita para a nossa cidade. Disse que 
as ruas asfaltadas, bem conservadas ou com calçamento de boa qualidade proporcionam bem-estar 
aos moradores e também a quem transita. Conforme a Vereadora, as ruas já referidas tinham até 
um bom estado, se comparadas à Rua Barão do Rio Branco, que há anos apresenta um péssimo 
estado de conservação e por onde transita também o transporte escolar. Disse que é uma rua de 
curta extensão, que faz ligação com a Rua Daltro Filho e a Avenida Sete de Setembro, por isso, 
solicitou que seja dada prioridade ao asfaltamento desta via, sugerindo também melhorias no 



 

 

passeio e na iluminação pública. O Vereador Cláudio concordou com a situação desta rua, 
lembrando que esteve conversando com o Prefeito sobre o assunto e explicou que na época entre 
esta obra e a da Rua da Piedade, foi optado pela Rua da Piedade, tendo em vista que na Barão do 
Rio Branco será necessário fazer toda a tubulação de esgoto, o que não é um projeto barato. Em 
razão disso, afirmou que existe a necessidade de um aporte de recursos das esferas do governo. 
Garantiu que o setor de engenharia já possui um levantamento desta rua, que está entre as 
prioridades desta gestão. A indicação foi aprovada por unanimidade. O Requerimento Nº 011/2022 
foi a próxima matéria em pauta. Passando a presidência dos trabalhos à Vice-Presidente, 
manifestou-se o Vereador André explicando que o assunto vem em forma de anteprojeto, pois não 
compete à Câmara propor matéria que gere despesa ao Executivo. Relatou que desde o ano 
passado, com a união das bancadas, estiveram conversando com os fruticultores, tratando sobre o 
2,4-D e buscando alternativas. Diante desta discussão, contou que puderam conhecer um pouco 
mais da dificuldade deste setor. Disse que somado a isso, também está uma bandeira que defendeu 
durante a campanha que versa sobre a permanência do jovem e da família no ramo da agricultura 
familiar. Ressaltou que este projeto está em andamento desde 2015 no município de Paim Filho, e 
muito embora os fruticultores tenham ficado sem o repasse por um período, o projeto foi retomado 
agora. Segundo o Vereador, esteve conversando com o Secretário deste município e trata-se de um 
projeto excelente, onde é repassado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada família de fruticultor. 
Explicou que o requerimento apresenta o mesmo modelo de projeto de lei para que possa ser 
implantado em nosso município. Mencionou que os requisitos e os valores serão regulamentos 
pelo Executivo, mas o importante é contribuir com a atividade da fruticultura, que é a terceira 
maior do ramo no município. Reassumindo a presidência e não havendo mais discussão, o 
requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando seguimento foi à deliberação do Plenário, o 
Pedido de Informação nº 004/2022.  O Vereador Ismael, autor do pedido, disse que preferia 
aguardar a resposta do Executivo e, após os documentos encaminhados, voltaria a falar sobre o 
assunto. O pedido de informação foi aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo passou-se 
à apreciação dos projetos. O primeiro a ser analisado foi o Projeto de Lei do Legislativo Nº 
07/2022, autoria do Vereador André. Ao passar a presidência para a Vice-Presidente, o Vereador 
salientou que o projeto nasceu da discussão que ocorreu na última sessão, quando foi aprovado o 
projeto de lei do executivo que estabelecia a data de vencimento do IPTU e a atualização do índice, 
o qual foi questionado pelo Vereador Romeu e, a partir disto, surgiu a necessidade de buscarmos 
alguma medida para minimizar este impacto que todo ano aumenta um pouco mais. Explicou que 
o programa já inicia com efeito a partir de 2023, levando em consideração estes anos que já 
passaram. Disse se tratar de mais um benefício de natureza tributária, em que os Vereadores podem 
legislar, conforme decisão do STJ. Reassumindo a presidência dos trabalhos e não havendo mais 
discussão, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade. Último na Ordem do Dia, o Projeto 
de Lei Nº 041/2022. Sem manifestações, o projeto foi submetido à votação e aprovado por 
unanimidade de votos. Ao encerrar a Ordem do Dia e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna 
Livre, passou-se às inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. O primeiro inscrito Vereador 
Cláudio saudou a todos os presentes e manifestou contentamento pela municipalidade ter se 
disponibilizado em fomentar o Concurso de Poesias Tradicionalistas na Semana Farroupilha e 
também por viabilizar os recursos para a premiação. Quanto ao concurso, informou que as 
inscrições iniciam amanhã nas secretarias das escolas, sendo que a administração estará 
conversando com os diretores e entregando o regulamento. Explicou também que a primeira 
eliminatória será realizada no dia 14 de setembro e durante o jantar que será promovido pelo CTG 



 

 

no dia 17 de setembro acontecerá a final do concurso, sendo que os primeiros colocados de cada 
categoria serão agraciados com um prêmio em dinheiro e a escola que o aluno estiver matriculado 
também receberá um incentivo financeiro. Segundo o Vereador, a premiação não é grande, mas é 
uma maneira de incentivar os alunos e movimentar a tradição gaúcha em nosso município. Disse 
esperar que o concurso não se limite apenas a este ano, pois como foi aprovado nesta Casa, o 
concurso passa a integrar o calendário oficial do município. Também registrou em seu nome e em 
nome da bancada, votos de pesar pelo passamento do ex-Vereador Dalto Rosa de Farias, ocorrido 
no dia 01 de agosto em curso, o qual deixou um grande vazio em nossa comunidade. Destacou que 
ele era natural de Porto Alegre, venho a trabalho para o município de Maximiliano de Almeida e 
aqui fixou residência, constituiu família e criou muitos amigos. Lembrou que ele foi Vereador por 
três legislaturas, 1983-1988 pelo PDS, 1993-1996 pelo PMDB e de 1997-2000 pelo PT, foi um 
líder político em nosso município, ocupando a cadeira de Presidente desta Casa no ano de 1996 e 
1998. E por essa razão, enfatizou que ele merecia esta pequena homenagem, com sentimentos de 
pesar extensivo a todos os seus eleitores, amigos e de maneira especial, a família. Último inscrito 
Vereador Idanir, iniciou agradecendo a Deus pela oportunidade de estar presente e cumprimentou 
a todos.  Manifestou o seu agradecimento ao Deputado Afonso Hamm pela destinação da emenda 
para a Rua Rovílio Dal Bello, que está em fase de conclusão, agradecendo também o Senhor 
Prefeito que permitiu que esta verba fosse colocada nesta rua. Diante disso, fez uma solicitação 
verbal pedindo para que seja feito o término na Rua Pedro Savignhago, com a colocação de uma 
carga de asfalto, no pequeno espaço de calçamento que está bastante danificado. Também 
agradeceu ao Senhor Prefeito por ter atendido a sua primeira indicação, do dia 29 de janeiro de 
2021, onde solicitou que fosse colocado o asfalto na Rua da Piedade, lembrando que na época o 
Prefeito responder que deveriam ir atrás de uma verba. Disse que o motivo que levou a fazer esta 
obra não importa, o importante é que está pronta. Fez um agradecimento à família Covatti que 
destinou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o Hospital São José e também R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) para a saúde. Disse que precisam sempre agradecer as pessoas que 
lembram de Maximiliano, não importa o partido, aqueles que investem em nossa cidade, devem 
ser lembrados no dia que precisarem. Novamente com relação às ruas, o Vereador declarou ao 
Prefeito que cada rua feita, é uma rua a menos que tem para fazer, assim, se cada um fizer a sua 
parte, daqui a pouco todas as ruas estarão calçadas ou asfaltadas. Por fim, destacou o trabalho que 
é feito através do Consórcio entre os municípios, o qual venho para agilizar e somar. Não havendo 
mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e quem acompanhou 
ao vivo pelo Facebook. Convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 19 
de agosto, às 19h. Para constar, eu Danieli Acorsi, Oficial Legislativa, lavrei a presente ata, que 
após ser aprovada em Plenário, será assinada pelo Secretário e pelo Presidente da Mesa Diretora. 
 
 
 
Ver. Euclides Dal Bello                                                         Ver. André Fernando Zucunelli 
       Secretário                                                                                   Presidente 


