
 

 

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 05 de outubro de 2021.  

Aos cinco dias do mês de outubro 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 Décima Nona 
Reunião Ordinária do ano de 2021, saudando os Vereadores, os funcionários da Casa e também as 
pessoas que assistiam ao vivo através do facebook. Em seguida, submeteu em apreciação e 
posterior votação a Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária realizada no dia 21 de setembro de 
2021, a qual já havia sido disponibilizada aos Vereadores, sendo aprovada por unanimidade de 
votos. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que 
procedesse à leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE DO DIA: - Indicação Nº 
041/2021 – Vereadora Veranice Pegorini Baldissera: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
para que através da Secretaria competente sejam adotadas as providências necessárias para realizar 
o serviço de canalização da rede de esgoto da Rua Barão do Rio Branco que atravessa a céu aberto 
o terreno pertencente à Escola Estadual João XXIII, e que escoa em vala aberta na Rua Menino 
Deus. - Indicação Nº 042/2021 – Vereadores André Fernando Zucunelli e Cláudio Grando: 
Indicam ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine ao setor competente da 
municipalidade, que seja elaborado projeto para a construção de uma Casa Mortuária, no terreno 
que pertence ao município, localizado próximo ao cemitério. - Requerimento Nº 016/2021 – 
Vereador Idanir Minozzo: Requer autorização do plenário para realizar viagem a Brasília/DF, 
nos dias 18.10.2021 a 22.10.2021, quando estará acompanhando a comitiva do Executivo 
Municipal, com o objetivo de pleitear à liberação de recursos através de emendas parlamentares 
ao município de Maximiliano de Almeida. Para tanto, solicita o pagamento das diárias, bem como 
o ressarcimento das despesas com a utilização de táxi. - Requerimento Nº 017/2021 – Vereadores 
André Fernando Zucunelli, Ismael Zukunelli e Veranice Pegorini Baldissera: Requerem a 
prévia autorização legislativa para constituir Comissão Temporária Especial, nos termos dos arts. 
64 e 66, §1°, inciso IV do Regimento Interno, para estudo e análise da matéria correspondente a 
utilização de agrotóxicos em nosso município, em especial o herbicida 2,4-D, bem como, convocar 
produtores, autoridades, técnicos, órgãos e associações interessadas, realizar audiências públicas 
e também diligências que achar relevante. - Requerimento Nº 018/2021- Vereadores da 
Bancada do PT: Solicitam autorização do plenário para realizar viagem a Brasília/DF, com ida 
prevista para o dia 08.11.2021 e retorno no dia 12.11.2021, cujo objetivo será participarem de 
audiências pré-agendadas junto aos Deputados Federais e Senador visando à liberação de recursos, 
através de emendas parlamentares em benefício do município de Maximiliano de Almeida. Para 
tanto, requerem o pagamento das passagens aéreas (ida e volta), das diárias, bem como, o 
ressarcimento das despesas com a utilização de táxi. - Projeto de Lei Nº 043/2021: Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária de servidores, em caráter 
emergencial e excepcional e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 044/2021: Autoriza a 
disponibilização de apoio cultural para Rádio Comunitária local.  O Vereador Idanir solicitou que 
o projeto fosse encaminhado à Comissão Única de Parecer. O Senhor Presidente colocou em 
votação o pedido de baixa, sendo aprovado por unanimidade.  Seguindo o rito regimental, continua 
em tramitação o Projeto de Resolução Nº 09/2021, autoria da Mesa Diretora: “Altera o 



 

 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores, Resolução Nº 03/91”. Ao iniciar a ORDEM 
DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº 041/2021. A Vereadora 
Veranice, autora do pedido, defendeu que estamos diante de um problema de saneamento básico, 
talvez em uma das primeiras ruas existente em nosso município. Declarou ser conhecedora que 
este problema já vem há muito anos, desde quando foi gestora da Escola João XXIII, acreditando 
que, por muitas vezes, os gestores que passaram por esta Escola, encaminharam pedido ao 
Executivo Municipal, solicitando que fossem tomadas as medidas cabíveis. Afirmou que neste ano 
tem acompanhado várias postagens nas redes sociais com relação a este esgoto e disse que é um 
problema que não adianta ficar prorrogando prazo, achando que ninguém é responsável. Segundo 
a Vereadora, é um esgoto que não é produzido pela escola, mas sim pelas residências da Rua Barão 
do Rio Branco que não tem acesso a uma rede de esgoto canalizada. Ressaltou que antigamente 
na Rua Menino Deus quase não havia moradores, mas hoje é uma rua com muitas residências, 
sendo que os moradores reclamam que não podem preparar uma alimentação com as janelas e 
portas abertas em função das moscas e outros insetos, sem contar o odor. Disse ainda, que talvez 
não seja um problema de fácil resolução, em função do esgoto estar escoando por um terreno 
público do estado, onde deverá haver a permissão para canalizar. No entanto, falou que não podem 
continuar vendo as pessoas fazendo suas postagens nas redes sociais, deixando que este problema 
se alastre. Neste sentido, espera que o Executivo possa adotar as medidas. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que hoje o setor de engenharia da prefeitura esteve visitando o local fazendo 
uma análise prévia na busca de solução para o problema que existe de longa data.  Afirmou que 
como o terreno pertence ao estado, a princípio será necessária uma autorização, mas garantiu que 
há interesse da administração em resolver o problema. Em votação, a indicação foi aprovada por 
unanimidade de votos. A Indicação Nº 042/2021 foi colocada em discussão. Manifestou-se o 
Vereador André dizendo que esta casa mortuária municipal é um anseio antigo, muito embora a 
casa mortuária, localizada em anexo a Igreja católica, ao longo dos anos sempre esteve de braços 
abertos para amparar as famílias nos momentos de dor e sofrimento. Ocorre que do outro lado da 
rua, há poucos metros tem a praça municipal que é um local de lazer da comunidade e também 
onde ocorrem as festividades municipais. Lembrou que é frequente a coincidência de uma família 
estar velando o seu ente querido na casa mortuária e no outro lado da rua estar acontecendo uma 
festividade, e que isso acaba gerando uma situação constrangedora para todos.  Disse que a casa 
mortuária é ligada a uma entidade religiosa, mas estamos vivendo numa sociedade em que os 
indivíduos possuem pluralidade de crenças e adequar essa nova realidade é um fator que será muito 
bem atendido, com um local mais conveniente próximo ao cemitério e sem vínculo religioso. 
Destacou também que a construção de uma nova casa mortuária abre a possibilidade de regular 
um programa em que diminua os custos para as famílias que se encontram em vulnerabilidade 
financeira, tendo também uma despedida digna. O Vereador Romeu questionou onde seria o local 
para esta construção. O Senhor Presidente esclareceu que há indicação para ser construída em 
frente ao cemitério ou também num terreno próximo. Afirmou que esta indicação é um anseio 
antigo da comunidade e de outros Vereadores que passaram por esta Casa, os quais já haviam se 
manifestado no sentido de construir uma casa mortuária em um novo local. Reforçou que sempre 
há um constrangimento e desconforto emocional da família que está velando seu ente querido e 
também daquelas pessoas que estão realizando um evento no salão paroquial ou na praça. Para ele, 
este novo local atenderá a todos e que toda a programação religiosa de despedida poderá ocorrer 
na casa mortuária, sem maiores transtornos e sem precisar se deslocar até a igreja.  A indicação 
foi à votação e aprovada por unanimidade.   Em discussão o Requerimento Nº 016/2021 do 



 

 

Vereador Idanir, o qual justificou-se afirmando que esta viagem estava programada para o mês de 
junho, mas esteve impossibilitado de viajar e no momento surgiu a oportunidade junto a comitiva 
municipal. Garantiu que o objetivo é buscar recursos e tem certeza que será uma viagem 
produtiva. Em votação o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. O Requerimento 
Nº 017/2021 foi submetido à discussão. O primeiro a se manifestar, Vereador André defendeu que 
o uso do defensivo agrícola 2.4-D tem sido um assunto polêmico no país inteiro e que o Brasil é 
considerado o país que mais utiliza agrotóxicos, porém, não é o que mais produz, gerando um 
desconforto em âmbito mundial. Disse que diante dessa forte preocupação são movidos a buscar 
alternativas e amenizar estes impactos. Afirmou que não cresceu no ramo agrícola, por este motivo, 
procurou ler um pouco sobre o assunto e talvez alguns colegas que conhecem da prática agrícola 
e que possuem livre legitimidade para falar sobre o assunto, poderão lhe corrigir. Destacou que, 
diferente do que se pensa, este herbicida não é a causa do dano, o que gera o dano é a deriva 
causada, muitas vezes, pela má e equivocada aplicação deste defensivo. Assegurou que a Comissão 
em momento algum vai se dirigir na contramão dos produtores de soja e demais grãos, pelo 
contrário, ressaltou que a todo momento estarão reconhecendo que este é o setor que mantém o 
nosso país em pé e faz a economia girar. Disse entender que assuntos polêmicos como este não 
devem ser vistos como obstáculos insuperáveis, até porque esta legislatura, desde o início não 
pretende se curvar, mas sim enfrentar com diálogo, demostrando a parte mais humana e garantindo 
o respeito diante do conflito de ideias. Segundo o Vereador, não há um conflito de interesses, uma 
vez que o objetivo é unicamente desenvolver uma comunidade produtiva para todos. Disse ainda 
que o objetivo será promover o debate livremente, ouvindo os fruticultores e horticultores, 
conhecendo a realidade de cada um, para poder desenvolver uma regulamentação justa e adequada 
a nossa realidade, promovendo também o debate técnico, com o objetivo de capacitar o aplicador, 
diminuindo os danos, uma vez que o uso correto do herbicida não gera dano algum. Por fim, 
afirmou que a Comissão se dará por todos os Vereadores, porém o requerimento foi composto por 
um Vereador de cada bancada, justamente para demonstrar o equilíbrio de ideiais. A Vereadora 
Veranice entende que ao formar esta comissão estão dando o primeiro passo para ouvir os 
produtores e também buscar um equilíbrio entre o que existe na legislação municipal, com o que 
está  a nível de estado e  país. E defendeu que é justo ouvir as pessoas, os seus anseios e o que eles 
esperam de nós enquanto legislativo. O Vereador Ismael disse que perante um assunto que gera 
polêmica em nosso município, a ideia é o diálogo para atingir a normalidade da situação, e que o 
mais importante é a aplicação correta diante das regras estabelecidas. Garantiu que estes encontros 
serão de muita utilidade para os Vereadores e também os produtores, pois só assim poderão chegar 
em um acordo, pensando pelo bem do município e de todos. Em votação, o requerimento foi 
aprovado por unanimidade. Após aprovação do requerimento, constituiu-se a Comissão Especial 
para tratar do assunto, que ficou formada por um Vereador de cada bancada, sendo eles: do MDB, 
Vereador André, do PP, Vereador Ismael e do PT, Vereadora Veranice. Dentre os membros foi 
designado Presidente: Vereador André, Relatora: Vereadora Veranice e Secretário: Vereador 
Ismael. Prosseguindo foi submetido à discussão o Requerimento Nº 018/2021 dos Vereadores da 
bancada do PT. A Vereadora Veranice manifestou-se dizendo que em função da pandemia, os 
representantes da bancada do PT em Brasília, estavam trabalhando de forma remota, mas em 
meados de outubro estarão voltando de forma presencial, diante disso, já estão com alguns 
agendamentos para visitas em novembro, com apresentação de algumas propostas de emendas 
para o município já alinhavadas, no entanto, precisarão estar presentes para expor os motivos e 
argumentos, por isso, solicitam a aprovação desta viagem. Em votação, o requerimento foi 



 

 

aprovado por unanimidade. Por fim, o Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei nº 043/2021 em 
discussão. Sem manifestações foi à votação e aprovado por unanimidade de votos.  Ao declarar 
encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou para as inscrições do GRANDE 
EXPEDIENTE. Não havendo nenhum Vereador inscrito e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente parabenizou o Assessor Jurídico da Câmara Ramon pelo seu aniversário na data de hoje 
e declarou encerrados os trabalhos da Reunião Ordinária, agradecendo aos presentes e também os 
que acompanhavam pelo facebook. E convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária que será 
realizada no dia 20 de outubro 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 


