
 

 

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 08 de novembro de 2022. 

Aos oito dias do mês de novembro 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, Romeu 
Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Não compareceu à Sessão o Vereador Ismael Zukunelli. 
Havendo quórum regimental e invocando a Proteção Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão, saudando a todos. Em seguida, foi dispensada a leitura da ata da Décima Sexta 
Reunião Ordinária realizada no 20 de outubro de 2022, que foi aprovada por unanimidade, sem 
ressalvas. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou aos Vereadores, que por requerimento do 
Executivo Municipal, será retirado de pauta o Projeto de Lei Nº 045/2022, tendo em vista também 
a reunião do dia 25 de outubro.  Logo após, o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara, 
Danieli Acorsi, que procedesse a leitura das matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - 
Projeto de Lei Nº 049/2022: Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício 
econômico e financeiro de 2023 e dá outras providências. O projeto foi apresentado e encaminhado 
para análise da Comissão Única de Parecer. - Projeto de Lei Nº 050/2022: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a realizar contratação temporária de servidor, em caráter emergencial e 
excepcional e dá outras providências. Ao iniciar a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente colocou 
em pauta para discussão e votação, o Projeto de Lei Nº 050/2022. Não havendo manifestações dos 
Vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia e não 
havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE, onde 
o único a fazer uso da palavra na tribuna foi o Vereador Euclides Dal Bello que falou ter passado 
por dois mandatos pelo Executivo e sabe que a sociedade cobra demais, mas às vezes agradece de 
menos. Lembrou da última sessão quando todos criticaram a situação das estradas, sendo este o 
grande motivo que lhe traz a tribuna, para agradecer a equipe do setor de obras que imediatamente 
atenderam o seu pedido e fizeram um excelente trabalho. Ressaltou que não podem somente 
criticar, no momento que os trabalhos são realizados também tem que saber agradecer. 
Parabenizou também o Secretário de Urbanismo, pois nesta mesma sessão algumas ruas da cidade 
foram criticadas, sendo que hoje foi realizado um tapa-buracos. Finalizou pedindo desculpas ao 
Prefeito, porque talvez tenha passado um pouco do limite, mas isso são coisas que acontecem. Não 
havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu o público presente e quem 
acompanhava ao vivo pelo Facebook e declarou encerrada a presente reunião ordinária, 
convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 22 de novembro, 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. 
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