
 

 

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 20 de outubro de 2021.  

Aos vinte 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 André Fernando Zucunelli, os seguintes Vereadores: 
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 Reunião 
Ordinária do ano de 2021, saudando os Vereadores, os funcionários da Casa e as pessoas que 
assistiam ao vivo através do facebook. Antes de iniciar, o Vereador André esclareceu que hoje 
está na presidência da Câmara, porque o Presidente, Vereador Cláudio encontra-se de atestado 
médico, desejando a ele melhoras. Em seguida, submeteu em apreciação e posterior votação a 
Ata da Décima Nona Reunião Ordinária realizada no dia 05 de outubro 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: - Projeto de Lei Nº 044/2021: 
Autoriza a disponibilização de apoio cultural para Rádio Comunitária local. O projeto estava em 
análise na Comissão Única de Parecer, a qual emitiu parecer favorável, sendo procedida a leitura 
do Parecer. - Projeto de Lei Nº 045/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal formalizar 
permissão de uso de bem imóvel público. - Projeto de Lei Nº 046/2021: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a realizar despesas e dá outras providências. - Projeto de Lei do 
Legislativo Nº 07/2021 – Verª. Veranice Pegorini Baldissera e Ver. André Fernando 
Zucunelli: Dispõe sobre a obrigação de realizar a limpeza, a remoção e dar o destino adequado 
às fezes geradas por animais domésticos em praças, parques e logradouros públicos no âmbito 
municipal. - Projeto de Lei do Legislativo Nº 08/2021 – Ver. André Fernando Zucunelli e 
Ver. Euclides Dal Bello: Altera a Lei nº 046/89 – Código Tributário Municipal – e dá outras 
providências, em especial, às atividades comerciais ambulantes. – Projeto de Resolução Nº 
09/2021 – autoria da Mesa Diretora: “Altera o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 
Resolução Nº 03/91”. Segundo o Presidente, a matéria cumpriu o prazo estabelecido no art. 173, 
§ 1º do Regimento Interno, sendo na reunião de hoje constituída a Comissão Especial pelos 
seguintes Vereadores: do MDB Vereador André, do PP Vereador Ismael e do PT Vereadora 
Veranice. Após formar a comissão, o Presidente esclareceu que a mesma terá prazo de dez dias 
úteis para emissão do Parecer, sendo que o projeto com Parecer e emendas, se houver, será 
distribuído em avulso e incluído na Ordem do Dia para discussão em duas sessões consecutivas e 
votação na terceira, conforme previsto no art. 173 § 3º do Regimento Interno. Passando para a 
ORDEM DO DIA, o primeiro na pauta foi o Projeto de Lei Nº 044/2021. Nenhum Vereador 
querendo se manifestar, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O Projeto 
de Lei Nº 045/2021 foi submetido à discussão, e não havendo manifestações foi à votação e 
aprovado por unanimidade. Em pauta o Projeto de Lei Nº 046/2021. Sem manifestações dos 
Vereador, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, o Senhor 
Presidente colocou o Projeto de Lei do Legislativo Nº 07/2021 em discussão. A Vereadora 
Veranice afirmou que adotar um animal é um direito de todo o cidadão, mas que essa 
responsabilidade precisa ser assumida de forma consciente, pois somente desta maneira 
atingiremos a tão desejada posse responsável. Ressaltou que além do exemplo de cidadania, o 
fato de recolher as fezes de animais domésticos em espaços públicos evitará a transmissão de 



 

 

doenças, principalmente em crianças que frequentam os parques e as praças. Disse que gostaria 
que o projeto de lei fosse entendido como uma necessidade de saúde pública e, por este motivo 
merece a aprovação dos demais Vereadores. Destacou que levar um animal para passear é 
necessário, porém, levar o animal para fazer suas necessidades em espaços públicos, e sem o 
devido recolhimento, é uma falta de respeito. Muitas pessoas acreditam que recolher as fezes é 
apenas uma obrigação para não deixar a cidade suja, mas a Vereadora disse compreender como 
uma questão de educação, que demonstra o respeito que temos com o nosso semelhante, nosso 
vizinho e com toda a comunidade. Disse que os dejetos abandonados de forma incorreta exalam 
odor desagradável e comprometem o aspecto estético dos espaços públicos, e falou que 
infelizmente, muitas fezes espalhadas em canteiros e calçadas não estão relacionadas a animais 
de estimação, mas sim aos animais de rua. Quanto a isso, a Vereadora declarou que este é um 
grande problema social existente em nossa cidade, mas acredita que já tenha diminuído muito 
nos últimos tempos, após a criação da ONG em defesa dos animais. Ressaltou ainda que este 
protejo vem para conscientizar a população, o objetivo não é sair multando as pessoas, tanto é, 
que o projeto de lei pontua algumas alternativas antes da multa. Sugeriu também a confecção de 
placas para orientar as pessoas sobre o recolhimento. Reiterou que o objetivo do protejo é 
garantir saúde pública para a população maximiliansense, visando a questão de higiene e bem-
estar para quem usufrui destes espaços, julgando também importante o fato de evitar que os 
servidores públicos que fazem a limpeza destes espaços, se deparem com tantas vezes de 
animais. Por fim, agradeceu a parceria do Vereador André, o Doutor Ramon pelo empenho na 
elaboração do projeto, como também a Doutora Renata Caragnatto e a estagiária Nathieli 
Colombo. Passando a presidência a Vice-Presidente, manifestou-se o Vereador André, o qual 
destacou que a exposição da Vereadora Veranice foi muito abrangente. Disse que o lado 
comunitário sempre lhe brilhou os olhos e que a Associação dos Animais tem cumprido um 
papel admirável, na prestação de trabalho voluntário. Ressaltou que este projeto de lei já vem 
sendo aplicado em outros municípios e tem surtido o efeito necessário. Declarou que os espaços 
públicos e as fachadas dos comércios, com frequência são prejudicados com este tipo de sujeira, 
sem contar que essa também é uma questão de saúde pública, pois como foi exposto pela 
Vereadora, os dejetos de animais são causas de uma grande relação de doenças transmissíveis 
aos humanos, em especial as crianças. Disse saber que a atuação como agente fiscalizador se 
torna um tanto difícil, o que não significa que o projeto não surtirá efeito, uma vez que, muitos 
munícipes já fazem este recolhimento, uma atitude simples e que é somente uma questão de 
consciência, cultura e educação. Finalizou agradecendo a parceria da Vereadora Veranice, e 
disse que esta Legislatura está sendo exemplar no tocante a unir as forças em favor do interesse 
coletivo municipal. Reassumindo a presidência, e não havendo mais manifestações, o projeto de 
lei foi submetido à votação do plenário, sendo aprovado por unanimidade de votos. Ainda na 
Ordem do Dia foi submetido em discussão o Projeto de Lei do Legislativo Nº 08/2021. O 
primeiro a se manifestar foi o Vereador Euclides dizendo que os Vereadores, inclusive de 
legislaturas passadas, já vinham nesta luta, devido as queixas do comércio local, lembrando do 
pedido que fez ao Senhor Prefeito. Disse que compreende as dificuldades das pessoas de fora 
que vem vender em nosso município, as quais também estão lutando pela sobrevivência, no 
entanto, ponderou que têm o compromisso de manter o nosso comércio. Esclareceu que o 
agricultor do município, que possui bloco, está isento, e os comerciantes do município que 
resolverem vender de casa em casa terão que recolher o alvará. Destacou que o projeto é amplo e 
claro, visando garantir que as nossas empresas se mantenham em pé. Afirmou que este reajuste é 



 

 

uma maneira de demonstrar aos comerciantes do município que algo foi feito, mas que agora o 
Executivo também precisa assumir a sua parte. Ao passar a presidência a Vice-Presidente, o 
Vereador André também se pronunciou afirmando que os Vereadores refletem em trabalho na 
Câmara, as demandas que os munícipes apresentam. O Vereador disse que desde o início do ano 
vem ouvindo queixas dos comerciantes, em especial, aqueles que possuem suas atividades 
ligadas ao gênero alimentício, os quais reclamam da frequente atuação de ambulantes que vem 
de outros municípios, que levam o nosso dinheiro e acabam enfraquecendo a economia local. 
Lembrou que o Vereador Euclides havia apresentado uma indicação solicitando a majoração da 
taxa, sendo que esta bandeira também foi levantada em outras legislaturas, porém, agora no 
modelo de projeto de lei este assunto é novamente colocado em pauta. Ressaltou que este é um 
assunto de duas vias, é reconhecido que o povo brasileiro trabalha e se inova diante das 
dificuldades, a atividade ambulante é um trabalho honroso, porém, traz consigo que ajudar e 
defender o nosso comerciante local é a prioridade que deve nos guiar neste momento. Entende 
que o dinheiro que sai da nossa cidade, será investido em outro município e se isso permanecer, 
nunca sairemos de mero coadjuvante regional. Em contrapartida, disse que aquele dinheiro que é 
gasto em nosso município, é revertido em melhoria da qualidade do serviço que é prestado em 
nossa cidade e que isso faz abrilhantar os olhos do pessoal de outras cidades, para que eles 
venham investir e consumir aqui e não o oposto disso. Afirmou que tudo isto é uma soma de 
fatores que melhora a nossa cidade e além de tudo, como prioridade, garante o emprego do povo 
maximilianense. Observou que é comum ouvir que uma das alternativas seria trazer uma grande 
empresa de fora para se instalar em nosso município. Acerca disso, concordou que é uma 
alternativa válida, indagando, porém, quem é que gostaria de investir numa cidade que não 
protege nem o seu comerciante local. Reconheceu que não é justo alguém de fora, que não gera 
emprego para nosso povo, servir de obstáculo para nós mesmos. Desta forma, registrou que para 
chegar no novo padrão de base de cálculo foi realizada uma pesquisa regional, aplicada com 
vistas a realidade municipal, informando que haverá a majoração para o vendedor ambulante do 
gênero alimentício e o desejo é que o nosso município se torne referência, levando segurança ao 
nosso comerciante. Reassumindo a presidência e nenhum outro Vereador querendo se 
manifestar, o projeto de lei foi à votação e aprovado por unanimidade de votos.  Encerrada a 
Ordem do dia, o Senhor Presidente passou para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. 
Não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente e nada mais 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 05 de novembro 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 


