
 

 

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

Aos cinco dias do mês de novembro 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 e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores e 
Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Vigésima Primeira Reunião 
Ordinária do ano de 2021, saudando os Vereadores, os funcionários da Casa, o Secretário 
Municipal de Assistência Social que estava presente e as pessoas que assistiam ao vivo através dá 
página da Câmara de Vereadores no Facebook. Em seguida informou os Vereadores que a 
apreciação da Ata da Vigésima Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de outubro, ficaria para a 
próxima reunião ordinária. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara, 
Danieli Acorsi, que procedesse à leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE DO DIA: - 
Requerimento Nº 019/2021 – Ver. Cláudio Grando: Justificativa para ausência na Reunião 
Ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2021.- Requerimento Nº 020/2021 – Ver. Idanir 
Minozzo: Justificativa para ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2021. 
- Requerimento Nº 021/2021 – Vereadores Fábio Macanan e Veranice Pegorini Baldissera: 
Requerem aprovação em Plenário da agenda de trabalho e as demandas que serão pleiteadas junto 
aos Deputados Federais e Senador, durante viagem a Brasília-DF, nos dias 08 a 11 de novembro 
de 2021. - Indicação Nº 043/2021 – Ver. Ismael Zukunelli: Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, para 
que a administração municipal, através da Secretaria competente, estude a possibilidade de instalar 
um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Bento Gonçalves, localizada no Bairro Morada 
do Sol. Também indica ao Executivo Municipal para que seja providenciada a instalação de uma 
placa, identificando o nome do referido Bairro nas imediações do entroncamento com a Rua 
Euclides Vescovi. - Indicação Nº 044/2021 – Ver. Ismael Zukunelli: Indica ao Executivo 
Municipal, para que através da Secretaria competente viabilize a instalação de um redutor de 
velocidade (quebra-molas), na travessa 1, mais especificamente em frente à residência do Senhor 
Adércio de Souza, localizada próxima a Rua Napoleão. - Indicação Nº 045/2021 – Ver. Idanir 
Minozzo: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que estude junto ao setor competente da 
administração, a possibilidade de realizar a aquisição de uma grade aradora, popularmente 
conhecida como gobi, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, principalmente as 
demandas dos pequenos agricultores. - 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 foi apresentado e encaminhado à Comissão Única de Parecer. - Projeto 
de Lei do Legislativo Nº 09/2021 – Vereadores Euclides Dal Bello e André Fernando 
Zucunelli: “Dispõe sobre a regulamentação do parágrafo único do art. 5°, da Lei Federal 
12.816/2013 e trata dos diretos dos estudantes universitários e/ou cursos profissionalizantes quanto 
ao transporte público intermunicipal e interestadual, 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.” O projeto estava em análise na Comissão Especial, sendo 
procedida a leitura do Parecer o qual foi favorável ao projeto. Dando início a ORDEM DO DIA, 
o Senhor Presidente submeteu à votação do plenário os Requerimentos Nº 019/2021 do Vereador 
Cláudio Grando, Nº 020/2021 do Vereador Idanir Minozzo e Nº 021/2021, dos Vereadores Fábio 
Macanan e Veranice Pegorini Baldissera, os quais foram aprovados por unanimidade. A Indicação 



 

 

Nº 043/2021, do Vereador Ismael foi submetida à discussão. O autor justificou que a iniciativa da 
indicação foi do Vereador Romeu Bassoli, o qual não está presente por motivos de saúde. Disse 
que muitos moradores reclamam que os motoristas andam nesta via em alta velocidade e como 
tem muitas crianças, acreditam que um redutor de velocidade trará mais segurança, sendo que em 
frente à residência do Senhor Osmarino Borges seria o local sugerido. A indicação foi posta em 
votação e aprovada por unanimidade. Em pauta a Indicação Nº 044/2021, do Vereador Ismael. 
Novamente com a palavra, o Vereador fundamentou a sugestão dizendo que também há relatos de 
moradores próximo à Rua Napoleão, que estão preocupados porque o local se torna um perigo 
constante em função dos veículos que por ali trafegam e o grande número de pessoas, 
especialmente crianças na rua. Falou que esteve visitando o local e a colocação deste quebra-molas 
tem fundamento, pois diminuiria os riscos. A indicação foi aprovada por unanimidade. O plenário 
também deliberou sob a Indicação Nº 045/2021. Manifestou-se o Vereador Idanir, autor do pedido, 
dizendo que este equipamento suprirá pequenas necessidades existentes na agricultura, 
principalmente para os pequenos agricultores. Defendeu que não é necessária a aquisição de uma 
grade nova e também não precisa ser grande, mas espera que o Executivo atenda a solicitação que 
vem suprir as demandas de muitos agricultores que necessitam fazer uma pequena lavoura ou 
plantio de pastagem, dizendo que às vezes esses pequenos agricultores não utilizam a Secretaria 
de Agricultura, porém se o município tivesse este tipo de equipamento, atenderia mais pessoas. A 
indicação foi aprovada por unanimidade. Foi submetido à discussão o Projeto de Lei do Legislativo 
nº 09/2021. O primeiro a se manifestar, Vereador André disse que o assunto em pauta já foi tratado 
nesta Casa, pois é um problema que vem ao longo dos anos, inclusive em outras legislaturas. 
Afirmou que a realidade do estudante maximilianense é dura, se não bastasse a frustração de não 
ter um polo educacional de ensino superior no próprio município, obrigando-os a se deslocar por 
quilômetros em estradas ruins, ainda existe o valor das mensalidades, motivo que leva muitos pais 
e jovens a perderem o sono refletindo se conseguirão pagar. Disse que se não bastasse esta soma 
de fatores que é a realidade para muitos estudantes do Brasil, o estudante maximilianense encontra 
uma peculiaridade que é o alto custo do transporte universitário até os grandes centros. Deixou 
registrado que vê com bons olhos o fato da atual administração pública ter aumentado o auxílio a 
estes estudantes, porém Maximiliano passa a ficar isolado, como um dos poucos municípios que 
ainda não possibilita este transporte de forma gratuita ou menos custosa aos estudantes. Afirmou 
que o projeto autoriza que o município utilize os veículos de propriedade da administração pública 
para realizar este transporte e assim possa torná-lo menos oneroso ou até mesmo gratuito. Disse 
ainda que este projeto tem sido colocado em prática em outros municípios e se aplica a nossa 
realidade. Também entende que é necessário um incentivo maior, pois vivenciou esta realidade 
por cinco anos, quando chegou a pagar aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) de 
transporte, disse ter presenciado muitos dos seus amigos que deixaram este sonho de lado, outros 
até preferindo dividir aluguel nos grandes centros, são jovens que ao se formarem não voltam mais 
para a nossa cidade e quem perde com isso é a comunidade maximilianense. Ressaltou que 
incentivar essa classe de estudantes seria uma medida de política pública, preventiva, pois todos 
já devem ter ouvido sobre o pacto federativo proposto pelo Ministro Paulo Guedes, não se sabe se 
a propositura vai prosperar politicamente, mas se hoje isso estivesse valendo, nosso município 
estaria extinto, por isso, é bom nos prevenirmos, criando um plano e incentivar a classe de 
estudantes deve fazer parte disto.  O Vereador Euclides Dal Bello se manifestou dizendo que 
muitos estudantes acabam desistindo se tiverem que pagar o transporte e também a universidade, 
lembrando que há cinco anos, o número de alunos que iam de ônibus era bem maior do que hoje.  



 

 

E que muitos estudantes optam, ao invés de pagar transporte, por alugar um apartamento e morar 
nestas cidades, e eles se formando, jamais voltarão para Maximiliano, pois acabam encontrando 
um emprego e tendo um vínculo com a cidade. Diante disso, destacou que Maximiliano se tornará 
uma cidade de idosos, sem a juventude que poderia produzir. Disse ter certeza que os demais 
Vereadores estão preocupados e darão total apoio a este projeto e que se for da vontade do poder 
público é possível ser feito. Em votação, o projeto de lei do legislativo foi aprovado por 
unanimidade de votos. Em tempo, o Senhor Presidente registrou e agradeceu a presença da 
Senhora Esli Paduani.  Foi submetido em primeira discussão o Projeto de Resolução Nº 09/2021, 
com o parecer favorável da Comissão Especial. Sem manifestações dos Vereadores, o Senhor 
Presidente informou que o projeto seguirá para segunda discussão na próxima sessão, conforme 
determina o art. 173, § 3º do Regimento Interno. Encerrada a Ordem do dia, o Senhor Presidente 
passou para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. Antes de passar a palavra ao único orador 
inscrito no Grande Expediente, o Senhor Presidente cedeu um espaço ao Secretário Municipal de 
Assistência Social, Senhor Murilo Barancelli que fez algumas considerações, abordando 
principalmente a Ação Comunitária desenvolvida por sua pasta, com o tema “Direito da pessoa 
idosa: Conscientizar é cuidar!”. Dando seguimento ao tema, a Senhora Esli Duarte Paduani, 
Presidente do Grupo da Melhor Idade – Conviver com Alegria do município, procedeu a leitura 
de uma mensagem ao público da terceira idade. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a 
participação do Secretário e da Senhora Esli, parabenizando-os pelo trabalho desenvolvido com 
relação ao idoso. Estendeu o convite e disse que a Câmara também estará aberta aos demais 
Secretários municipais que quiserem fazer suas explanações acerca dos trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos nas secretarias. Em seguida fez uso da tribuna o Vereador Idanir Minozzo, que 
iniciou agradecendo a Deus pela oportunidade, cumprimentou o Senhor Presidente, os demais 
colegas Vereadores, os visitantes e o público que acompanhava pelo Facebook. Reportou-se à 
viagem que fez a Brasília, juntamente com o Prefeito e o Secretário Murilo, o qual considerou um 
cidadão de grande futuro. Afirmou que a viagem foi muito produtiva e que cabe aos Vereadores 
pedir, pois o momento de plantar é agora e que o resultado será colhido no ano que vem. Disse 
que estiveram em diversos gabinetes de Deputados, como Covatti Filho, Afonso Hamm e Carlos 
Gomes e nos Senadores Laiser Martins e Luiz Carlos Heinze, onde foram protocolados vários 
pedidos de emendas ao nosso município, com demandas para calçamento de ruas, máquinas e 
canalização de poços artesianos. Destacou também que estiveram no Ministério de Saúde tratando 
da documentação da filantropia do nosso hospital. O Edil por meio de uma indicação verbal, 
solicitou que seja notificado o DAER, pois a ERS 126 está em péssimas condições. De acordo com 
o Vereador, se analisarmos todo o ICMS que é recolhido nesta região, é inadmissível que não haja 
investimento, é vergonhoso sempre dependerem das máquinas do município para realizar o 
conserto. Ao concluir, disse que eles precisam mostrar mais trabalho, pois a nossa região merece 
mais atenção, do contrário, em sua opinião o DAER deveria ser extinto, pois os trata como roedores 
do estado. O Senhor Presidente ressaltou que a estrada está abandonada e que as últimas duas 
vezes em que foi consertada pelo município, foi uma romaria até Porto Alegre para conseguir a 
autorização do estado. Destacou que é triste ver a situação desta estrada e será difícil que o estado 
coloque uma máquina por conta própria, mas considerou válida a solicitação do Vereador, que esta 
é uma preocupação da Casa e que também será levada ao Executivo. Não havendo mais 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 19 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 


