
 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 07 de março de 2022. 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, os Vereadores 
da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram-se em Reunião 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 número legal de Vereadores 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Primeira Reunião Ordinária 
do ano de 2022, saudando os Vereadores, os funcionários da Casa, as pessoas que assistiam ao 
vivo através da página da Câmara de Vereadores no Facebook e o pessoal da Rádio Club. Em 
seguida, submeteu à deliberação do Plenário as Atas da Vigésima Quarta Reunião Ordinária, 
realizada no dia 20 de dezembro de 2021, da Primeira Reunião Extraordinária, realizada no dia 14 
de janeiro de 2022 e da Segunda Reunião Extraordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, 
todas aprovadas por unanimidade de votos. Por se tratar da primeira sessão legislativa do ano de 
2022, foram nomeados os novos integrantes da Comissão Única de Parecer, conforme as 
disposições do Art. 58 e seus parágrafos do Regimento Interno: do MDB – Vereadores Euclides 
Dal Bello e Daiane Barancelli, do PP – Vereadores Romeu Bassoli e Ismael Zukunelli e do PT – 
Vereador Fábio Macanan.  Dentre os membros foram escolhidos como Presidente da Comissão o 
Vereador Fábio e como Relator o Vereador Ismael. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou à 
Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que procedesse a leitura das matérias constantes no 
EXPEDIENTE DO DIA:- Indicação Nº 001/2022 – Vereador Idanir Minozzo: Indica ao Chefe 
do Poder Executivo que determine, em caráter de urgência, através da Secretaria competente, a 
compra e a aplicação do produto BTI, para combater a proliferação do mosquito borrachudo na 
zona urbana e rural do município. - Indicação Nº 002/2022 – Vereadores da Bancada do PP: 
Que o Poder Executivo Municipal viabilize a instalação de um parque com brinquedos infantis na 
Gruta Nossa Senhora de Lourdes. - Indicação Nº 003/2022 – Vereadores da Bancada do PP: 
Que o Executivo Municipal promova análise junto aos órgãos competentes, com vistas a implantar 
no município um Lar para Idosos.- Indicação Nº 004/2022 – Vereadores da Bancada do PP:Que 
o Poder Executivo estude junto ao departamento responsável a possibilidade de construir dois 
redutores de velocidade (quebra-molas), um na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades da 
quadra poliesportiva, e o outro entre a Chácara Strassburger e a residência do Sr. Nelson dos 
Santos, na RS 208 - saída para Machadinho. - Indicação Nº 005/2022 – Vereador Ismael 
Zukunelli: Indica à Administração Municipal que viabilize estudos junto a Secretaria competente 
visando a contratação de um Guarda (vigilante) para a Escola Municipal de Educação Infantil 
Mundo Mágico. - Indicação Nº 006/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, respeitadas as formalidades legais, que estude junto aos órgãos competentes 
no sentido de viabilizar as obras de canalização do córrego Lajeado Varela, na saída para 
Machadinho. - Indicação Nº 007/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Indica ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal para que junto ao setor competente da municipalidade sejam procedidos os 
devidos reparos e operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida 15 de Novembro. - 
Indicação Nº 008/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Obras, providencie a colocação de tubos na propriedade do Sr. Nelson 
Orlando, localizada na Linha Pagno. - Indicação Nº 009/2022 – Vereadora Daiane Barancelli: 
Reitera a Indicação Nº 006/2021, de sua autoria, que versa sobre a possibilidade do Executivo 
Municipal realizar a instalação de postes com a devida iluminação em propriedades rurais do 



 

 

município, principalmente, naquelas propriedades em que as famílias trabalham com a atividade 
leiteira, criação de suínos, aviários e também os hortifrutigranjeiros. Sugere ainda, que sejam 
doados às propriedades rurais os suportes (braços de luz) e as lâmpadas que estão sendo 
substituídas nas ruas da cidade. - Pedido de Informação Nº 001/2022 – Vereadora Daiane 
Barancelli: Requer que, após ouvido o Plenário desta Casa Legislativa, seja oficiado ao Poder 
Executivo Municipal para que forneça informações e documentos com relação à insalubridade dos 
profissionais de saúde, principalmente, os da Enfermagem que atuam na Secretaria de Saúde do 
município. - Requerimento Nº 001/2022 – autoria da Mesa Diretora: Solicita ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que por meio do departamento financeiro do município, seja efetuado o 
pagamento nos limites das despesas apresentadas mensalmente por este Legislativo Municipal no 
ano de 2022. - Requerimento Nº 02/2022 – Vereadores André Fernando Zucunelli e Daiane 
Barancelli: Requer que seja encaminhado ao Executivo Municipal o Anteprojeto n°01/2022, que 
estabelece o mínimo de três horas-aula de educação física nas escolas de educação básica, para 
análise e reenvio como Projeto de Lei à esta Casa de Leis. - Requerimento Nº 03/2022 – 
Vereadores André Fernando Zucunelli e Cláudio Grando: Requerem que, após aprovação em 
Plenário, seja retomada pela Câmara Municipal a realização do Programa Vereador Jovem/Escola 
vai à Câmara, com as devidas atualizações. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
submeteu à discussão a Indicação Nº 001/2022. O Vereador Idanir defendeu a matéria dizendo que 
este trabalho de combate a proliferação destes insetos que perturbam a população, vinha sendo 
feito há muitos anos. Citou como exemplo o município de Marcelino Ramos que aplica este 
produto com frequência. Solicitou que o Executivo olhasse com bons olhos, pois agora seria um 
bom período para dar início a este trabalho, mesmo porque os córregos, que até então estavam 
secos, começam a se movimentar com água, e para que em breve este problema esteja 
controlado. A matéria foi aprovada por unanimidade de votos. Em discussão a Indicação Nº 
002/2022. Com a palavra o Vereador Romeu disse que o parque infantil instalado na praça é de 
fato arriscado para as crianças, porque existe a mureta, onde as mesmas podem se machucar. Falou 
que o pedido foi solicitado por muitas mães, que acreditam que na gruta um parque ficaria melhor 
instalado, por conta de não ter degraus, mas sim um gramado e uma sombra. O Vereador Ismael, 
por sua vez, justificou que a gruta é um local apropriado, porque já têm os aparelhos para atividades 
físicas e se estes brinquedos forem instalados, une-se o útil ao agradável, pois enquanto as crianças 
brincam no parque, os pais podem praticar alguma atividade física. A indicação foi aprovada por 
unanimidade de votos. A Indicação Nº 003/2022 entrou em pauta. Na oportunidade o Vereador 
Romeu disse que em conversa com algumas pessoas foi sugerido a implantação deste Lar na parte 
do Hospital, onde hoje funciona a Secretaria de Saúde, uma vez que este espaço ficará ocioso daqui 
algum tempo. Enfatizou que muitos idosos do município estariam precisando deste lar, a exemplo 
do casal de idosos que foi levado para Passo Fundo, sendo que a Prefeitura está gastando muito 
dinheiro com isso. Ponderou que se fosse implantado no município teria menos custo, pois o 
Hospital já forneceria a comida e os profissionais que estão à disposição. Diante disso, solicitou 
que o Executivo pensasse com carinho, para que futuramente possam implantar e mencionou que 
a Bancada do PP está disposta a auxiliar no que for preciso. Em votação, a matéria recebeu 
aprovação unânime. A Indicação Nº 004/2022 foi a próxima matéria a entrar em pauta. O Vereador 
Romeu disse fazer esta reivindicação porque dias atrás descendo por esta via, presenciou que o 
veículo a sua frente precisou frear bruscamente para não atingir um menino que saiu correndo da 
quadra poliesportiva. Segundo ele, os veículos descem em alta velocidade e próximo a quadra seria 
um bom local para este quebra-molas. É necessário, contudo, a implantação de um redutor também 



 

 

do outro lado da via, para quem sobe da RS 208, pois o perigo existe nas duas faixas. O Vereador 
Ismael disse que, infelizmente, o Legislativo ainda precisa propor indicações para quebra-molas 
no município, isso porque, falta aos motoristas e se incluía nisto também, o respeito ao limite de 
velocidade na área urbana. Diante disso, acaba sendo de suma importância a implantação destes 
redutores. No entanto, sugeriu ao setor responsável, que existem vários projetos de pavimentação 
onde os redutores construídos não são tão altos e são mais longos, que facilitam a passagem, sem 
danificar o veículo, e da mesma forma reduzem a velocidade. A indicação foi aprovada por 
unanimidade. Em continuidade foi à discussão a Indicação Nº 005/2022. O autor, Vereador Ismael 
disse que fez o pedido, atendendo às mães de várias crianças que estudam na Escola Mundo 
Mágico. Pediu desculpas, por exercer tanto tempo o cargo de Vereador e, como pai de uma criança 
que lá estuda, nunca ter se dado conta desta situação. Entende que os profissionais que trabalham 
na escola não conseguem tomar todos os tipos de cuidados e que os perigos estão em algum lugar 
todos os dias.  Segundo o relato de algumas mães, é muito fácil o acesso da entrada até a parte 
interna da escola, por isso, ressaltou que um guarda ou vigilante no portão, no horário das aulas, 
seria de extrema importância para observar a chegada dos veículos, identificar e autorizar a entrada 
de pessoas ou até mesmo, que não está descartada, uma eventual criança que saia desgarrada da 
escola. Diante das colocações, o Vereador solicitou o envio do pedido ao Executivo, para que seja 
avaliado com urgência. Após passar a presidência a Vice-Presidente, o Vereador André 
parabenizou o Vereador Ismael pela indicação. Registrou que no ano passado, ao final do ano 
letivo, junto ao Vereador Cláudio já haviam levantado essa possibilidade, mesmo porque as 
hipóteses de perigos são inúmeras, é o que se percebe no cenário nacional e também internacional. 
À vista disso, declarou que foram em busca de orçamentos, dizendo que como o MDB tem uma 
possibilidade de aproximação mais direta com o Poder Executivo, muitas vezes acabam não 
registrando de forma oficial as indicações. Explicou que foi solicitado orçamento junto a Total 
SEG, empresa que presta este tipo de serviço, e para fim de registro, um vigilante na portaria 
controlando o acesso na Escola Municipal Mundo Mágico e na Escola Municipal Madre Cândida, 
no horário das 7h30 às 12h e 13h às 17h, o investimento seria de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
por escola, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês. Sugeriu que também poderão buscar 
orçamentos e trabalhar em conjunto essa ideia. Reassumindo a presidência e não havendo mais 
manifestações, a indicação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, submetida à discussão a 
Indicação Nº 006/2022, justificada pelo Vereador Ismael, que afirmou que essa situação já vem de 
muitos anos, entra administração e sai administração e o Lajeado Varela é sempre muito 
comentado em nosso município. Esclareceu que esteve às margens do lajeado, atendendo ao 
pedido de moradores e que na oportunidade foi solicitado ao Secretário de Urbanismo, que 
aproveitasse o período de seca para fazer uma limpeza no córrego, pela questão da sujeira e do 
matagal, e que o trabalho foi bem executado. Ressaltou que está repassando tal pedido ao 
Executivo para que avaliem a situação e a possibilidade de canalização deste córrego. Por fim, 
disse saber que a obra requer muito dinheiro, em média uns R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 
mas quem sabe fazendo um pouco por ano, consigam resolver está situação que é eterna em nosso 
município. O Vereador Romeu falou que para os moradores que residem às margens deste córrego, 
a situação é bem complicada, pois eles convivem diariamente com o cheiro forte, insuportável, 
principalmente nos dias quentes, uma vez que boa parte do esgoto da cidade desce por este local. 
Em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência foi à deliberação 
a Indicação Nº 007/2022. Em sua justificativa o Vereador Ismael disse que vem reiterar o pedido 
da Vereadora Vera, lembrando que em conversa com o Prefeito foi comentado que naquela via, 



 

 

em breve, seriam iniciadas as obras de asfaltamento. Entende que fazer um pedido para tapa-
buracos agora, pode ser entendido como desperdício de dinheiro, no entanto, tapar os buracos antes 
da obra ser iniciada é providencial, pois muitos motoristas que passam por esta avenida, que é um 
desvio, desconhecem estes buracos. Disse que esta obra é muito discutida e que se sente no meio 
da jogada, porque quando a mesma foi executada também era Vereador e ocorreram erros na 
licitação, sendo que a empresa decretou falência e de fato faltou algum tipo de material para a 
conclusão da obra, o que antecipou a abertura dos buracos. Ressaltou que fomos acostumados no 
município a ver buracos, poeira e barro, mas que tiveram uma atitude e esta obra foi executada, 
porém, agora precisam tocar o barco, fazer novamente aquela via, sem comentar mais sobre o 
assunto, porque se Deus quiser ficará perfeita. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 
A Indicação Nº 008/2022 foi a próxima matéria em pauta. O Vereador Ismael falou que desde que 
ocupa a cadeira no legislativo não é muito de fazer pedidos e que hoje, as várias indicações 
apresentadas, são pedidos da população. Afirmou que sempre prefere o contato com o Prefeito, o 
Vice, e principalmente, com os Secretários, pois com o diálogo é possível saber a situação de cada 
secretaria e a possibilidade de resolver os problemas. Reportando-se a indicação em pauta, disse 
que a estrada que leva até a propriedade do Senhor Nelson, existem onze tubos, ainda da 
administração passada e que seria o trabalho de algumas horas. Segundo relato, o problema é que 
a água das enxurradas passa por cima desta estrada e escoa na propriedade do Senhor Nelson 
Orlando e que este trabalho de colocação de tubos resolveria o problema. Ressaltou que a indicação 
está sendo trazida à Câmara, porque já foram feitos alguns pedidos, mas até o momento nada foi 
feito. Ao final, fez uma crítica construtiva à Secretaria de Obras, segundo ele, talvez as 
reclamações ocorram porque não há agendamento dos pedidos solicitados pela população. A 
indicação foi aprovada por unanimidade. A Indicação Nº 009/2022 entrou em pauta. A Vereadora 
Daiane manifestou-se afirmando que vem de três eleições municipais visitando o interior e também 
por ser enfermeira que participa das campanhas de vacinação, tem conhecimento das propriedades 
rurais e das dificuldades enfrentadas pelos agricultores, principalmente, no inverno. Lembrou que 
nessas visitas durante as eleições, o Prefeito Kide também acompanhou, por isso, pensou que ao 
fazer a indicação, ela seria atendida, mas a resposta dada pelo Executivo foi de que não tinham 
condições. Falou que tem observado que estão sendo retirados os braços de luz dos postes da 
cidade e indagou aonde estes materiais serão colocados. Ponderou que a cada dia que passa, as 
famílias estão deixando o interior para vir morar na cidade, e isso demonstra a falta de incentivo 
para que o agricultor permaneça no campo. Disse contar com o apoio dos colegas, pois acredita 
que os nove Vereadores visitaram as propriedades rurais e perceberam as necessidades de cada 
um, focando, inicialmente, nos produtores da bacia leiteira, suínos, aves e hortifrútis e depois, se 
houver sobra de material, disseminar para outras pessoas. Não havendo manifestações, a indicação 
foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi submetido à discussão o Pedido de 
Informação Nº 001/2022. A Vereadora Daiane justificou dizendo que não gostaria de trazer isso a 
público, no entanto, no final de janeiro foi encaminhado à administração alguns questionamentos 
do porquê os profissionais da área da enfermagem perderam 20% (vinte por cento) da 
insalubridade. Ressaltou que os profissionais que atuam na saúde estão lá salvando vidas, 
trabalhando a quase dois anos na pandemia, foram contaminados pela COVID-19, ficaram doentes 
e precisaram até de internação. Disse que alguns municípios ganharam recurso do governo federal 
para pagar quem trabalhava nestes setores, mas aqui nada foi ganho, e de uma hora para a outra, 
foi recebida a notícia de que seria cortado do salário 20% da insalubridade. Lembrou que nenhuma 
reforma foi realizada dentro da unidade de saúde, nem sequer foi instalada uma porta de vidro 



 

 

adequada, para não entrarem em contato com os pacientes. Registrou que os profissionais 
ingressaram essa luta na justiça e que foi uma conquista, a qual foi acompanhada na época pelo 
colega Grando. Lembrou também que tiveram uma reunião com a representante da empresa, onde 
estava presente o Secretário, e que a mesma não sabia dar as respostas, pois passou o tempo todo 
pesquisando no celular. E que também foi indagado quais as salas que foram visitas e se ela sabia 
que a dentista lidava com mercúrio que é altamente tóxico, sendo que ela respondeu que não sabia 
que este material ainda era usado. Segundo a Vereadora, a representante da empresa, se veio para 
o município, deveria ter entrado nas salas, questionado os profissionais, e que nem ela como 
responsável técnica pela Unidade Básica de Saúde foi procurada. Ressaltou que os R$ 200,00 
(duzentos reais) que foi dado de aumento, foi retirado da insalubridade. Por fim, solicitou o apoio 
dos colegas Vereadores, porque os profissionais não merecem perder isto. O Vereador Romeu 
lembrou que foi Secretário de Saúde por dois anos e sabe o quanto o trabalho é perigoso, dizendo 
que muitas pessoas que trabalham na saúde, nunca receberam insalubridade e que mereciam. Disse 
que lhe causa indignação o fato de terem diminuído a insalubridade destes profissionais em plena 
pandemia, sabendo do risco que estão correndo, mas espera que seja visto com bons olhos e que 
não selecionem quem deve ganhar. O Vereador Cláudio corroborando com a exposição da 
Vereadora Daia, disse que acompanhou de longa data o trabalho que vinha sendo feito e a luta de 
anos para conseguirem repor o que estava em lei naquela época, que também era o direito à 
insalubridade dos agentes de saúde. Segundo o Vereador, a equipe que fez este levantamento, 
realmente, não teve o carinho que deveria ter com o laudo e com as atividades que vem sendo 
desenvolvidas na Secretaria da Saúde, o trabalho a priori não foi avaliado e talvez foi repassado 
sem ser debatido com a equipe da saúde. Sugeriu que o laudo seja refeito e reavaliada as condições 
de trabalho na saúde do município, evidentemente, que devem ser fornecidos todos os EPIs, 
material de higienização e esterilização, e mesmo assim, isto não evita a contaminação, mas vem 
dar um acalento aos funcionários para trabalharem com mais afinco e dignidade. Garantiu que a 
Vereadora Daia terá o seu apoio, pois entende que este laudo deve ser revisto e que certamente já 
esteve conversando com o Executivo sobre este assunto e muito das proposições hoje apresentadas, 
não são trazidas ao conhecimento da Câmara, mas talvez por estarem mais próximo do Prefeito, 
por serem da bancada, já foram discutidas em vários momentos, muitas são resolvidas e outras 
não. O pedido de informação foi à votação e aprovado por unanimidade. Seguindo foi à votação o 
Requerimento Nº 001/2022, de autoria da Mesa Diretora, o qual foi aprovado por unanimidade. 
Dando continuidade, o Requerimento Nº 02/2022 foi submetido à discussão. Defendido pela 
Vereadora Daiane, que comentou sobre a reunião que tiveram com a Secretária de Educação, junto 
com alguns colegas Vereadores e uma equipe que trouxe explicações sobre os benefícios e a 
importância da atividade física nas escolas. Afirmou que a partir desta reunião, começou a observar 
a pressão arterial das crianças que estão consultando na ala COVID, e lhe surpreendeu por estar 
medindo 13 e até 14, quando a pressão normal de um adulto seria 12/8. Acredita que as crianças 
estão mais em casa em função da pandemia, ficaram viciadas no celular, o que tem aumentado o 
sedentarismo, por isso, é muito importante a atividade física na escola. Passando a presidência a 
Vice-Presidente, também se manifestou o Vereador André afirmando que o assunto vai de 
encontro a diversos benefícios ligados tanto a saúde física, quanto a saúde mental. Lembrou que 
na reunião junto a Federação Internacional de Educação Física – FIEP, a qual por meio de um 
movimento estará em todas as cidades do nosso estado para apresentar este projeto de lei modelo, 
que garante três horas aulas de educação física. Atualmente, no município, são duas horas aulas, o 
projeto aumentaria uma hora na grade municipal. Disse que é curiosa a colocação da colega que 



 

 

trabalha na área da saúde, acredita que as novas gerações têm essa tendência ao sedentarismo, pois 
a tecnologia que aproxima de forma virtual e facilita a comunicação, também traz este efeito 
colateral. Segundo pesquisa realizada junto as diretrizes de atividade física da OMS, informou que 
a atividade física está intrinsicamente ligada, com base científica, a melhora da cognição e também 
a redução dos sintomas da depressão. Também usou este tema para promover, em suas redes 
socais, uma espécie de plebiscito e como resultado 92% (noventa e dois por cento) das pessoas são 
favoráveis a este tema e compete a nós darmos este ponta pé inicial. Reassumindo a presidência, 
foi concedida a palavra ao Vereador Cláudio, o qual mencionou que não se trata apenas de 
aumentar uma hora aula de educação física, mas sim aumentar a qualidade de vida das crianças, 
tirando elas do sedentarismo. Defendeu que não somente a educação física é relevante, como 
também os órgãos municipais organizados expusessem condições de serem realizadas outras 
atividades no turno inverso da sala de aula, como por exemplo, campeonato de futebol de salão e 
campo, voleibol, dança, teatro, capoeira, aulas de música, enfim, diversas atividades para que os 
jovens se sintam ocupados, proporcionando uma qualidade de vida melhor a população em 
geral.  O requerimento foi posto em votação, obtendo aprovação unânime. Último na Ordem do 
dia, o Requerimento Nº 03/2022. O Vereador Cláudio afirmou que a retomada das atividades do 
programa Vereador Jovem/Escola Vai à Câmara complementa de certa forma o requerimento 
anterior, vez que buscamos despertar nos jovens o interesse que vai além dos assuntos tratados em 
sala de aula, algo novo, que desperta a curiosidade, na essência da palavra, de como funciona as 
atividades dos poderes executivo e legislativo, trazendo inovação e transformação, levando o 
jovem a questionar de que forma pode participar da política, melhorar como cidadão e a 
convivência entre as pessoas. Concluiu dizendo que a juventude precisa participar e ser parte da 
história, mas que devemos oferecer a eles condições de renovar e pensar diferente. Passando a 
presidência a Vice-Presidente, o Vereador André complementou dizendo que ao iniciar o mandato 
sentiu um pouco de dificuldade e lembrou que participou do programa Estágio-Participação em 
Brasília, no qual teve uma experiência breve, porém, muito rica, que lhe auxiliou no entendimento 
do cenário legislativo. Disse que proporcionar isso para o município é uma ferramenta muito 
relevante para fortalecer o espírito democrático, tendo em vista que a nova geração cresce num 
ambiente muito turbulento no cenário político, o que acaba afastando as pessoas que evitam 
debater com equilíbrio um assunto que é tão natural e que contribui com a nossa sociedade, o 
objetivo também é fazer com que novas lideranças comunitárias possam surgir. Explicou que o 
primeiro passo com este requerimento é saber o desejo de cada um dos Vereadores, para depois 
traçar um caminho fácil junto as escolas, a direção e as salas de aula, onde a equipe da Câmara se 
fará presente. Esclareceu que como o programa está inativo há tempos, precisará passar por 
algumas adaptações e que isso será feito no desenvolver da caminhada. Reassumindo a presidência 
e não havendo mais discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade.  Encerrada a 
Ordem do Dia e não havendo inscritos para a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou para o 
GRANDE EXPEDIENTE. O primeiro a utilizar o espaço, o Vereador Ismael, que iniciou 
agradecendo ao Secretário de Urbanismo e toda a sua equipe pelo belo trabalho que vem 
desenvolvendo no município, entende que a demanda é grande, mas certamente todos os trabalhos 
serão atendidos num futuro breve. Agradeceu também ao Secretário de Saúde por atender 
pontualmente uma pessoa muito querida do seu meio. Reportou-se a sessão extraordinária 
realizado no dia 14 de janeiro de 2022, na qual dentre tantos projetos, esteve em pauta o projeto 
de reajuste salarial dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, que foi aprovado por seis 
votos favoráveis dos Vereadores, porém, juntamente com o Vereador Idanir votou contra. Disse 



 

 

que muitas vezes a população fala que os Vereadores estão na Câmara, apenas para ganhar salário, 
mas, só quem atua com fiscal do município sabe exatamente do que está falando. O Vereador 
mencionou que este aumento concedido aos agentes políticos terá um impacto financeiro mensal 
de R$ 9.030,22 (nove mil e trinta reais e vinte e dois centavos, anualmente será de R$ 117.392,87 
(cento e dezessete mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos). Para ele, o projeto 
deveria ter sido discutido e lhe surpreendeu que no dia da votação nenhum Vereador se manifestou 
e foi aprovado. Referindo-se a indicação para a canalização do Lajeado Varela, disse que o custo 
da obra seria em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), se dividissem em quatro anos 
daria R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) por ano e ao final do mandato deixariam 
canalizado. E apontou que educação, saúde e segurança, são prioridades, investimentos e não 
gastos. Disse estar ciente de que poderá receber críticas dos colegas, mas sua colocação trata-se 
de uma crítica construtiva, pois não seria o momento deste aumento para nós, ponderando que o 
valor poderia ter sido investido em algum setor do município. O próximo inscrito, Vereador 
Euclides, deu as boas-vindas a todos na esperança de que tenham um ano de muito progresso, não 
só de emendas, mas também de valores em caixa. Respondendo à crítica construtiva do colega, 
disse que foi Prefeito por dois mandatos e certa vez um empresário lhe questionou quanto ganhava 
e quanto sobrava do salário no final do mês, lembrou que época respondeu que seu salário era de 
1.570,00 (um mil quinhentos e setenta reais) e que no final do mês nada sobrava. Relembrou 
também que este senhor lhe respondeu que “se você não é digno do seu salário, você não é digno 
de ter um emprego”, dizendo, contudo, que os Vereadores e o Prefeito, são funcionários do povo. 
Disse que existem duas possibilidades ao não aumento de salário, aquele que não acha justo pode 
devolver para uma entidade ou sugeriu encontrar uma forma na lei para que os Vereadores voltem 
a receber um salário mínimo. Afirmou que está findando a sua vida política, depois de ser por duas 
vezes Prefeito, chegou ao que pretendia, que era ser Secretário de Saúde ou Vereador. Garantiu à 
comunidade que ao final do seu mandato fará uma prestação de contas, do quanto que recebeu e o 
quanto trouxe de recursos em quatro anos, e se ficar devendo, afirmou que fará a devolução para 
demonstrar que o Vereador se paga se tiver vontade de trabalhar. Quanto ao reajuste, disse que foi 
o primeiro Vereador a solicitar, porque quem trabalha merece ter salário e receber aumento. A 
Vereadora Veranice também usou a tribuna, iniciando sua fala, saudou, especialmente as colegas 
mulheres que se encontravam nesta Casa. Falou que amanhã será comemorado o Dia Internacional 
da Mulher, e nesta data lembramos de todas as mulheres, de maneira especial, as mulheres 
maximilianenses. Disse que a mulher se destaca no seu amor infinito, na sua doação permanente 
no lar, é aquela pessoa que vai dar um jeito para equilibrar as coisas na família, perante os amigos 
é a conselheira, aquela pessoa que não mede esforços e nem tempo para disponibilizar aos filhos, 
esposo, pai, mãe e quem precisar, muito embora, que hoje em dia, muitos homens fazem isso 
também, porém, mesmo contando com o apoio do esposo, do companheiro, a mulher não deixará 
para traz o seu trabalho e o seu dever na família. Para finalizar, desejou a todas as mulheres 
maximilianenses, votos de uma vida feliz e com muitas bençãos de Deus. O próximo inscrito 
Vereador Romeu, agradeceu ao Secretário de Urbanismo por ter atendido o seu pedido e instalado 
uma lixeira comunitária, nas proximidades da Igreja Árvore da Vida. Quanto ao reajuste do salário 
que foi contestado pelo Vereador Ismael, disse que aos olhos de fora, podem achar que é bastante, 
mas ponderou que quem lutou na campanha para chegar até aqui tem direito. A seu ver o povo não 
tem que falar disso, mas eles têm que enxergar que somos a ponte que liga o município com os 
Deputados em Brasília e Porto Alegre, na busca por recursos. Disse que se falam é porque não tem 
noção do trabalho do Vereador e nem sabe o quanto sofrem durante uma campanha eleitoral. 



 

 

Declarou que sempre se dispôs a fazer o melhor pelo município e não para o próprio bolso. Por 
fim, indagou aos colegas qual é o político que está rico em nossa cidade, dizendo que não tem 
político rico, porque não tem como guardar dinheiro, o que se ganha sempre é gasto para auxiliar 
uma comunidade ou algo assim. O último inscrito, Vereador Idanir, iniciou sua manifestação 
agradecendo a Deus pela oportunidade, disse estar na tribuna para fazer duas críticas, pois 
considerou que ocorreram erros, mas que podem ser consertados. A primeira, referindo-se ao 
Lajeado Varela, disse que algo de concreto precisa ser feito, sugerindo aos colegas que tirassem 
alguns minutos e fossem verificar o início da obra. Segundo o Vereador, foi tomada uma decisão  
precipitada e que esta foi para cumprir promessa política. Lembrou que o município investiu 
dinheiro na construção de um muro e no piso, no entanto, há poucos dias fizeram uma abertura no 
valo de mais um metro e meio, sendo que o piso ficou descoberto, alertando que se der uma 
enxurrada como está dando na região e este valo encher, o piso descerá água abaixo. Disse que em 
conversa com o Prefeito, o mesmo informou que um morador precisava desta entrada, sendo que 
oito metros acima, o morador teria acesso. Ressaltou que não concordava com isso, pois já foram 
colocados dois tubos de dois metros que não era necessário e que esta obra custará para o município 
em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com mais os R$ 12.000,00 (doze mil reais) que foram 
gastos anteriormente. Indagou se este morador puxará dinheiro do bolso para pagar, ressaltando 
que se alguém fez promessa política, que tenha a ombridade de puxar o dinheiro do bolso e fazer, 
pois o município não tem nada a ver com isso. Criticou também o fato de terem iniciado a obra de 
cima para baixo, dizendo que construção nenhuma começa desta maneira. Declarou não ser contra 
a canalização, mas que considerava um desperdício de dinheiro público o erro grave cometido. O 
Vereador criticou também o fato de não incluírem as igrejas nas festividades do município, 
segundo ele, a Bíblia diz que em primeiro lugar devemos buscar o reino dos céus e as demais 
coisas serão acrescentadas, porém, isso não está sendo feito. Solicitou aos responsáveis para que 
a programação religiosa seja incluída no calendário do município, independente da Igreja. E 
protestou que as coisas de Deus estão sendo vistas com desleixo, principalmente, por parte dos 
que tem a voz ativa. Finalizou dizendo que se João Batista estivesse em nossa cidade hoje, ele nos 
chamaria de raça de víboras, porque só clamam a Deus da boca para fora. Antes de encerrar, o 
Senhor Presidente fez um convite especial aos Senhores Vereadores e a toda comunidade para 
participarem das festividades do município, que comemora 60 anos no próximo dia 15 de março. 
E não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da 
presente Reunião Ordinária, agradeceu aos presentes e convidou a todos para a próxima Reunião 
que será realizada no dia 22 de março, às 19h. Do que eu, Euclides Dal Bello, Secretário, 
determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por 
mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 
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