
 

 

 

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 30 de março de 2021. 

Aos trinta dias do mês de março 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, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de 

Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Sexta 

Reunião Ordinária do ano de 2021. Dispensada a leitura da Ata da Quinta Reunião Ordinária 

realizada no dia 22 de março de 2021, que já havia sido disponibilizada aos Vereadores, a 

mesma foi submetida à discussão. Sem manifestações, de imediato foi à votação e aprovada 

por unanimidade de votos. Antes da leitura do Expediente do Dia, o Presidente comunicou os 

Vereadores que o Executivo Municipal solicitou a retirada do Projeto de Lei Nº 014/2021, que 

trata sobre o Sistema Municipal de Proteção Ambiental, para correções de erros materiais 

encontrados no projeto e que o mesmo retornará na próxima sessão. Prosseguindo foi 

realizada pela Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, a leitura do Expediente do Dia, 

constando as seguintes matérias: - Requerimento Nº 002/2021 – Vereador Idanir Minozzo: 

Justificar sua ausência na Quinta Reunião Ordinária realizada no dia 22 de março de 2021. - 

Requerimento Nº 003/2021 – Vereadores da Bancada do PP: Requerem autorização 

legislativa para realizar viagem à Brasília-DF, no mês de junho do corrente ano (dias 7 a 11), 

com o objetivo de pleitear junto aos Deputados Federais e Senadores à liberação de recursos, 

através de emendas parlamentares em benefício do município de Maximiliano de Almeida. - 

Indicação Nº. 018/2021 – Vereador Romeu Bassoli: Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal para que viabilize junto a secretaria competente à instalação de câmeras de 

segurança em diversos pontos estratégicos do município, para auxiliar no monitoramento da 

entrada e saída da cidade. - Indicação Nº. 019/2021 – Vereador Romeu Bassoli: Indica ao 

Poder Executivo Municipal que reveja os valores a serem ressarcidos a título de alimentação 

aos servidores municipais quando em deslocamento a serviço da municipalidade, para que os 

profissionais sejam ressarcidos integralmente por suas despesas, ou que os valores sejam 

revisados, já que encontram-se desatualizados. - Indicação Nº. 020/2021 – Vereador Idanir 

Minozzo: Sugere ao Executivo Municipal que estude a possibilidade e designe um servidor 

para ficar responsável diariamente pela abertura dos portões do Estádio Municipal Antenor 

Chiochetta, no período da manhã e no final da tarde, para que as pessoas possam utilizar de 

um espaço seguro para a prática de atividades físicas, principalmente caminhadas. - 



 

 

 

Indicação Nº. 021/2021 – Vereador Idanir Minozzo: Que o Executivo Municipal através da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente estude o meio legal para criar no município uma 

central de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas (agrotóxicos) que são 

utilizados pelos produtores rurais, dando as mesmas uma destinação final correta. - Projeto 

de Lei do Legislativo Nº 002/2021 – autoria do Vereador André Fernando Zucunelli: 

Dispõe sobre a prorrogação para cumprimento de algumas obrigações tributárias no ano de 

2021, na forma que especifica, em função da decorrente pandemia do coronavírus (COVID-

19), e dá outras providências. - Projeto de Lei do Executivo Nº. 013/2021: Dispõe sobre a 

Limpeza de Terrenos Baldios no Município e dá outras providências. - Projeto de Lei do 

Executivo Nº. 015/2021: Altera redação do art. 3º da Lei Municipal nº 989/2019 e dá outras 

providências. Passando para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à votação o 

Requerimento Nº 002/2021 do Vereador Idanir Minozzo, sendo aprovado por unanimidade de 

votos. Seguindo, foi posto em discussão o Requerimento Nº 003/2021, dos Vereadores da 

Bancada do PP. O Vereador Romeu justificou dizendo que esta viagem tem o objetivo de 

buscar recursos, e que em primeiro lugar reforçarão o pedido junto ao Deputado Afonso 

Hamm e o Senador Heinz, os quais comprometeram-se com a obra de asfaltamento de 

Maximiliano a Erechim, dentre outros recursos que serão pleiteados tendo em vista a 

necessidade do município. O Vereador Idanir Minozzo explicou que ainda não possuíam uma 

agenda definida, porém, salientou que também serão visitados o Senador Lasier Martins e os 

Deputados Ronaldo Nogueira e Covatti Filho, os quais também já auxiliaram o nosso 

município, dentre outros gabinetes que serão visitados e que poderão justificar a viagem. Em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Continuando foi à discussão a 

Indicação Nº 018/2021 do Vereador Romeu Bassoli. Justificando o Vereador Romeu afirmou 

que esta indicação já foi aprovada na gestão anterior e, portanto, está reforçando o pedido. É 

sabido que é um investimento alto, mas como já foi comentado, algumas empresas estão 

falando em disponibilizar estes equipamentos. O Vereador espera que este monitoramento 

seja implantado o quanto antes, pois definiu a nossa cidade como o "point" do tráfico. A 

Vereadora Daiane Barancelli também opinou parabenizando o colega por reforçar o pedido. 

Lembrou que em 2019 também fez uma indicação para que fossem instaladas câmeras 

principalmente, nas entradas e saídas da cidade, para monitorar o fluxo de pessoas que vem de 

fora. Disse que na época ocorreram assaltos no município e se estas câmeras tivessem 

instaladas, talvez poderia a dias estar monitorando pessoas que estavam vindo de fora e quem 

sabe resolvido o problema, destacando também que por ser divisa de estado, existe o fluxo de 

drogas, cigarros e outras mercadorias, como ocorreu na semana passada, quando foi 



 

 

 

apreendida mercadorias que estavam entrando no município sem nota fiscal. Ressaltou que 

esta também pode ser uma demanda, já que os Vereadores estarão indo para Brasília, 

lembrando que na época uma Vereadora comentou que teria sido destinada uma emenda 

parlamentar para a instalação de câmeras de segurança, mas que depois acabaram mudando e 

destinando o recurso para outra finalidade dentro da lei. Contudo disse que o grupo de 

Vereadores unidos talvez consigam concretizar este pedido. Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. Seguindo foi à discussão a Indicação Nº 019/2021 do 

Vereador Romeu Bassoli. O Vereador Romeu defendendo a matéria explicou que os 

motoristas da saúde quando levam pacientes até Passo Fundo e também as enfermeiras e 

demais profissionais quando se deslocam para participar de reuniões, estão pagando em torno 

de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a R$ 40,00 (quarenta reais) de um almoço não muito bom, 

porém, a prefeitura ressarce apenas R$ 21,00 (vinte e um reais). Disse que o pessoal da saúde 

que vai para reuniões já perde o dia inteiro, pois saem muito cedo pela manhã e voltam muitas 

vezes só a noite e ainda precisam puxar dinheiro do bolso para se alimentar, por isso gostaria 

que o valor fosse reajustado. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. A Indicação 

Nº 020/2021, do Vereador Idanir Minozzo foi a próxima matéria a entrar em pauta. Em sua 

justificativa o Vereador Idanir comentou que vem atender o pedido do pessoal de mais idade 

que gosta de fazer caminhadas, porém, alegam que na rua só é bom bem cedo, mas depois 

quando os veículos começam a circular se torna mais perigoso. Disse que o campo seria o 

local mais seguro, além de ser fechado e plano, e é sabido que no momento atual, por conta da 

pandemia, talvez isto não possa acontecer, mas em momento oportuno, espera que o pedido 

seja atendido.  O Vereador Romeu Bassoli também se manifestou dizendo que o campo até 

então estava aberto para caminhadas, no entanto, algumas pessoas estavam levando os seus 

cachorros para fazer suas necessidades neste local e que isso era vergonhoso. Disse que 

concordou com o fechamento porque também muitos adolescentes foram vistos brincando em 

cima do coberto, sujeitos a se machucarem. E que diante disto seria muito bom designar uma 

pessoa para cuidar do local. A Vereadora Daiane se manifestou parabenizando o Vereador 

pelo pedido, lembrando que em anos anteriores também havia apresentado esta indicação, 

porém não tinha conhecimento dos fatos que estavam ocorrendo. Afirmou que por ser da área 

da saúde e trabalhar muito com idosos, em conversa com o Fisioterapeuta do município, o 

mesmo explicou que não é indicado para as pessoas fazer caminhadas no asfalto ou no 

calçamento, por conta do impacto que é muito complicado na questão óssea, quadril e joelho. 

Segundo ela, entraram no consenso de orientar as pessoas a praticar essa atividade no campo, 

que seria mais saudável, além de evitarem o risco de uma queda, pois no calçamento isto pode 



 

 

 

acontecer e o prejuízo será muito maior. Ressaltou que na questão de saúde pública é 

interessante ter este local para a prática de atividade física, por isso, é muito importante 

também ter alguém responsável por abrir e fechar o local, para evitar que ocorram as 

situações trazidas pelo Vereador Romeu. O Presidente da Câmara, Vereador Cláudio 

contribuiu dizendo se tratar de questão de saúde pública preventiva, por isso há necessidade 

de que seja disponibilizado este espaço para as pessoas que precisam realizar esta atividade. 

Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº 021/2021 foi 

submetida à discussão, o Vereador Idanir justificou a matéria levando em consideração o 

pedido de algumas pessoas e também porque esteve pescando no Rio Ligeiro e pôde observar 

que em um determinado local onde forma-se um remanso é inacreditável a quantidade de 

vasilhames de veneno e materiais plásticos encontrados. Segundo ele, algumas sugestões 

podem ser levadas em conta, a primeira é que o município através da secretaria competente 

realize o recolhimento destas embalagens uma vez por ano, outra possibilidade a ser analisada 

seria a criação de uma lei ou normativa, seguindo o exemplo do que é feito com as baterias 

dos veículos, quando precisa ser trocada, o cidadão  deixa o casco velho para poder comprar a 

uma bateria nova, talvez este sistema funcionasse também com os defensivos agrícolas, ou 

que o município disponibilize um local para que estas embalagens sejam depositadas. Disse 

que muitos agricultores estão fazendo o certo, lavam as embalagens e depois dão o destino 

correto, no entanto, as empresas da cidade que vendem estes produtos, não estão recebendo os 

vasilhames das empresas que vem de fora vender e este é o maior problema. Com isso, se faz 

necessário estudar um meio para que isto se regularize, concluiu. A indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Em pauta o Projeto de Lei do Legislativo Nº 002/2021, 

de autoria do Vereador André Fernando Zucunelli. Este, por sua vez, após saudar os 

presentes, expôs a sua justificativa afirmando que em meio as grandes dificuldades que 

enfrentamos durante este período, que se estende a mais de um ano, o maior desafio ainda é 

combater o vírus sem causar tanto dano à vida das empresas. Disse que o empresário já pagou 

um preço muito alto durante o ano passado e agora, infelizmente, tem ficado a ele pagar esta 

conta novamente. Falando num cenário nacional, o Vereador ressaltou que todos os estados e 

municípios tem enfrentado juntos este momento e que durante este período muitas vezes o 

comerciante, o empreendedor, aquele que integra um setor que emprega muita gente tem se 

visto tão invisível quanto o próprio vírus. O Vereador disse ainda que este é o momento de 

agirmos e que a prorrogação do prazo de vencimento dos tributos que está propondo é uma 

medida que vem sendo usada também pelo governo federal e estadual, com o objetivo de dar 

um fôlego a mais ao empresário e comerciante que enfrentam essa dificuldade. Explicou que 



 

 

 

o vencimento do alvará e do imposto sobre serviços tem data marcada para o próximo dia 06 

de abril, com este projeto o vencimento passa a ser prorrogado por mais noventa dias e 

também junto a isto fica prorrogada a validade do alvará. Ponderou que é com este olhar 

equilibrado que o Poder Legislativo em harmonia com o Executivo demonstra buscar formas 

de contribuir e zelar com o desenvolvimento econômico do município. Por essas razões, 

solicitou o parecer favorável dos demais Vereadores em benefício de todos os 

trabalhadores. O projeto de lei do legislativo foi à votação e aprovado por unanimidade de 

votos. Submetido à deliberação do Plenário, o Projeto de Lei Nº 013/2021. A Vereadora 

Daiane se manifestou dizendo que esta questão já vinha sendo debatida com os colegas 

Vereadores, lembrando também que muitas tentativas já foram realizadas através das Agentes 

Comunitárias de Saúde, as quais visitam as residências e se deparam com entulhos, 

desmanche de casas e terrenos abandonados. Disse que está situação preocupa porque já 

temos no município o mosquito da dengue e a qualquer momento pode chegar em nosso 

município uma pessoa doente, ser picada pelo mosquito e este disseminar a doença. Segundo 

a Vereadora, esta situação precisa ser resolvida o mais rápido possível, porque já estão 

cansados, lembrando que a cada três meses é realizada o levantamento da LIRAa - 

 Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti – juntamente com os Agentes de 

Saúde, onde é feito um monitoramento nas residências e o mapeamento da situação atual, 

sendo que o Vereador Idanir, quando secretário,  participou de várias reuniões na secretaria de 

saúde e nos últimos dez anos essa tecla vem sendo batida e não conseguiram chegar em 

nenhum consenso, resumindo que os entulhos continuam e o problema de saúde pública 

também. Ao final disse acreditar que através deste projeto conseguirão reduzir um grande 

número de problemas no município. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. A 

última matéria em pauta, o Projeto de Lei Nº 015/2021. Sem discussões, de imediato foi à 

votação e aprovado por unanimidade de votos. Declarada encerrada a Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE, 

lembrando que o tempo é de 30 (trinta) minutos divididos entre os inscritos.  O único inscrito 

foi o Vereador Idanir Minozzo. Após saudar os presentes fez um agradecimento a todos os 

munícipes que ajudaram em oração nestes dias que sua esposa esteve internada no hospital do 

município e também em Sananduva. Segundo ele foram dias muito demorados para passar, 

mas que Deus entrou com providência e um milagre aconteceu. Agradeceu aos profissionais 

de saúde do município que não medem esforços e que dedicam suas vidas em favor das 

pessoas que necessitam. Considerou que essa pandemia não deixa de ser uma guerra entre a 

vida e a morte, sendo que muitas pessoas não tiveram a mesma felicidade que sua esposa. 



 

 

 

Prestou condolências a todos os familiares que perderam seus entes queridos. Deixou 

registrado também o seu agradecimento a todos os funcionários do hospital de Sananduva, 

uma equipe digna de admiração, que fez de tudo para que não acontecesse o que não era 

esperado, disse que Deus usou estes profissionais, lembrando que no domingo quando sua 

esposa precisou de um leito de UTI e não tinha vaga em lugar nenhum da região, eles 

conseguiram improvisar, dando a volta e hoje sua esposa está em casa. Externou seu 

agradecimento a todos e desejou que Deus recompense a cada um. Antes de encerrar, o 

Senhor Presidente consultou os Vereadores se todos concordavam em adiar a próxima para o 

dia 09 de abril de 2021, o que foi aceito sem objeções. E não havendo mais inscritos para o 

Grande Expediente e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os 

trabalhos da presente Reunião Ordinária, agradecendo aos que acompanhavam pelo 

Facebook. 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 


