
 

 

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

Aos cinco dias do mês de junho 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: Daiane Barancelli, 
Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Ismael Zukunelli, 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 Décima Terceira Reunião Ordinária do ano de 2021. 
Atendendo ao Requerimento de Convocação do Vereador Ismael Zukunelli, compareceu à 
presente Reunião o Secretário Municipal de Assistência Social, Senhor Murilo da Silva Barancelli, 
o qual foi convidado pelo Presidente a ocupar seu lugar na tribuna a fim de prestar os 
esclarecimentos. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou os Vereadores que o convocado terá 
o prazo de uma hora para fazer sua exposição, abordando exclusivamente o assunto da convocação, 
concedendo de imediato a palavra ao Vereador Ismael Zukunelli, para que o mesmo formalizasse 
as perguntas ao convocado. O Vereador Ismael saudou os presentes, em especial à presença da 
Psicóloga Dani Andreatta, da Assistente Social Mônica e do Secretário Municipal de Assistência 
Social, Senhor Murilo da Silva Barancelli. Iniciou questionando o Secretário se foi utilizado algum 
recurso da Secretaria de Assistência Social para distribuição de brindes ou lembrancinhas como 
toalhas prontas e outros itens que fariam parte de um kit, os quais foram entregues a participantes 
de projetos do município. O Vereador Ismael também perguntou se são verídicas algumas 
informações de que o Senhor Vice-Prefeito e também funcionários relacionados a ele estariam 
fazendo comentários polêmicos nos corredores da prefeitura e também nas ruas, de que teriam 
fotos destes materiais que foram distribuídos como brindes.  Em resposta, o Secretário Murilo 
esclareceu que por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social não foi comprada nenhuma 
toalha e nenhum item que fizesse parte deste kit, e disse acreditar ter havido alguma confusão. 
Sobre a segunda pergunta o Secretário disse que ocorreu um pouco de desinformação por parte do 
Vice-Prefeito, pela questão de que o projeto seria voltado para a Saúde e não para a Assistência 
Social, mesmo porque cada secretaria possui suas diversidades e algumas desenvolvem projetos 
voltados à população como é o caso da Saúde, mas que não entraria em detalhes, pois não possuía 
conhecimento específico nesta área, o que caberia ao Secretário da Saúde Senhor Nilo. Explicou 
que o Vice-Prefeito tinha em mãos estas fotos, as quais também foi cobrado, mas sobre ter havido 
comentários polêmicos, não saberia responder se realmente aconteceram, porque não ouviu. O 
Secretário mencionou ainda que nesta área de trabalho geralmente acontecem essas situações, por 
isso, solicitou que as pessoas busquem se informar um pouco melhor para que não ocorra esses 
transtornos, fazendo com que a população acredite que estão fazendo mal-uso do dinheiro público, 
o que jamais ocorrerá. Afirmou que todo o recurso que vier para a assistência será bem investido, 
porque a população merece ser bem atendida e ter um serviço de qualidade. Novamente com a 
palavra o Vereador Ismael disse que também estava desinformado, uma vez que não tinha 
respostas às perguntas que algumas pessoas lhe fizeram, acreditando que a melhor forma de as 
obter era ir direto a fonte, que neste caso seria o Senhor Secretário. Na oportunidade, o Vereador 
Ismael pediu que o Secretário explicasse como está o andamento dos trabalhos na pasta da 
Assistência Social. O Secretário solicitou para que uma das suas técnicas o auxiliasse nesta parte 
e pontuou que os trabalhos na secretaria estão fluindo bem, procurando atender o público da 
melhor forma possível, mas que é um pouco complicado, por se tratar de uma secretaria complexa, 
dividida entre a Secretaria de Assistência com a alta complexidade e o Centro de Referência da 
Assistência Social - CRAS que trata da proteção básica.  Segundo a Assistência Social Mônica, o 
município de Maximiliano de Almeida tem um avanço considerável em relação a 
Assistência Social, uma vez que hoje conseguem ter técnicos na gestão e técnicos também no 
CRAS, conforme preconiza as leis federais. Disse que são atendidas 43 (quarenta e três) famílias 
pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, as quais recebem atividades 



 

 

remotas desde o início da pandemia, via WhatsApp ou por ligações telefônicas. Comentou que 
neste ano foi desenvolvida ação comunitária de violência contra a mulher. Explicou ainda que na 
Secretaria de Assistência Social, trabalham junto com o Secretário, uma Psicóloga e uma 
Assistente Social, os quais desenvolvem atendimentos para os casos que já ultrapassaram algumas 
vulnerabilidades maiores. Também pela pasta encaminham-se os Benefícios de Prestação 
Continuada (BPC) e os benefícios eventuais, as carteiras de idosos tanto de Brasília quanto a 
regional, fornecem suporte aos conselhos, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – COMDICA, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho 
Tutelar.  Disse ainda que se os Vereadores acharem importante poderão um dia visitar a secretaria, 
quando poderão mostrar um pouco desta estrutura e o que buscam fazer todo dia para a população 
da cidade. Na sequência os demais Vereadores puderam fazer os seus questionamentos e 
apresentaram sugestões ao Secretário Municipal de Assistência Social, conforme gravação da 
referida Reunião Ordinária arquivada na Secretaria da Casa. Finalizando o Secretário Murilo 
afirmou que sempre estará disposto a esclarecer as dúvidas que os Vereadores acharem pertinentes, 
com relação aos comentários disse que, infelizmente, eles irão surgir, neste ramo é normal, mas 
que não reduziria a sua capacidade intelectual para rebater comentários que só vem para prejudicar. 
Ao final dos esclarecimentos, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Secretário Murilo e da 
Assistência Social Mônica por ter colaborado com as explicações. Dando continuidade aos 
trabalhos da presente Reunião, o Senhor Presidente dispensou as leituras da Ata da Décima 
Segunda Reunião Ordinária realizada no dia 22 de junho de 2021 e da Ata da Primeira Reunião 
Extraordinária realizada no dia 29 de junho de 2021 de forma virtual, as quais já foram 
disponibilizadas aos Vereadores. Sem manifestações, ambas foram submetidas à votação e 
aprovadas por unanimidade de votos. Logo após foi realizada pela Servidora da Câmara, Danieli 
Acorsi, a leitura do EXPEDIENTE DO DIA, constando as seguintes matérias: - Requerimento 
Nº 013/2021 – Vereador Ismael Zukunelli: Justifica sua ausência na Reunião Ordinária realizada 
no dia 22 de junho de 2021. - Indicação Nº 028/2021 – Vereadores André Fernando Zucunelli 
e Daiane Barancelli: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que, junto ao departamento 
competente e do Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19, estude a possibilidade da 
retomada das atividades coletivas em quadras esportivas, sem a presença de público em 
arquibancada, com respeito ao fluxo de entrada e saída de pessoas e com atenção as demais 
recomendações dos profissionais da saúde. - Projeto de Lei do Executivo Nº 027/2021: Dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município para os exercícios de 2022 a 2025. O projeto foi apresentado 
e encaminhado para análise da Comissão Única de Parecer. - Projeto de Lei do Executivo Nº 
028/2021: Altera o valor da subvenção mensal à Sociedade Beneficente São José, estabelecida 
pela Lei Municipal Nº 871/2017. Em pauta novamente o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº. 
01/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “altera a redação de artigos da lei orgânica municipal”. 
O Senhor Presidente solicitou aos Vereadores que se manifestassem caso tivessem alguma emenda 
para apresentar. Não havendo manifestações, lembrou os Vereadores que na próxima sessão será 
constituída Comissão Especial que emitirá Parecer, no prazo de dez dias úteis prorrogáveis por 
mais cinco. Esgotado esse prazo, o projeto com as emendas apresentadas, será incluído na Ordem 
do Dia em primeira discussão e votação. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
submeteu à votação o Requerimento Nº 013/2021, do Vereador Ismael Zukunelli, o qual foi 
aprovado por unanimidade de votos. Em discussão a Indicação Nº 028/2021, de autoria dos 
Vereadores André Fernando Zucunelli e Daiane Barancelli. Manifestou-se a Vereadora Daiane 
dizendo que o Vereador André se encontrava em casa, mas é um grande apoiador desta indicação. 
Ressaltou que vêm acompanhando alguns municípios vizinhos que já estão atendendo os jovens 
nestas atividades esportivas em ginásio, sendo que em nosso município estes locais ainda 
encontram-se fechados devido a pandemia. Segunda a Vereadora, existem maneiras para tentar 
reverter esta situação, tomando os devidos cuidados, mesmo porque muitas vezes os jovens não 
estão em sala de aula, mas estão nas ruas, considerando que as atividades físicas e os grupos seriam 
muito importantes. Disse ainda que tem acompanhado a Vereadora Comandante Nádia de Porto 
Alegre, a qual investe muito nos trabalhos desenvolvidos com os jovens pela importância da 



 

 

atividade física, questionando que numa cidade pequena como a nossa, será que não conseguiriam 
controlar e, com os devidos cuidados, manter estas pessoas realizando uma atividade física? Disse 
que todos sabem o momento de pandemia que vivenciamos, mas também sabem da importância 
do autocuidado, pois não é somente a questão do contato, as pessoas precisam tomar os cuidados 
necessários para evitar a contaminação. No seu ponto de vista, se tiver uma pessoa responsável 
para abrir, equipar e coordenar, mantendo o distanciamento e a higienização, não tem porque o 
ginásio de esporte permanecer fechado. Ressaltou que os nossos jovens precisam viver e ter 
histórias para contar, as escolas estão voltando, o mundo está voltando e não podemos ficar para 
traz. Destacou que a sua luta junto com o Vereador André é para que o ginásio abra novamente e 
que alguém começa a coordenar estas atividades, para que os jovens possam voltar a ter uma vida 
normal, porque só pensar na pandemia, nos deixará deprimidos e nossos jovens estão crescendo, 
sem rumo, só no celular e mesmo assim eles estão em grupos, não estão todos fechados dentro de 
casa, por isso, defendeu que eles precisam ter uma vida livre, mas com acompanhamento. 
Corroborando o Vereador Ismael considerou que é muito importante esta indicação, entende que 
a pandemia é gravíssima, mas o mundo não acabará por conta disso, aos poucos terão que voltar à 
normalidade e é essencial a questão do esporte, principalmente, porque as aulas estão voltando aos 
poucos e está dando certo. Comentou que na última terça-feira esteve no gabinete do Prefeito e foi 
falado sobre a reabertura do ginásio de esportes, principalmente, o ginásio Maisson Ceriotti, que 
é um local que está sendo muito bem cuidado pelo Senhor Joaozinho. Defendeu que é de extrema 
importância que a prática de atividades esportivas seja retomada no município com os devidos 
cuidados, para tentar tirar a gurizada da depressão, porque muitas vezes eles querem fazer algo e 
acabam fazendo de maneira errada, como as festas clandestinas onde as coisas acontecem sem 
proteção. Acredita que uma pessoa responsável que controle a chegada com máscara, o uso de 
álcool gel, não sendo permitida pessoas nas arquibancadas, a venda de bebida alcoólica, e com a 
ajuda de todos isso dará certo. Em apoio a indicação, manifestou-se também a Vereadora Veranice 
acrescentando que além de voltar a atividade esportiva no ginásio Maisson Ceriotti, seria 
interessante pensarem no retorno das atividades no estádio municipal, já que o local é uma área 
livre, aberta. Citando como exemplo o município de Machadinho que está com todas as atividades 
esportivas organizadas neste sentido. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de 
votos. Em discussão o Projeto de Lei do Executivo Nº 028/2021. Sem manifestações, foi à votação 
e aprovado por unanimidade de votos. Após declarar encerrada a Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente passou de imediato para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. A primeira 
inscrita foi a Vereadora Daiane Barancelli. Iniciando o seu discurso a Vereadora parabenizou a 
Cooperativa Copercicla e a todos os funcionários pelo evento realizado no dia 2 (dois). Disse que 
a população já deve ter visto que em frente a prefeitura encontra-se um trator, o qual foi uma 
conquista do ano de 2019 (dois mil e dezenove) e que evidencia o que explicava durante as visitas 
nas residências das pessoas quando falava da importância de continuar representando o povo na 
Câmara Municipal, lembrando que muito foi comentado sobre esta emenda e algumas pessoas não 
acreditavam que isto aconteceria, pois, este trator era previsto para maio de 2019, mas houve um 
atraso devido a pandemia. Agradeceu, especialmente seu amigo Jacques Martini que foi um grande 
lutador, que esteve junto nas visitas e defendeu a existência deste trator. Disse que nos últimos 
quatro anos trouxe muitas emendas parlamentares para a saúde, foram quase R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), porém pensava porque não investir na agricultura também. Declarou que o 
município tem enorme gratidão ao Deputado Federal Giovani Feltes e ao Deputado Estadual Tiago 
Simon, pois tínhamos essa história que há mais de vinte anos o MDB não conseguia trazer recursos 
para o município, sendo que estes Deputados confiaram em Maximiliano e cada vez mais estão 
investindo em nossa cidade. Manifestou agradecimentos aos Deputados acima mencionados que 
também acreditaram na Vereadora Daia e se comprometeu a apoiá-los nesta luta, já que ajudaram 
muito o nosso município. O último inscrito Vereador Ismael Zukunelli iniciou sua fala 
parabenizando a Vereadora Daiane por mais esta conquista, que é de extrema importância para a 
agricultura do município. Lembrou que está no seu terceiro mandato como Vereador e desde então 
tem percebido que todos os colegas que teve a honra de trabalhar sempre foram em busca de 



 

 

alguma coisa para o município. Reportou-se também a situação do Estádio Municipal Antenor 
Chiochetta, dizendo que no último sábado esteve no estádio para averiguar, após receber alguns 
relatos de que o local estava sendo depredado. Explicou que saiu do estádio muito triste, mas que 
a culpa é de ambos os lados, tanto do município, quanto da sociedade, pois na atual situação que 
vivemos, onde precisamos nos ajudar e cuidar uns dos outros, o patrimônio público não é diferente. 
De acordo com o Vereador, as arquibancadas estão imundas e quebradas, os banheiros estão 
imundos e com as portas quebradas, há muito lixo pelo chão, as telas que dividem o campo das 
arquibancadas estão estouradas, os telhados e vidros encontram-se quebrados. Disse que diante 
desta situação é necessário que algumas atitudes sejam tomadas imediatamente, designando 
alguém para fechar as portas à tardinha e reabri-las pela manhã, para que as pessoas continuem 
praticando suas atividades físicas, mas tentando conter este vandalismo que está ocorrendo. 
Ressaltou que a pandemia é algo que ninguém esperava, que precisávamos estar atentos e nos 
preparar para o pior, o que de fato aconteceu, mas disse que agora precisamos estar mais 
preparados para a retomada das atividades em todos os setores. Reforçou que nesta semana 
voltarão lá para ver as primeiras atitudes que podem ser tomadas, mas é revoltante ver o que nossos 
próprios munícipes estão fazendo com este patrimônio público, infelizmente terão que pensar em 
câmeras de monitoramento. Dirigindo-se ao Prefeito disse que ele poderá contar com sua parceria, 
porque além de ser uma autoridade, também é uma pessoa apaixonada pelo esporte. E por fim, 
lembrou que no primeiro mandato como Vereador, o estádio também estava com seríssimos 
problemas e com a ajuda de todos conseguiram resgatar a beleza e a estrutura do local e acredita 
que agora não será diferente. Antes de encerrar o Presidente da Câmara manifestou gratidão pelo 
esforço da Vereadora Daia em trazer recursos para o município, que veio na ordem de R$ 
142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) para aquisição do trator. Ponderou que também 
esteve no estádio municipal e com certeza o local já esteve em condições bem melhores.  Salientou 
que são os nossos próprios munícipes que estão deteriorando este patrimônio, dizendo que o 
carinho pela coisa pública carece muito, pois de nada adianta ir consertar, se a noite eles vão lá e 
quebram. Ressaltou que é preciso dar uma atenção especial, fazer um novo regramento, fechar à 
tardinha e abrir pela manhã, há sim uma necessidade de ser retomada as atividades esportivas e 
para isso precisam ter condições para receber este pessoal.  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 as presenças e também aqueles que acompanham pelo 
facebook. E convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária que será realizada no dia 20 de 
julho 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 


