
 

 

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

Aos vinte dias do mês de julho 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, 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 
Quarta Reunião Ordinária do ano de 2021. Foi dispensada a leitura da Ata da Décima Terceira 
Reunião Ordinária realizada no dia 05 de julho de 2021, a qual já havia sido disponibilizada aos 
Vereadores. Sem manifestações, foi à votação e aprovada 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 014/2021 – Vereador André Fernando 
Zucunelli: Justifica sua ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 05 de julho de 2021. - 
Indicação Nº 029/2021 – Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Poder Executivo que realize 
estudos visando a construção de uma rotatória, com a implantação de projeto de jardinagem e 
iluminação, na confluência da Avenida Porto Alegre, com as Ruas Pinheiro Machado, Piedade e 
Salgado Filho, com a finalidade de melhorar a circulação de veículos e oferecer maior segurança 
aos pedestres e moradores. - Indicação Nº 030/2021 – Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao 
Chefe do Poder Executivo, para que o mesmo determine ao setor competente que seja 
providenciada melhorias na iluminação pública das quatro ruas (Pinheiro Machado, 15 de 
Março, Tamandaré e Rio de Janeiro) em volta do Estádio Municipal Antenor Chiochetta 
(popular campo do Sete). Sugere ainda, ao Senhor Prefeito Municipal, para que sejam realizados 
estudos visando à implantação de uma academia ao ar livre no referido estádio municipal. - 
Indicação Nº 031/2021 – Vereador André Fernando Zucunelli: Indica ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito que, junto da secretaria competente e após estudar o local mais viável, realize a 
construção de uma Cobertura para Ponto de Ônibus, no Bairro Morado do Sol, atendendo ao 
bem-estar de moradores, em especial, de crianças e demais estudantes. - Projeto de Lei Nº 
029/2021: Estabelece o cronograma de pagamento do IPTU para o exercício de 2021; Autoriza a 
concessão de desconto para pagamento do IPTU em parcela única e; Corrige a planta de valores 
dos imóveis territoriais e prediais. - Projeto de Lei Municipal Nº 030/2021: Autoriza o Poder 
Executivo repassar recursos e firmar Termo de Fomento com a Associação do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Machadinho e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 031/2021: 
Autoriza ao Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Conselho Comunitário Pró-
Segurança Pública – CONSEPRO e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 032/2021: 
Estabelece normas para a prestação de serviços a particulares com máquinas e equipamentos 
pelo Município e dá outras providencias. O projeto foi baixado para a Comissão Única de 
parecer, conforme solicitação do Vereador Romeu. - Projeto de Lei Nº 033/2021: Institui 
Programa “Morar Melhor” e dá outras providências. O projeto foi baixado para a Comissão 
Única de Parecer, conforme solicitação do Vereador Ismael. - Projeto de Lei Nº 034/2021: 
Dispõe sobre a construção, manutenção, recuperação, substituição e padronização de passeios 
públicos. O projeto foi encaminhado à análise da Comissão Única de Parecer, conforme pedido 
da Vereadora Veranice. O Senhor Presidente informou que a baixa dos projetos já havia sido 
debatida antes da sessão, sendo que houve um consenso entre os Vereadores para que eles 
fossem encaminhados à Comissão para melhor análise.  - Projeto de Lei Nº 035/2021: Autoriza 



 

 

o Poder Executivo repassar recursos e firmar termo de Fomento com a Associação dos 
Trabalhadores de Maximiliano de Almeida – ATRAMAX. - Projeto de Lei Nº 036/2021: Altera 
a Lei Municipal Nº 166/2004, de 17/03/2004, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Urbanas. Em 
seguida, o Presidente informou que durante trinta dias foi incluído na pauta, para discussão e 
recebimento de emendas, 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. Seguindo o rito 
regimental, foi constituída Comissão Temporária Especial, composta pelos seguintes 
Vereadores: do MDB, André e Daiane, do PP, Romeu e Idanir e do PT, Veranice. O Senhor 
Presidente informou que a Comissão tem prazo de dez dias úteis prorrogáveis por mais cinco 
para emitir parecer sobre a matéria. Informando ainda, que esgotado o prazo para emissão do 
parecer, o projeto será incluído na Ordem do Dia em primeira discussão e votação, se houver 
emenda aprovada em primeira discussão e votação, a Comissão Especial terá o prazo de cinco 
dias improrrogáveis para elaborar redação da matéria aprovada, esgotado esse prazo o projeto 
segue para segunda discussão e votação, onde não será admitida emenda. Iniciando a ORDEM 
DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à votação o Requerimento Nº 014/2021 do Vereador 
André, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Em discussão a Indicação Nº 029/2021, de 
autoria da Vereadora Daiane. Em sua manifestação a Vereadora disse que o encontro destas ruas 
é bastante confuso, não há sinalização, muitos moradores solicitaram alguma medida para 
melhorar esta via e também o embelezamento com boa iluminação, algumas flores e se possível 
construir uma rotatória com placas de sinalização para ajudar a melhorar o trânsito de veículos e 
pedestres. Afirmou que é uma passagem do município para Machadinho e ficaria muito bonito as 
pessoas passarem e ver algo diferente, já é uma rua bonita e embelezar e iluminar um pouco 
melhor ajudaria também. Em votação a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 
Continuando foi à deliberação a Indicação Nº 030/2021 da Vereadora Daiane. Novamente com a 
palavra a Vereadora disse que ao passar por estas ruas verificou que faltam postes, e acredita que 
mais alguns deverão ser instalados para uma melhor iluminação, haja vista que muitas pessoas 
saem do trabalho e querem fazer uma caminhada, mas eles percebem que além da dificuldade 
para se locomover existe também estas ruas bastante escuras, devido a péssima iluminação. 
Declarou ainda que dentro do campo é um local que sempre defendeu para a realização de 
atividades físicas, principalmente nesta época da pandemia, quando as pessoas não estão indo 
para as academias. Disse que precisamos de um lugar mais ao ar livre e dentro do referido 
estádio existe uma parte de areia que poderá ser aproveitada para a instalação de uma academia 
ao ar livre, a exemplo da existente na gruta. Sabe que é uma indicação que gerará custos, porém, 
o benefício de diminuir as doenças como diabetes, hipertensão e sedentarismo será muito 
importante para o município, finalizou. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade 
de votos. Na sequência, o Senhor Presidente colocou a Indicação Nº 031/2021 do Vereador 
André em discussão. Manifestou-se o autor justificando que esta propositura partiu da 
população, pois esteve visitando o Bairro Morada do Sol e conversando com alguns pais 
observou que a construção desta cobertura em um ponto de ônibus seria relevante para a 
realidade do local. Disse que os estudantes poderão ficar mais protegidos da chuva, do sol e do 
frio. Afirmou ainda que no referido bairro existem quatro ruas e muitos estudantes, por isso 
solicitou que o Poder Executivo estude a viabilidade do melhor local para esta construção. A 
indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Seguindo, o Senhor Presidente 
colocou o Projeto de Lei Nº 029/2021 em discussão. Sem manifestações foi à votação e aprovado 
por unanimidade de votos.  Em pauta o Projeto de Lei Nº 030/2021. Nenhum Vereador querendo 



 

 

se manifestar, de imediato foi submetido à votação e aprovado por unanimidade de votos. Logo 
após, o Senhor Presidente submeteu o Projeto de Lei Nº 031/2021 à deliberação do Plenário. Não 
havendo manifestações foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O Projeto de Lei Nº 
035/2021 entrou em pauta. Não havendo discussões foi à votação e aprovado por unanimidade 
de votos. Por fim, a Presidência colocou o Projeto de Lei Nº 036/2021 em discussão. Não houve 
manifestações dos Vereadores, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo 
o Senhor Presidente declarou encerrada a Ordem do Dia e passou para as inscrições do 
GRANDE EXPEDIENTE. Seguindo a ordem de inscrição, o primeiro a ocupar a tribuna foi o 
Vereador Ismael Zukunelli. Cumprimentando a todos iniciou seu discurso falando a respeito do 
comércio local, que desde o início do ano passado vem sofrendo muitos prejuízos em 
decorrência da pandemia. Disse que a situação se tornou difícil quando a sobrevivência ficou 
mais complicada, pois a economia freou, mas as contas continuaram chegando. Afirmou que lhe 
preocupa o fato do comércio local também sofrer danos pela questão dos vendedores 
ambulantes. Entende que todos têm a sua vez, mas acredita que deve ser de maneira justa. A seu 
ver pessoas estão se beneficiando em cima de quem paga os impostos. Somos conhecedores que 
o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados onde mais se paga impostos, com pandemia ou 
não, não deixaram de pagar, o comércio agonizou e ainda está agonizando e corremos o risco de 
perder muitos comerciantes, o que para o município é muito grave. Disse que desde que a 
pandemia iniciou, a fiscalização municipal foi atuante e todos os decretos impostos pelos 
Prefeitos e pelo estado sempre atingiram primeiro o comércio, o qual respeitou as determinações. 
Ressaltou que precisam intensificar a fiscalização do município perante aos vendedores 
ambulantes, pois o momento é de repensar e ajudar o nosso comércio. Avaliou que lá atrás a 
fiscalização agia praticamente 24h (vinte e quatro horas) por dia, com veículos na rua 
monitorando o horário e o movimento de pessoas para evitar aglomerações dentro do comércio 
em geral. Diante disso, solicitou que a fiscalização agisse da mesma maneira agora, 
intensificando as abordagens na entrada da cidade e com a circulação dos fiscais do município 
nas ruas para inibir a prática destes vendedores ambulantes que estão causando seríssimos danos 
aos nossos comerciantes. Explicou que o município necessita deste retorno, mas o que está 
acontecendo é que muitas pessoas de fora estão vindo e levando nosso dinheiro. Disse que 
gostaria que o município agisse agora em prol dos nossos comerciantes, pois teme que, quando 
tudo voltar ao normal muitos não conseguirão reiniciar os trabalhos e precisarão fechar as portas. 
Finalizando deixou claro que de sua parte começará a ser mais rígido neste sentido e espera que a 
fiscalização também aja com maior rigidez. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o 
próximo inscrito, Vereador Fábio Macanan para ocupar a tribuna. Cumprimentando a todos, o 
Vereador iniciou falando de uma emenda que conseguiu junto ao Deputado Federal Paulo 
Pimenta destinada à saúde, que já está empenhada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
para a compra de remédios e ajuda de exames.  Para ele, esta emenda foi uma honra ter 
conseguido, sem ir para Brasília. Agradeceu ao Deputado Paulo Pimenta e também a Vereadora 
Veranice que sempre está se dispondo a conquistas de emendas.  O último inscrito Vereador 
André Fernando Zucunelli cumprimentou a todos e iniciou afirmando que lhe agradava ver a 
comunidade maximilianense muito ativa politicamente e disse que este é o combustível que 
move esta Casa e nos mantém motivados. Agradeceu pelas mensagens de apoio e carinho que 
recebeu após diagnóstico positivo para a Covid-19. Falou em nome da família Borges, que a 
exemplo de milhares de famílias brasileiras, sentiram na pele e tiveram a árdua missão de 
enfrentar este vírus. Ressaltou que existem momentos em que as diferenças devem ser deixadas 



 

 

de lado em nome de bens maiores, assim como conta a história das nações, como por exemplo, 
quando se refere a situações de guerra. Durante esta pandemia o cenário foi exatamente este, 
enfrentamos um inimigo que não vem com fardas ou armas, mas é um inimigo que sacrifica 
vidas, a economia, destrói sonhos e projetos das famílias que tiveram as suas perdas. Destacou 
que durante este mais de um ano e meio de pandemia os problemas foram inevitáveis, um 
momento inédito que vimos parar quase tudo e ficamos impedidos de fazer aquilo que antes era 
tão normal em nosso dia-a-dia. Afirmou que fazendo parte de uma administração pública, como 
Vereador, tiveram o difícil dever de matar o vírus, sem matar as empresas e quando a economia 
parecia estar congelada e as engrenagens não estavam funcionando como deveriam, quem não 
parou e sempre esteve presente e atuante foram os profissionais da saúde, incluindo a Vereadora 
Daia, a qual teve a oportunidade de perceber, que não desempenha um bom trabalho apenas 
nesta Casa, mas também na área da saúde juntamente com todo o quadro de funcionário, os quais 
exercem com excelência as suas atividades, deixando registrado o seu reconhecimento. Enfatizou 
que para estes profissionais o desafio é ainda maior, mas a determinação, o talento e a entrega 
dos mesmos é admirável, nos comprovam a ideia de que ser humano é ter a capacidade de 
compaixão na prática. Este vírus nos esclareceu aquilo que já deveria ser claro, somos todos 
iguais. Ressaltou ainda que pessoas afetadas merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito, 
pois muitas vezes percebemos que elas são vistas de forma preconceituosa, simplesmente por 
estarem positivadas para a COVID-19 e mudar a forma de agir e de falar é o primeiro passo para 
combaterem não só o vírus, mas também a discriminação. Fez um segundo apelo, no sentido de 
que não é divulgando a morte e o sofrimento público, para fazer montaria política como a gente 
vê no cenário político nacional que chegaremos a um lugar concreto, passa por 
oportunista aquele que se manifesta apontando algum culpado, o qual é verdadeiramente o 
próprio vírus. Explicou que não se fez presente na última sessão, justamente por estas razões, o 
que não lhe permitiu também estar presente no evento realizado pela COPERCICLA, convite 
este recebido das amigas Sandra, Uca e Patrícia, agradeceu e desejou muito sucesso a toda 
equipe. Mencionou ainda que mesmo assim não deixou de ser atuante e junto a Vereadora Daia 
protocolaram a indicação para retomada do esporte municipal. Em nome da comunidade 
agradeceu o Prefeito que atendeu de imediato este pedido. Finalizando destacou que precisamos 
de vacinas, de otimismo e não de confronto e conflito, é preservando a vida, protegendo a saúde, 
sempre com um olhar humano, agindo com sensibilidade, equilíbrio, bom senso e firmeza que 
poderão proteger toda a comunidade e com certeza num futuro breve estarão vencendo esta 
batalha. Antes de encerrar o Presidente da Câmara registrou em nome da bancada do MDB o 
recebimento de recurso do Piso da Atenção Básica – PAB, custeio para a saúde no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) através do Deputado Márcio Biolchi. Também informou que a 
bancada do MDB protocolou uma emenda parlamentar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais) para a construção de um centro de atendimento ao idoso, através do Ministério da 
Cidadania. Falou também sobre o trabalho desenvolvido pelos funcionários da administração, 
especialmente pelo setor de contabilidade e tributos, onde foi verificada várias inconsistências 
com relação a apuração do índice do município referente ao valor adicional fiscal, explicando 
que no ano passado estavam com um valor negativo de R$ 2.466.351,99 (dois milhões, 
quatrocentos e sessenta e seis mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos). 
Através deste trabalho junto com a empresa contratada de assessoria em gestão pública, hoje o 
valor adicional fiscal é de R$ 1.347.082,61 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil oitenta e 
dois reais e sessenta e um centavos) positivos, valor este que se refere ao retorno de ICMS que 



 

 

vem para o município. Considerou que foi realizado um trabalho muito sério e consistente, sendo 
corrigidas várias informações que estavam sendo prestadas pelas empresas junto ao estado. 
Informou também que todas as indicações dos Vereadores, são protocoladas na Casa através de 
um livro específico e encaminhadas ao Prefeito ou ao órgão competente, quando há o retorno, há 
também este registro, solicitando aos Vereadores que caso não tenham recebido este retorno, que 
nos comuniquem para podermos verificar o motivo do não atendimento. Por fim, parabenizou os 
aniversariantes do mês de julho, Vereador Euclides e a Vereadora Daiane. 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 a presença do Secretário de Obras 
Diego e também aqueles que acompanham pelo facebook. E convidou a todos para a próxima 
Reunião Ordinária que será realizada no dia 05 de agosto 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 


