
 

 

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

Aos cinco dias do mês de agosto 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, Marilva De Biasi Minosso e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de 
Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Décima Quinta 
Reunião Ordinária do ano de 2021 e de imediato convidou a segunda Suplente do Partido 
Progressista, Vereadora Marilva De Biasi Minosso a prestar previamente o seu compromisso legal, 
conforme determina o Art. 7º § 3º do Regimento Interno. Prestado o juramento, declarou a 
Vereadora empossada no cargo. Em seguida, o Senhor Presidente convidou a contadora do 
município, Senhora Alcione Monica da Motta para prestar os seus esclarecimentos sobre recursos 
vinculados, recursos livres e os recursos oriundos de emendas parlamentares do município, bem 
como, as contrapartidas que deverão ser colocadas pela municipalidade. Teceu explicações 
também a respeito da segunda etapa da Campanha Nota Fiscal Premiada. Após as explanações, foi 
aberto espaço para que os Vereadores fizessem questionamentos a Contadora, conforme gravação 
da referida Reunião Ordinária arquivada na Secretaria da Casa. Prosseguindo foi dispensada a 
leitura da Ata da Segunda Reunião Extraordinária realizada no dia 2 de agosto de 2021, a qual já 
havia sido disponibilizada aos Vereadores. Não havendo manifestações sobre a ata, a mesma foi 
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: - Indicação Nº 
032/2021 – Vereadora Veranice Pegorini Baldissera: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, que se digne determinar ao setor competente da municipalidade, realizar a instalação 
de câmeras de monitoramento e segurança na Escola Municipal Madre Cândida Justina, na Escola 
Municipal de Educação Infantil Mundo Mágico e no Ginásio de Esportes Maisson Ceriotti. - 
Indicação Nº 033/2021 – Vereadora Marilva De Biasi Minosso: Indica ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal de Maximiliano de Almeida que se digne determinar  à Secretaria competente 
a realização de estudo técnico visando a construção de redutores de velocidade (tipo lombadas) na 
Rua do Rosário, neste município. - Requerimento Nº 015/2021 – Vereadora Daiane Barancelli:  
Requer que, após aprovação em Plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo o Anteprojeto de 
Lei 03/21, o qual “Institui o Programa Pró-Jovem, que cria condições para a inserção e 
fortalecimento do jovem agricultor no processo produtivo”, para análise e reenvio como Projeto 
de Lei à esta Casa Legislativa. - Projeto de Lei Nº 027/2021: Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para os exercícios de 2022 a 2025. O projeto estava em análise na Comissão Única de 
Parecer, a qual emitiu parecer favorável sem alterações. - Projeto de Lei Nº 037/2021: Autoriza 
repasse de recursos financeiros ao Hospital Beneficente São João de Sananduva para auxiliar na 
manutenção de equipe de combate à COVID-19. - Projeto de Lei Nº 038/2021: Autoriza o Poder 
Executivo a contratar equipamentos para melhoria do parque de iluminação do município com 
pagamento parcelado, bem como autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. 
- Projeto de Lei do Legislativo Nº 05/2021- autoria do Vereador André Fernando Zucunelli 
(MDB): Dispõe sobre a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(CIPTEA), com base na Lei Federal nº. 13.977/20. - Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº. 
01/2021, de autoria da Mesa Diretora: Altera a redação de artigos da Lei Orgânica Municipal. A 



 

 

Comissão Especial emitiu parecer favorável ao presente Projeto, sem emendas, submetendo-o à 
análise dos demais membros desta Casa Legislativa na forma regimental. Iniciando a ORDEM 
DO DIA, o Senhor Presidente colocou a Indicação Nº 032/2021 de autoria da Vereadora Veranice 
em discussão. Em sua justificativa a autora disse que a propositura tem objetivo de oferecer 
segurança para toda a comunidade escolar, que são os educadores, os professores, aos 
funcionários, alunos e também os pais que confiam os seus filhos por quatro horas diárias na 
escola. Relembrou a tragédia ocorrida a meses atrás numa creche no município de Saudades-SC, 
e também o fato semelhante ocorrido numa cidade do estado de São Paulo. Por estes motivos, 
como educadora e por ter sido gestora de escola por muitos anos, solicitou aos nobres colegas o 
apoio para aprovação desta indicação, com o profundo desejo de que isto se torne uma realidade o 
mais breve possível. Ressaltou que deve ser aplicado 25% (vinte e cinco por cento) da receita com 
educação e que neste ano, como foi mencionado pela Contadora da prefeitura tem sido aplicado 
21% (vinte e um por cento), sendo que temos ainda um percentual de 4% (quatro por cento) a ser 
aplicado. A Vereadora disse acreditar que este investimento é fundamental que aconteça, pois 
permitirá uma observação maior de tudo o que ocorre nestes espaços e diminuirá a depredação do 
patrimônio público, inibirá roubos, agressões e entradas de pessoas estranhas. Destacou ainda que 
após serem instaladas câmeras nas Escolas João XXIII e Divino Mestre onde atuava como 
educadora, além de ter proporcionado tudo o que já foi exemplificado, as câmeras foram 
fundamentais para mostrar, muitas vezes aos pais, os fatos que aconteciam envolvendo seus filhos, 
pois as imagens serviram como prova, até mesmo para a polícia em casos de agressões entre os 
estudantes e também agressões de estudantes a professores. Mencionou também que seria 
fundamental que acompanhado das instalações destas câmeras, fossem colocados os portões 
eletrônicos, com interfone e campainhas, permitindo que os portões fossem fechados após a 
entrada dos estudantes, para que só adentrem nos espaços da escola com a permissão dos 
responsáveis. Ressaltou ainda que são as atrocidades e as tragédias que já ocorreram que colocam 
as pessoas em pânico e, por isso, urge que se imponham restrições e proibições do acesso e da 
permanência das pessoas estranhas em ambientes escolares. Finalizando declarou que a garantia 
da vida e da integridade da comunidade escolar são imprescindíveis e tudo aquilo que podemos 
fazer para garantir a segurança é nossa obrigação enquanto poder público. Em votação a indicação 
foi aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº 033/2021 da Vereadora Marilva foi 
submetida à discussão e não havendo manifestações foi a votação e aprovada por unanimidade de 
votos. Seguindo o Requerimento Nº 015/2021 da Vereadora Daiane foi colocado em discussão. 
Manifestou-se a autora agradecendo ao agrônomo da EMATER, Bruno Menegusso que em 2018 
quando foi Presidente da Câmara juntamente com o Vereador Sérgio foram convidados por ele 
para participarem do Encontro Regional no município de Machadinho. Lembrou que na época não 
tinha muita experiência na parte da agricultura familiar e disse ter ficado encantada com os 
trabalhos que os jovens apresentaram neste seminário, afirmando que deste dia em diante não 
conseguiu mais tirar da cabeça este projeto tão maravilhoso, que trata de investimento para manter 
o nosso jovem na agricultura. Explicou que na época até se reuniram com o pessoal da EMATER, 
porém não conseguiram construir muitas coisas, passaram por uma nova eleição e tendo visitado 
mais o interior, pode observar que o número de famílias vem diminuindo cada vez mais, sendo 
que as pessoas, principalmente os jovens estão deixando a casa dos seus pais para vir residir nas 
cidades na busca de novas oportunidades. Agradeceu ao Ramon, Assessor Jurídico da Câmara e a 
Secretária Dani que lhe ajudaram muito na busca por argumentos na tentativa de convencer o setor 
público da importância deste projeto. Contou ainda que nesta semana entrou no posto de saúde 



 

 

uma jovem, de aproximadamente treze anos, feliz vendendo puxa-puxa que era fabricado por sua 
família. Disse que diante desta cena, sabia que precisava incentivar esta jovem e também fazer 
com que ela perceba que esta atividade pode dar certo, talvez com este incentivo do município, 
eles poderão se manter na propriedade rural. Ressaltou também que o projeto é apaixonante, pois 
viu pessoas motivadas a trabalhar, mesmo com pouca terra. Diante disso, solicitou ao Prefeito, que 
também é agrônomo e entende de agricultura, para que avaliasse este projeto junto a Secretaria da 
Agricultura, a EMATER e outros setores que possam colaborar no desenvolvimento deste projeto 
no município, pois a agricultura está envelhecendo e são estes exemplos que lhe motivam a tentar 
buscar algum investimento na área rural, no sentido de manter o jovem na propriedade. Em 
votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Em continuidade, o Senhor 
Presidente submeteu o Projeto de Lei Nº 027/2021 em discussão. Sem manifestações foi à votação 
e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência foi para discussão o Projeto de Lei Nº 
037/2021. Nenhum Vereador querendo se manifestar, o projeto foi à votação e aprovado por 
unanimidade. Da mesma forma o Projeto de Lei Nº 038/2021, sem manifestações foi aprovado por 
unanimidade de votos. Ainda na Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu à deliberação do 
Plenário o Projeto de Lei do Legislativo Nº 005/2021, de autoria do Vereador André. Ao se 
manifestar o autor do projeto defendeu que nos últimos anos o autismo começou a ser mais 
debatido, muitos tabus foram quebrados, direitos e garantias foram criados, mas ainda há muitos 
passos a serem dados neste caminho. Disse que a Lei Berenice Piana, criada em 2012, foi um 
marco na defesa destes direitos, trazendo de maneira mais notória o objetivo de atender as 
necessidades educativas e também estabelecer e reconhecer os direitos especiais diferenciados às 
pessoas diagnosticadas. Esclareceu ainda que o estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2019, 
criou a Lei 15.322 que instituiu políticas de apoio de atendimento específico aos autistas. Embora 
algumas diferenças dignas de tratamento especial não possuem caras, assim como o autismo, que 
é difícil de identificar, surgiu a ideia de criar uma carteira de identificação da pessoa com autismo, 
visando garantir todos os direitos que tanto a lei federal quanto a estadual estão prevendo. Afirmou 
que a Lei que leva o nome de Romeu Mion instituiu oficialmente a carteira de identificação e 
repassa esta obrigação da expedição ao estado e ao município, sendo que a partir de 18 de junho 
deste ano a FADERS - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para 
Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no RS, está possibilitando acesso a este 
requerimento, através de uma plataforma on-line, no entanto, a entidade tem solicitado o auxílio 
dos municípios, pois pode não ser fácil juntar todos os documentos e fazer este envio pela internet, 
já que muitas pessoas têm dificuldade de acesso. Citou como exemplo o município de Machadinho, 
no qual este serviço vem sendo realizado por meio da Secretaria de Assistência Social e disse 
acreditar que em nosso município este mesmo modelo poderá ser usado. Deixou registrado que 
em 2004, o número divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças era de a cada 166 
(cento e sessenta e seis) pessoas que 1 (uma) nascia com autismo, porém, novo estudo realizado 
em 2020 apontou que a cada 54 (cinquenta e quatro) pessoas 1 (uma) nasce com autismo. Diante 
destes dados, mencionou que é necessário estarem a par desta realidade para poder identificar com 
mais informações quem merece um tratamento diferenciado, atendimento prioritário e outros que 
estão previstos em lei, tornando a sociedade cada vez mais justa nesta luta constante e trazendo 
avanços para a nossa comunidade. Passando a presidência ao Vice-Presidente manifestou-se o 
Vereador Cláudio apoiando a criação desta carteira, mesmo porque tem observado como é difícil 
a identificação de uma pessoa com autismo. Falou que por ser portador de cardiopatia hipertrófica 
aguda, carrega um aparelho CDI (cardioversor-desfibrilador implantável) e, por isso, também 



 

 

possui uma carteira de identificação, o que lhe garante o direito de ser bem recebido em vários 
locais, como por exemplo, agências bancárias. Disse que a criação desta carteira é muito 
importante também para que o município tenha a disponibilidade de ajudar estas pessoas e por 
estas razões acredita que o projeto será de muita valia. Reassumindo a presidência e não havendo 
mais manifestações, o referido projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de 
votos. Em discussão o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2021 de autoria da Mesa 
Diretora. Não havendo manifestações sobre a matéria, o projeto foi aprovado por unanimidade em 
primeira votação. Ato contínuo o Senhor Presidente declarou encerrada a Ordem do Dia, passando 
de imediato para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. Seguindo a ordem de inscrição, a 
primeira inscrita foi a Vereadora Marilva De Biasi Minozzo. Após saudar os presentes a Vereadora 
manifestou sua gratidão a todos que confiaram e votaram nela, agradecendo o Partido Progressista 
que lhe oportunizou ser candidata e ao primeiro Suplente, Adelino da Silva, que lhe proporcionou 
a oportunidade de ter mais esta experiência. Agradeceu de forma especial ao Vereador Romeu que 
se afastou por um curto período, por motivos de saúde, desejando a ele melhoras para que possa 
voltar e continuar o seu trabalho. O último inscrito foi o Vereador Idanir Minozzo que iniciou seu 
discurso agradecendo a Deus pela oportunidade e deu as boas-vindas a Vereadora Marilva. O 
parlamentar fez um pedido especial à administração para que não leiloem as máquinas que ainda 
estão servindo o município, assim que os novos maquinários chegarem. Segundo ele, o déficit de 
máquinas em nosso município é muito grande e se leiloarem seguirão com a falta deles, dizendo 
que é preciso manter o maquinário para que possam trabalhar nos serviços mais pequenos. O 
Vereador também comentou que um dos serviços mais pedidos no interior e na cidade é o da 
retroescavadeira, e que dois grandes investidores do município estão tendo dificuldades para 
conseguirem algumas horas máquinas, além do mais, o serviço somente é feito na base do 
pagamento e não tem como a máquina fazer todo o trabalho apenas em um dia, pois é aos poucos 
que estas obras vão crescendo. Lembrou que foi aprovada nesta Casa uma indicação para que estes 
investidores fossem auxiliados com a doação de alguns tubos, mas não foi possível. O Vereador 
destacou também que é necessário fazer a manutenção destas máquinas, para evitar que aconteça 
fato semelhante ao que ocorreu na época em que era Secretário, quando foi vendido por miséria o 
único carregador velho que tinham, sendo que o mesmo está trabalhando até hoje. O Vereador 
falou em favor de dois pacientes do município que fazem hemodiálise, relatando o fato ocorrido 
na semana passada, quando o veículo em que eles retornavam de Passo Fundo parou em Sananduva 
para esperar um cidadão que vinha de ônibus, sendo que estes pacientes, que já sofrem o suficiente, 
tiveram que ficar esperando. Ao final explicou que não era uma crítica ao Prefeito e nem ao 
Secretário de Saúde, mas sim um alerta para que estes episódios não se repitam e também para 
evitar o falatório. 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 os 
presentes e também os que acompanhavam pelo facebook. E convidou a todos para a próxima 
Reunião Ordinária que será realizada no dia 20 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 


