
ATA DA DÉCIMA OITAVA

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos vinte dias do mês de novembro

se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

Oitava Reunião Ordinária,

Vereadores: Daiane Barancelli, 

Richit, Norberto da Silva Barancelli,

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

Presidente declarou aberta a

Décima Sétima Reunião Ordinária realizada no dia 05 de novembro de 2020 e da Ata da 

Reunião Terceira Reunião Extrao

já haviam sido disponibilizadas

aprovadas por unanimidade de votos. 

Danieli Acorsi, a leitura do 

Indicação Nº 058/2020 – 

Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de conceder um auxílio financeiro no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Associação Juvelino

custear as despesas relativa

da Linha Raia. - Projeto de 

Sistema Municipal de Proteção Ambiental, Controle, Conservação, Recuperação, Elaboração 

e Implementação, bem como trata acerca da Política de Fiscalização Ambiental e dá outras 

providências. O projeto fo

conforme solicitação do Vereador Diego Antonio Pereira. 

Executivo Municipal: Autoriza o Poder Executivo Municipal a reali

providências. - Projeto de 

Autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar despesas e dá outras providências. 

Iniciando a ORDEM DO DIA

058/2020. O primeiro a se manifestar foi o

que vem atender novamente o

avaliasse com carinho a possibilidade de concessão de um 

reais) para finalizar a canalização do poço artesiano. 

está ocorrendo torna necessária 

consigam ter água encanada dentro de suas casas. 

ano a captação destes recursos para beneficiar 

 

 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20 de novembro

novembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniram

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

Ordinária, sob a presidência do Vereador Ismael Zukunelli

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Marcelo Junior 

da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi

. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

aberta a presente sessão ordinária, sendo dispensada a leitura da Ata da 

Sétima Reunião Ordinária realizada no dia 05 de novembro de 2020 e da Ata da 

Terceira Reunião Extraordinária realizada no dia 11 de novem

disponibilizadas aos Vereadores. Não havendo discussão

aprovadas por unanimidade de votos. Seguindo foi realizada pela servidora

leitura do EXPEDIENTE DO DIA, constando as 

 do Vereador Norberto da Silva Barancelli:

Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de conceder um auxílio financeiro no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Associação Juvelino Dalegrave, com a finalidade de 

custear as despesas relativas à canalização da rede de água até as residências dos moradores 

rojeto de Lei Nº 018/2020 – do Executivo Municipal: 

Sistema Municipal de Proteção Ambiental, Controle, Conservação, Recuperação, Elaboração 

em como trata acerca da Política de Fiscalização Ambiental e dá outras 

providências. O projeto foi encaminhado para análise da Comissão Única

conforme solicitação do Vereador Diego Antonio Pereira. - Projeto de 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas e dá outras 

rojeto de Lei do Legislativo N° 014/2020 – autoria da Mesa Diretora: 

Autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar despesas e dá outras providências. 

DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº 

. O primeiro a se manifestar foi o autor, Vereador Norberto Barancelli

vem atender novamente o pedido dos moradores da Linha Raia para que a Prefeita 

a possibilidade de concessão de um auxílio de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) para finalizar a canalização do poço artesiano. Segundo o Vereador, 

torna necessária a colocação destes medidores para que

consigam ter água encanada dentro de suas casas. Pediu que a Prefeita avaliasse até o final do 

tes recursos para beneficiar quase quarenta famílias, as quais 

 

ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

novembro de 2020. 

dezenove horas, reuniram-

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, para a Décima 

Ismael Zukunelli, os seguintes 

arcelo Junior Locatelli, Marcelo 

Sergio Bernardi e Valdicir 

. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o Senhor 

ispensada a leitura da Ata da 

Sétima Reunião Ordinária realizada no dia 05 de novembro de 2020 e da Ata da 

novembro de 2020, as quais 

. Não havendo discussão, ambas foram 

servidora da Câmara, 

as seguintes matérias: - 

Norberto da Silva Barancelli: Indica a Chefe do 

Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de conceder um auxílio financeiro no 

Dalegrave, com a finalidade de 

à canalização da rede de água até as residências dos moradores 

do Executivo Municipal: Dispõe sobre o 

Sistema Municipal de Proteção Ambiental, Controle, Conservação, Recuperação, Elaboração 

em como trata acerca da Política de Fiscalização Ambiental e dá outras 

Comissão Única de Parecer, 

rojeto de Lei N° 019/2020 – do 

zar despesas e dá outras 

autoria da Mesa Diretora: 

Autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar despesas e dá outras providências. 

discussão a Indicação Nº 

Norberto Barancelli afirmando 

da Linha Raia para que a Prefeita 

auxílio de R$ 10.000,00 (dez mil 

Segundo o Vereador, a forte seca que 

que todos os moradores 

Pediu que a Prefeita avaliasse até o final do 

quase quarenta famílias, as quais estão ansiosas 



para a conclusão desta canalização, uma vez que o encanamento desta água foi beneficiado 

pela barragem e agora a Prefeita poderia dar esta contrapartida.

também se manifestou dizendo

criando uma confusão até para o pagamento da luz, pois a princípio to

desta água, o que de fato deve ser feito 

perder o controle, pois alguns moradores 

momento que a associação tiver que pagar a água

família gasta, para ser justo com todos os moradores. 

feito com urgência, pois as mangas instaladas do ponto até as residências são muito fracas e 

não estão resistindo por conta da pressão 

moradores desta comunidade são carentes e a 

situação, sendo que a única alternativa será através

Novamente com a palavra o Vereador Norberto complementou que hoje estariam 

desta água, em torno de quatorze famílias, no momento que instalarem estes mediadores, 

todos os moradores poderão usar e será dividido, lembrando que 

conta de luz no valor aproximado 

está a maior confusão, pois

instalados o problema será solucionado

ressaltando que não é apenas a Linha R

que a RGE possuía o Programa Luz para todos, 

Sugeriu ao Executivo que seja cria

vez que a Linha Bondam não possui água potável, Linha Santo Antoni

que lá existe uma agroindústria, dentre outras comunidades que também est

de canalização. O Vereador entende que isso é legal, pois os problemas ser

neste programa, todas as pessoas poderão se cadastrar 

determinará um responsável para encanar água do poço até as resi

manifestou-se o Vereador Marcelo Richit afirmando que essa qu

dessa gestão, em épocas que o problema da estiagem não estava tão grave quanto agora. Disse 

que teriam que ter se antecipado e

tendo dificuldades, principalmente de água potável. Complementando o pedido do Vereador 

Norberto, solicitou a Prefeita que desse 

polêmica conseguiram a abertura do poço e

que estas pessoas tenham condições do 

indicação foi aprovada por unanimidade. Em deliberação o Projeto de Lei Nº 019/2020, do 

 

 

o desta canalização, uma vez que o encanamento desta água foi beneficiado 

refeita poderia dar esta contrapartida. O Vereador Sergio

também se manifestou dizendo que a indicação é muito importante, tendo em vista que estão 

iando uma confusão até para o pagamento da luz, pois a princípio to

o que de fato deve ser feito em virtude da seca que está ocorrendo

pois alguns moradores estarão usando mais e outros menos

momento que a associação tiver que pagar a água, terá que fazer um controle 

para ser justo com todos os moradores. Declarou também que isto 

as mangas instaladas do ponto até as residências são muito fracas e 

por conta da pressão da água que é muito forte. 

moradores desta comunidade são carentes e a associação não vai conseguir resolver 

que a única alternativa será através desta doação do p

Novamente com a palavra o Vereador Norberto complementou que hoje estariam 

, em torno de quatorze famílias, no momento que instalarem estes mediadores, 

ores poderão usar e será dividido, lembrando que há 

conta de luz no valor aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e segundo 

, pois uns gastam mais e outros menos, mas se os medidores forem 

ados o problema será solucionado. O Vereador Diego Pereira também se manifestou 

que não é apenas a Linha Raia que passa por problemas de á

o Programa Luz para todos, que levava energia elétrica onde não 

que seja criado dentro da prefeitura o programa água para todos, uma 

vez que a Linha Bondam não possui água potável, Linha Santo Antoni

uma agroindústria, dentre outras comunidades que também est

de canalização. O Vereador entende que isso é legal, pois os problemas ser

s pessoas poderão se cadastrar na prefeitura, sendo que esta 

determinará um responsável para encanar água do poço até as resi

se o Vereador Marcelo Richit afirmando que essa questão foi debatida ao longo 

em épocas que o problema da estiagem não estava tão grave quanto agora. Disse 

que teriam que ter se antecipado e resolvido essas questões, pois no momento as 

tendo dificuldades, principalmente de água potável. Complementando o pedido do Vereador 

Norberto, solicitou a Prefeita que desse andamento nesta canalização, que depois de muita 

conseguiram a abertura do poço e que a próxima gestão também 

stas pessoas tenham condições do mínimo possível que é a 

indicação foi aprovada por unanimidade. Em deliberação o Projeto de Lei Nº 019/2020, do 

 

o desta canalização, uma vez que o encanamento desta água foi beneficiado 

O Vereador Sergio Bernardi 

tendo em vista que estão 

iando uma confusão até para o pagamento da luz, pois a princípio todos estão usufruindo 

em virtude da seca que está ocorrendo, mas poderão 

estarão usando mais e outros menos. Disse que no 

um controle de quanto cada 

Declarou também que isto precisa ser 

as mangas instaladas do ponto até as residências são muito fracas e 

que é muito forte. Disse também que os 

associação não vai conseguir resolver a 

desta doação do poder público. 

Novamente com a palavra o Vereador Norberto complementou que hoje estariam usufruindo 

, em torno de quatorze famílias, no momento que instalarem estes mediadores, 

 dois meses chegou a 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e segundo ele 

, mas se os medidores forem 

. O Vereador Diego Pereira também se manifestou 

aia que passa por problemas de água potável. Disse 

que levava energia elétrica onde não tinha. 

do dentro da prefeitura o programa água para todos, uma 

vez que a Linha Bondam não possui água potável, Linha Santo Antonio também não, sendo 

uma agroindústria, dentre outras comunidades que também estão com problemas 

de canalização. O Vereador entende que isso é legal, pois os problemas serão centralizados 

na prefeitura, sendo que esta 

determinará um responsável para encanar água do poço até as residências. Por fim, 

estão foi debatida ao longo 

em épocas que o problema da estiagem não estava tão grave quanto agora. Disse 

es, pois no momento as pessoas estão 

tendo dificuldades, principalmente de água potável. Complementando o pedido do Vereador 

canalização, que depois de muita 

também dê seguimento para 

que é a água. Em votação, a 

indicação foi aprovada por unanimidade. Em deliberação o Projeto de Lei Nº 019/2020, do 



Executivo Municipal. Sem manifest

unanimidade. A última maté

autoria da Mesa Diretora. Não havendo manifestações dos Vereadores, foi à votação e 

aprovado por unanimidade de votos. 

as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE

Zukunelli. Passando a presidência ao Vice

informando que as sessões da Câmara estariam retornando ao vivo, depois de passado o 

período eleitoral. Seguiu dizendo que su

esclarecimentos, tendo em vista

todos os Vereadores estiveram envolvidos. Agradeceu a comunidade de Maximiliano de 

Almeida que o acolheu e também t

um trabalho árduo, com ajuda dos co

chegar ao êxito e pela terceira vez representar a comunidade maximilianense 

eleito. Parabenizou os demais candidatos que disputaram as eleições tanto para o 

quanto para o Legislativo, dizendo 

foi uma eleição com candidatos muito bons. 

tenha falado algo de errado

foi a sua intenção e nem das pessoas que estavam lhe representando. Disse que foram 

orientados a pregar pelo respeito e pela educação, pois foi assim que nos últimos 

foram recebidos pelas pessoas do município. Afirmou que encerraram mais uma campanha 

sem desavenças, por onde passaram foram muito bem recebidos e isto é motivo de orgulho. 

Disse que a intenção de trabalhar

dias para encerrar esta gestão, mas 

à disposição da Câmara de Vereadores, da majoritária e também da comunidade para fazer um 

bom trabalho, concluiu. Reassumindo a presidência e não have

a ser tratado, o Senhor Presidente

ordinária. Agradeceu aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa.

que a próxima sessão ordinária 

dezenove horas. Do que eu, 

presente ata, que após ser lida e achada confo

Presidente da Mesa.  

 

Verª. Daiane Barancelli                                                         

Secretária                                                                                   Presidente

 

 

Executivo Municipal. Sem manifestações de imediato foi à votação e aprovado por 

A última matéria em pauta, o Projeto de Lei do Legislativo Nº 014/2020, 

autoria da Mesa Diretora. Não havendo manifestações dos Vereadores, foi à votação e 

aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia, passou

GRANDE EXPEDIENTE. O único inscrito foi o Vereador Ismael 

Zukunelli. Passando a presidência ao Vice-Presidente, o Vereador Ismael iniciou seu discurso 

informando que as sessões da Câmara estariam retornando ao vivo, depois de passado o 

período eleitoral. Seguiu dizendo que sua passagem na tribuna seria para prestar alguns 

esclarecimentos, tendo em vista que a campanha política encerrou-se a poucos dias

todos os Vereadores estiveram envolvidos. Agradeceu a comunidade de Maximiliano de 

Almeida que o acolheu e também toda a sua equipe de campanha, e graças a Deus e fruto de 

um trabalho árduo, com ajuda dos colegas nestes quatros anos, conseguiu mais uma vez 

chegar ao êxito e pela terceira vez representar a comunidade maximilianense 

emais candidatos que disputaram as eleições tanto para o 

Legislativo, dizendo que foi uma eleição dura e muito disputada, 

foi uma eleição com candidatos muito bons. Pediu desculpas se talvez, na hora do impulso 

falado algo de errado e que isto tenha deixado as pessoas tristes, confessou que esta não 

foi a sua intenção e nem das pessoas que estavam lhe representando. Disse que foram 

orientados a pregar pelo respeito e pela educação, pois foi assim que nos últimos 

foram recebidos pelas pessoas do município. Afirmou que encerraram mais uma campanha 

sem desavenças, por onde passaram foram muito bem recebidos e isto é motivo de orgulho. 

intenção de trabalhar continua, pois não podem esquecer que 

dias para encerrar esta gestão, mas que a partir do dia primeiro de janeiro mais uma vez estará 

à disposição da Câmara de Vereadores, da majoritária e também da comunidade para fazer um 

. Reassumindo a presidência e não havendo mais inscritos e

Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião 

Agradeceu aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa.

ordinária acontecerá no dia quatro de dezembro

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

                                                         Ver. Ismael Zukunelli

Secretária                                                                                   Presidente

 

ações de imediato foi à votação e aprovado por 

o Projeto de Lei do Legislativo Nº 014/2020, 

autoria da Mesa Diretora. Não havendo manifestações dos Vereadores, foi à votação e 

passou-se de imediato para 

único inscrito foi o Vereador Ismael 

Presidente, o Vereador Ismael iniciou seu discurso 

informando que as sessões da Câmara estariam retornando ao vivo, depois de passado o 

a passagem na tribuna seria para prestar alguns 

a poucos dias, sendo que 

todos os Vereadores estiveram envolvidos. Agradeceu a comunidade de Maximiliano de 

oda a sua equipe de campanha, e graças a Deus e fruto de 

estes quatros anos, conseguiu mais uma vez 

chegar ao êxito e pela terceira vez representar a comunidade maximilianense como Vereador 

emais candidatos que disputaram as eleições tanto para o Executivo 

eleição dura e muito disputada, isso prova que 

Pediu desculpas se talvez, na hora do impulso 

pessoas tristes, confessou que esta não 

foi a sua intenção e nem das pessoas que estavam lhe representando. Disse que foram 

orientados a pregar pelo respeito e pela educação, pois foi assim que nos últimos quatro anos 

foram recebidos pelas pessoas do município. Afirmou que encerraram mais uma campanha 

sem desavenças, por onde passaram foram muito bem recebidos e isto é motivo de orgulho. 

não podem esquecer que ainda faltam alguns 

a partir do dia primeiro de janeiro mais uma vez estará 

à disposição da Câmara de Vereadores, da majoritária e também da comunidade para fazer um 

ndo mais inscritos e mais nada 

s da presente reunião 

Agradeceu aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa. Informou 

atro de dezembro do corrente ano, às 

, determinei que fosse lavrada a 

rme será assinada por mim e pelo Senhor 

Ver. Ismael Zukunelli 

Secretária                                                                                   Presidente 


