
 

 

ATA DA DÉCIMA  QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 05 de outubro de 2022. 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, os 
Vereadores da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram-se em Sessão Ordinária 
sob a presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, estando presentes os seguintes Edis: 
Cláudio Grando, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir Minozzo, Ismael 
Zukunelli e Romeu Bassoli. Não compareceu à Sessão a Vereadora Veranice Pegorini Baldissera. 
Havendo quórum regimental e invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta 
a presente sessão, saudando a todos e dispensando em seguida a leitura da ata da Décima Quarta 
Reunião Ordinária realizada no 21 de setembro de 2022, que foi aprovada por unanimidade, sem 
ressalvas. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que 
procedesse a leitura das matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - Requerimento Nº 
012/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Justificativa para ausência na Reunião Ordinária 
realizada no dia 21 de setembro de 2022. - Indicação Nº 039/2022 – Vereador Idanir Minozzo: 
Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto a Secretaria competente 
a necessidade de reparos e melhorias na estrada da Linha Dalmazo. - Projeto de Lei Nº 043/2022: 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e dá outras providências. O 
projeto estava em análise na Comissão Única de Parecer, sendo apresentadas quatro propostas de 
emendas modificativas, uma de autoria dos Vereadores André e Cláudio e três de iniciativa do 
Vereador André. Foram lidas em Plenário, as quatro propostas de emendas e o Parecer emitido 
pela Comissão. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente colocou em votação o 
Requerimento Nº 012/2022, do Vereador Ismael, que foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo 
foi à discussão a Indicação Nº 039/2022. O primeiro a se manifestar foi o autor, Vereador Idanir, 
dizendo que não são muitos reparos a serem realizados, mas que se deixarem, a situação vai piorar 
cada vez mais. Solicitou à Secretaria de Obras que resolva o problema, pois agora é o momento 
de patrolar e fazer uma operação tapa-buracos, atendendo ao pedido dos moradores. Falando nesta 
Linha, o Vereador também expôs que não tinha conhecimento que as famílias que residem nesta 
comunidade ainda não teriam água de poço artesiano. Por este motivo, fez uma solicitação verbal 
ao Executivo para levar a rede do poço artesiano até esta famílias. Segundo o Vereador, as famílias 
têm água suficiente, no entanto, a mesma foi encaminhada para análise e apresenta contaminação.  
Em complemento à indicação, o Vereador Romeu pediu o conserto da estrada do Senhor Neuhaus 
até o Senhor Adriano Bortolossi. Segundo o Vereador, em quase dois anos de trabalho, a patrola 
ainda não passou por essa estrada, a qual encontra-se em péssimas condições. Manifestou a sua 
indignação, questionando o Secretário de Obras e o Chefe de Obras do porquê isso está 
acontecendo, sendo que a patrola teria passado por esta estrada com a lâmina levantada. Em 
votação, a indicação foi aprovada por unanimidade.  Dando sequência, passou-se a discussão do 
Projeto de Lei Nº 043/2022 e das quatro Emendas Modificativas sugeridas pelos Vereadores. A 
primeira em discussão, a Proposta de Emenda Modificativa Nº 01 - Construção de Casa Mortuária 
(R$ 125.000,00). O Vereador Cláudio justificou que esta inclusão na LDO é de extrema 
importância, pois há muitos anos é uma prioridade dos Vereadores, inclusive sendo matéria de 
várias indicações a mudança de local da casa mortuária. Disse que é recorrente em certos 
momentos nos deparamos com pessoas que perderam um ente querido e estão na casa mortuária e 
um evento municipal sendo realizado na praça, evidentemente que as famílias não vão pedir para 
que o evento não seja realizado, mas é uma situação constrangedora para ambos os lados. Afirmou 
que é importante que no próximo orçamento os recursos já venham destinados para a construção 
desta Casa Mortuária, por isso, pediu a aprovação desta emenda. Em seguida, depois de passar a 
presidência à Vice-Presidente, manifestou-se o Vereador André ressaltando que nesta missão que 
enfrentam diariamente, com muito entusiasmo, de estar nas ruas, no comércio e nas comunidades 
do interior, o mandato de Vereador se divide entre ouvir o que a comunidade reivindica e depois 
encontrar ferramentas para atender a essas demandas. Explicou que a LDO é o projeto mais 



 

 

importante que a Câmara se depara no ano, pois é por meio desta lei que serão traçadas as metas, 
as prioridades e os gastos no ano de 2023. Disse que a maioria das demandas que são apresentadas 
aos Vereadores pela comunidade, são demandas que geram despesa para o nosso município, sendo 
que existe este tabu no Brasil todo, de que Vereador não pode propor projeto de lei que gera 
despesa. Diante disso, salientou que ficam limitados a apresentar indicações, e que estas na maioria 
das vezes, acabam não saindo do papel. Esclareceu que o Vereador não pode propor projeto que 
gera despesa, a não ser que esta despesa esteja prevista na LDO, declarando que após doze anos 
estão colocando em prática mais uma ferramenta legislativa, que são as emendas. Pontuou as 
prioridades que estão trazendo para o orçamento do ano que vem e que buscarão fazer por meio 
de projeto de lei que estas demandas se cumpram. Reassumindo a presidência, a Emenda 
Modificativa Nº 01 foi à votação e aprovada por unanimidade. A Proposta de Emenda 
Modificativa Nº 02 - Ação de Incentivo à Fruticultura (R$ 70.000,00) foi a próxima em discussão. 
O Vereador Romeu manifestou-se a favor da proposta, porém disse esperar que este auxílio seja 
destinado a todos os fruticultores da nossa cidade, ficando na expectativa de que não aconteça 
igual a polêmica das cestas básicas, sendo que uns ganharam e outros não. Enfatizou que este tipo 
de discussão não pode acontecer, pois não leva a nada e todos os fruticultores deverão receber 
igualmente. O Vereador Cláudio corroborou com as colocações do Vereador Romeu, no sentido 
de que não deve ser escolhido a dedo quem vai receber o incentivo. Mas, ponderou que se trata de 
programa da Secretaria de Agricultura que requer um projeto de trabalho, para que sejam 
beneficiados todos os produtores de hortifrutigranjeiros. Em seu entendimento, R$ 70.000,00 é 
pouco pela dimensão que esse ramo de atividade na agricultura está se tornando. Disse que é um 
incentivo que precisa dar resultado, e que a Secretaria de Agricultura precisa estar atenta e começar 
a montar um projeto de desenvolvimento deste setor.  O Vereador André, licenciado do cargo de 
Presidente, também defendeu a proposta, dizendo que foi muito bem colocada a questão de não 
ser destinado a dedo, porém, o que se discute é a inserção desta previsão de gastos no orçamento 
do ano que vem. Lembrou que há dois meses apresentou através de indicação ao Executivo, para 
que o mesmo encaminhasse à Câmara este projeto de lei que autoriza os auxílios, mas frente a 
inércia que é compreensível, pois este ano já está limitado, ressaltou que irá propor este projeto de 
lei de iniciativa legislativa no próximo ano e convidou o Vereador Romeu para também fazer parte 
da autoria, para definirem juntos, com todos os Vereadores os requisitos para concessão deste 
auxílio. No tocante ao valor, ponderou que mereciam mais, no entanto, frente ao estudado 
elaborado para levantar de onde extrair este valor, limitou-se aos R$ 70 mil reais. Mas sabe que se 
der certo, nos próximos anos poderão ampliar. Segundo ele, o projeto do município de Paim Filho 
serviu como exemplo e que será adequado a nossa realidade. Reassumindo a presidência, a 
Emenda Modificativa Nº 02 foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo foi 
à discussão a Proposta de Emenda Modificativa Nº 03 - Manutenção e aquisição de sistema de 
monitoramento (R$ 50.000,00). O Vereador Cláudio argumentou que esta emenda é justamente 
para demonstrar a importância de termos um sistema de monitoramento na cidade e que avaliando 
a LDO é possível afirmar que não contemplou certas prioridades que já vinham sendo ventiladas 
durante o ano passado nesta Casa, inclusive que acompanhou certos momentos na administração, 
no sentido de buscar recursos para trazer este sistema de monitoramento. Disse que hoje as câmeras 
em frente a prefeitura são câmeras domésticas e que há necessidade de tornar como prioridade a 
instalação no centro da cidade, mas também nas saídas e nas comunidades do interior. Finalizou 
dizendo que compete aos Vereadores fiscalizarem quando da aprovação do orçamento, se esta 
emenda não estiver disposta, precisarão incluí-la. Em votação, a Emenda Modificativa Nº 03 foi 
aprovada por unanimidade de votos. A última foi a Proposta de Emenda Modificativa Nº 04 -
Projeto Praça Conectada (R$ 5.000,00). Não havendo manifestações, foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade de votos. Por fim, foi submetido à votação o Protejo de Lei Nº 043/2022 
com as emendas já aprovadas, recebendo aprovação unânime. Logo após, o Senhor Presidente 
encerrou a Ordem do Dia e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre e nem Vereadores 
inscritos no GRANDE EXPEDIENTE, declarou encerrada a presente reunião, agradecendo aos 



 

 

presentes e quem acompanhava ao vivo pelo Facebook, convidando a todos para a próxima Sessão 
Ordinária, a realizar-se no dia 20 de outubro, às 19h. Para constar, eu Danieli Acorsi, Oficial 
Legislativa, lavrei a presente ata, que após ser aprovada em Plenário, será assinada pelo Secretário 
e pelo Presidente da Mesa Diretora. 

 
 
Ver. Euclides Dal Bello                                                         Ver. André Fernando Zucunelli 
       Secretário                                                                                   Presidente 


