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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20 de Abril de 2018. 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, ás dezenove horas, reuniram-se 

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

Reunião Ordinária, sob a presidência da Vereadora Daiane Barancelli, os seguintes 

Vereadores: Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Junior Locatelli, Marcelo 

Richit, Onira Orlando Zonin, Norberto da Silva Barancelli, Sergio Bernardi e Valdicir 

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

Presidente declarou aberta a presente Reunião Ordinária e por solicitação da Vereadora Onira 

Orlando Zonin foi dispensada a leitura da Ata da Reunião Ordinária anterior. A ata foi 

submetida à votação e aprovada por unanimidade de votos. Seguindo a Senhora Presidente 

comunicou os Vereadores que as Contas de Governo desse município, referente ao exercício 

de 2016, já estavam à disposição para exame e apreciação pela Câmara de Vereadores, 

determinando que a Secretária da Câmara procedesse a leitura do Of. DG nº. 3812 

encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Informou, ainda, que 

o julgamento das Contas do referido exercício e gestão, pela Câmara de Vereadores será na 

Reunião Ordinária prevista para o dia 05 de Junho de 2018. Dando prosseguindo aos 

trabalhos, seguiu-se com a leitura das matérias constantes no Expediente do Dia: - Indicação 

025/2018 – Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica à Senhora Prefeita Municipal a 

execução de construção de um bueiro na entrada que dá acesso a residência do Sr. Maicon 

Cechin, na Linha Floresta, reiterando a Indicação Nº. 011/2018. - Indicação 026/2018 –

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que através da Secretaria de Urbanismo seja providenciada a troca de 

posicionamento da guarita de ônibus instalada na Avenida XV de Novembro e realize a 

construção de 01 quebra-molas nas proximidades da residência 281. - Requerimento Nº. 

004/2018 – Vereador Norberto da Silva Barancelli: Solicita a Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal que seja exonerado o Secretário de Administração, Sandro Silveira dos 

Santos, em respeito ao povo de Maximiliano de Almeida. - Projeto Lei do Executivo 

017/2018: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação 

Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions de Passo Fundo para atendimento oftalmológico 

ambulatorial. - Projeto Lei do Executivo 018/2018: Autoriza o Poder Executivo Municipal 

receber doação de bens móveis e dá outras providências. Dando início a Ordem do Dia, a 

Senhora Presidente submeteu à deliberação do Plenário, a Indicação Nº. 025/2018, do 

Vereador Norberto da Silva Barancelli. Manifestou-se o autor da matéria, afirmando que o 



   
                  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
                  Câmara Municipal de Vereadores de Maximiliano de Almeida 

 
 

pedido está sendo reiterado porque no dia 09 de abril de 2018, as máquinas da prefeitura 

passaram quase que o dia todo fazendo trabalhos nas terras da Senhora Prefeita. Com 

urgência, solicitou que fosse realizado o patrolamento na entrada que dá acesso a propriedade 

do Senhor Maicon Cechin e também a troca dos tubos. Lembrou que nessa Casa foi 

comentado que durante a safra a prioridade seria a melhoria das estradas para os agricultores. 

Disse que não está negando o direito da Prefeita e seu esposo de ter um serviço prestado, mas 

esta difícil fazer esse patrolamento e a troca de tubos na propriedade do Senhor Maicon 

Cechin, sendo que ele é um produtor rural igual à Prefeita, mas a seu ver é necessário auxiliar 

as pessoas que mais precisam. Disse que a situação atual causa indignação porque o pequeno 

agricultor é quem mais sofre e que todos os governantes deveriam ser o espelho para o nosso 

município, dando condições para os agricultores que estão enfrentando dificuldades e não 

apoderar-se do que tem em mãos para benefício próprio. Deixou claro ao Senhor Maicon 

Cechin que, se não tomarem providências, ficará à disposição para fazer denúncia na 

Promotoria, pois acredita que para este fato cabe até improbidade administrativa. Pronunciou-

se também o Vereador Sergio Bernardi, assegurando que este acontecimento causa 

indignação, uma vez que na propriedade do Senhor Maicon Cechin o problema vem se 

arrastando há muito tempo. Concordou com a reiteração do colega e espera que o serviço seja 

realizado, no máximo até na semana que vem. Disse que ele é um agricultor que trabalho com 

gado leiteiro, além da produção de grãos e que paga seus impostos em dia, trazendo retorno   

para o município. Lamentou por esta solicitação estar se prolongando por todo esse tempo, 

mas também lastimou pelos Vereadores, que já fizeram várias solicitações, inclusive com 

pedido diretamente ao Secretário responsável. Em aparte, o Vereador Norberto Barancelli 

acrescentou que na sessão passada o Vereador Marcelo Locatelli, ao usar a tribuna, informou 

que desde o início do mandato da Senhora Prefeita foram gastos 3.900 (três mil e novecentos 

tubos). Mas, deixou claro que vai investigar onde estes tubos foram colocados. O Vereador 

Diego Antonio Pereira também se manifestou acerca da indicação, dizendo que se isso estiver 

acontecendo porque o Senhor Maicon Cecchin postou em sua rede social um vídeo mostrando 

a realidade em sua propriedade, seria uma vergonha para o município. Pretende acreditar que 

o serviço não está sendo realizado por falta de material ou de máquinas, mas não porque tenha  

o dedo de alguém que não permite que naquela propriedade o serviço seja efetuado. Sem mais 

manifestações, a indicação foi submetida à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Prosseguindo foi à deliberação a Indicação Nº. 026/2018 do Vereador Norberto da Silva 

Barancelli. Fazendo uso da palavra, o autor declarou que recebeu várias reclamações que lhe 

motivaram a fazer este pedido. Disse que nessa Casa, não é de elogiar e nem parabenizar 
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quem quer que seja, porém abriu uma exceção ao Secretário de Urbanismo, Senhor Idanir 

Minozzo, que realizou a instalação de guaritas no município, atendendo as várias indicações 

dos Vereadores. A seu ver será preciso instalar mais algumas, inclusive na Avenida Porto 

Alegre que é um local onde muitas pessoas aguardam o transporte. Afirmou que os moradores 

reclamaram do posicionamento da guarita instalada na Avenida XV de Novembro, o que vem 

dificultando a saída dos moradores. E para evitar que um acidente aconteça, solicitou que o 

Secretário viabilizasse a troca de posicionamento da mesma, da esquerda para a direita e que 

isso já ajudaria os motoristas. Afirmou ainda, que tem feito vários pedidos de quebra-molas 

que não foram atendidos, mas foi solicitado pelo morador, da residência número 281, a 

construção de um quebra-molas e espera que na medida do possível o Senhor Secretário 

atenda a reivindicação. Não havendo mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Em seguida submeteu-se a deliberação o Requerimento 

Nº 004/2018 do Vereador Norberto da Silva Barancelli. O autor se manifestou parabenizando 

a justiça por essa decisão porque cumpriu o seu papel. Disse que os Vereadores, perante a lei, 

são autoridades e durante esses dias do acontecimento viu postado nas redes sociais que 

ocorreram duas prisões, uma no dia 13 de abril e a outra no dia 16 de abril. Afirmou que a 

população vem cobrando porque ninguém sabe de fato o que ocorreu.  Deixou claro que não é 

juiz para julgar, mas alguns Vereadores já foram cobrados pela população, a qual afirma que 

não está conseguindo obter as informações necessárias. Atualmente tem observado uma 

grande dificuldade dos governantes exercerem o cargo que ocupam. Declarou que nesse 

requerimento, em nome da população maximilianense, não questiona se o mesmo tem ou não 

direito de trabalhar, acredita até que se o mesmo está no cargo é porque tem documentos em 

mãos que permitem isso.  Porém, afirmou que o mesmo ocupa um cargo grande, de secretário 

de administração, além de ser o esposo da Prefeita. Lembrou que seguiu o Secretário, mas 

talvez não seria justo fazer essa perseguição e que o localizou na Secretaria de Obras e de lá 

retornou até o departamento pessoal da Prefeitura, apresentando a Portaria que concedia féria 

a ele, sendo que a prisão dele saiu no dia 9 de abril e a Prefeita lhe concedeu (30) trinta dias 

de férias no dia 10 de abril. Acredita que mesmo ele estando dentro da lei, a Prefeita, por 

respeito a população maximilianense, deveria ter deixado ele gozar as férias nesse período  e 

não convocá-lo de volta ao trabalho, justamente nesse momento de agitação. Lembrou que, no 

momento em que foi averiguar os fatos, o encontrou circulando com o carro preto da 

prefeitura. Logo em seguida, dirigiu-se até o mural da prefeitura e não encontrou a portaria de 

sua convocação. Narrando os fatos, declarou que foi até a delegacia para registrar o ocorrido, 

porém a mesma encontrava-se fechada. Logo em seguida, o colega Vereador Diego foi até a 
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prefeitura e a portaria convocando o Secretário para retornar ao trabalho, a partir do dia 16 de 

abril, já se encontrava publicada. Disse que precisamos ser o espelho para o povo 

maximilianense porque é este povo que paga o nosso salário. Entende que o Juiz deve ter 

dado uma carta com recomendações para ele exercer o cargo. E que através das informações 

contidas no Processo de Execução Penal 165676-7, sabe que sua prisão é domiciliar, que 

vencerá no dia 01.03.2019, logo após cumprirá um período na condicional. A Presidente da 

Câmara chamou a atenção do Vereador Norberto quanto ao tempo que já estava se esgotando, 

e o mesmo seguiu dizendo que esse é o grande problema dos governantes, que o tempo é 

curto para divulgar os acontecimentos, mas espera que a população dê o seu apoio porque 

considera isso uma vergonha para o nosso município. A Vereadora Onira Orlando Zonin 

requereu à Presidente da Câmara que tomasse as medidas necessárias e que tivessem respeito, 

uma vez que não teria jurídico nessa Casa para julgar casos particulares, mas que a Prefeitura 

possui bons advogados para cuidar deste caso particular e questionou o que esse cidadão teria 

feito contra a população de nosso município, para que um Vereador tome o direito de falar em 

nome desta. Diante da discussão, a Presidente da Câmara chamou a atenção dos Vereadores 

para que fosse mantida à ordem. Para encerrar, o Vereador Norberto disse que não é juiz para 

julgar, mas vem atender ao pedido da população. Pronunciou-se o Vereador Diego Antonio 

Pereira, afirmando que é leigo quanto à legalidade dos fatos, sabe que o Secretário tem direito 

de receber as férias, porém no gozo das férias que foi concedia no dia 10 de abril, o mesmo 

receberá 33% (trinta e três por cento) sobre o salário que é de R$ 3.300,00 (três mil e 

trezentos reais), portanto no final do mês ele receberá no mínimo R$ 7.689,00 (sete mil e 

seiscentos e oitenta e nove reais). Disse que lhe causa indignação o valor gasto com essas 

duas portarias, sendo que a nossa prefeitura já não vai bem financeiramente, as ruas, os 

agricultores abandonados, reunião com Secretário para corte de gastos, remédios em falta na 

saúde e um Secretário que é esposo da Prefeita em um mês de salário ganhar esse valor. O 

Vereador Marcelo Junior Locatelli se manifestou declarando que o Secretário Sandro é um 

cargo de confiança da Prefeita Dirlei e que ele foi condenado por uma questão que não lhe 

compete julgar. Mas no seu ponto de vista ele beneficiou as pessoas do município, buscando 

cestas básicas que naquela época a população necessitava e que fizeram isso pelo bem da 

população e não pelo mal, como vem sendo comentado. Como ele exerce cargo de confiança, 

cabe a Prefeita exonerá-lo, mas se ele vem prestando um bom serviço não tem motivos para 

que isso aconteça. Disse que tem acompanhado muito o trabalho desse Secretário e observa 

ele empenhado, sempre em função de trabalho visitando todas as secretarias. Também 

declarou que ouve comentários nessa Casa de que o município não vai para frente, o que 
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considera o contrário, o município está muito bem, com muitas coisas sendo conquistadas e 

precisamos prestar mais atenção no que está acontecendo, tem coisas erradas, mas a 

administração está procurando corrigir e trabalhando muito sério para isso. A Vereadora 

Onira Orlando Zonin também se manifestou pedindo desculpas ao plenário por ter se alterado 

anteriormente, mas em certos momentos perde-se o controle. Conforme suas declarações, 

nenhum Vereador tem o direito de falar em nome de toda a população de Maximiliano de 

Almeida ou em nome de todos os Vereadores, pois ninguém lhe procurou para falar do 

Secretário. Afirmou que a Prefeita tem o direito de exonerar e convocar o Secretário na hora 

que quiser, pois está amparada pela lei. Entende que o processo é um caso particular do 

Secretário, que o mesmo possui bons advogados para cuidar disso e que ele não deve prestar 

contas à população sobre esse processo, mesmo porque não está prejudicando a prefeitura e 

nem a população, além disso, muitas pessoas sabem quanta fome ele matou com essas cestas 

básicas que foram distribuídas durante anos. Disse que muitas coisas boas estão em 

andamento no município, o qual tem recebido muitos elogios, inclusive do pessoal da Caixa 

Federal de Viadutos que esteve no município para assinarem os contratos das moradias. Disse 

que os mesmos se surpreenderam com o fato do município, em mês fazer o que fez para que 

isso acontecesse no dia de hoje. Falou ainda que a contratação dele para exercer o cargo de 

Secretário é legal perante a lei e isso já ocorreu em vários municípios da região, onde 

prefeitos contrataram suas esposas para trabalharem na Prefeitura. Disse que não somos 

ninguém para julgar e que este Secretário trouxe muitos benefícios para o município ao longo 

de sua carreira inclusive como Vereador. Encerrando declarou que ninguém tem autonomia 

para pedir que ele seja exonerado ou então que seja citado o nome das pessoas que fizeram 

essa solicitação para ver se realmente é todo o povo de Maximiliano de Almeida. Não 

havendo mais pronunciamentos, o requerimento foi à votação e aprovado (6) seis votos 

favoráveis x (2) dois votos contrários, sendo contrária a Vereadora Onira Orlando Zonin e o 

Vereador Marcelo Junior Locatelli. Em seguida submeteu-se a discussão o Projeto de Lei Nº 

017/2018. Sem manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

Prosseguindo foi à deliberação o Projeto de Lei Nº. 018/2018. Sem pronunciamentos dos 

Vereadores, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia e 

não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, a Senhora Presidente passou de imediato 

para as inscrições do Grande Expediente. O primeiro inscrito a ocupar a tribuna foi o 

Vereador Ismael Zukunelli. Após saudação inicial, se disse triste por ter que entrar em 

algumas polêmicas nessa Casa, quando poderíamos falar somente de coisas boas. Fereriu-se 

ao assunto que virou polêmica e que foi comentado pelo Vereador Norberto, referente à 
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propriedade do Senhor Maicon Cechin. Disse que essa questão já vem sendo abordada há um 

bom tempo, porém são pequenas coisas que são deixadas para trás e que causam grandes 

deficiências, ou seja, estão deixando passar muito tempo para revolverem pequenos serviços. 

Relembrou que na última reunião foi o autor de dois pedidos que até o momento não foram 

atendidos, um na propriedade do Senhor Alex Gambeta e outro solicitando melhorias na rua 

que encontra-se em péssimas condições e é muito utilizada para o tráfego de veículos pesados 

e que dá acesso a Rua Rovílio Dal Bello. Comentou que é triste ver duas máquinas que 

poderiam estar fazendo esses serviços, estarem na propriedade da Prefeita fazendo trabalhos, 

não que seja contra, mas a seu ver deveria valer o bom senso, pois existem outras prioridades.   

Ao se referir a votação do Requerimento apresentando pelo Vereador Norberto, quando votou 

favorável, explicou que no começo do ano passado quando a Senhora Prefeita contratou o 

Secretário de Administração, seu esposo, Senhor Sandro, foi o primeiro que levantou essa 

questão e posicionou-se contrário. Comentou que foi firme nesse posicionamento porque 

sabia o que estava falando e que poderia resultar em situações desagradáveis. Esclareceu que 

não estão falando da particularidade de ninguém, mas sim de fatos que acontecem e que não 

podem fugir, uma vez que o assunto chegou até a Câmara de Vereadores. Disse que não está 

se metendo em nada, mas sim cumprindo seu papel de Vereador. Lastimou que estejam 

lidando com uma pessoa que foi avaliada pela justiça e condenada e que hoje tudo passa pela 

aprovação na Câmara de Vereadores e entregam de bandeja para o Executivo. Falou com toda 

a segurança que o Secretário de Administração, atualmente é o principal responsável pela 

administração, praticamente mais que a Prefeita e, principalmente, mais que o Vice-Prefeito, 

o qual nem está sabendo de muitas coisas que estão acontecendo. Entende que não podem 

deixar de falar o que é uma verdade e não particularidade, o problema pode até ser 

particularidade dele, mas está envolvendo a questão do município. Disse que votou a favor, e 

deixou claro ao povo de Maximiliano que de sua parte não está seguro em votar nada nessa 

Casa que seja repassado ao Executivo, porque o Executivo perdeu a sua confiança. Ressaltou 

que até que o Senhor Sandro Silveira dos Santos, Secretário de Administração, esposo da 

Prefeita, estiver envolvido na administração, de sua parte, não estará nem um pouco confiante 

em passar os projetos para frente porque não sabe o que pode acontecer. Disse que ele tem o 

seu aplauso pelo que conseguiu de bom para o município, lembrando o que foi mencionado 

pelo Vereador Marcelo Locatelli, mas como a maioria dos Vereadores está fazendo, não se 

foge aos fatos que estão acontecendo. Declarou que não é entendedor da lei, mas de sua parte 

solicitou mais uma vez o afastamento desse cidadão, que vem refletindo negativamente para o 

nosso município. O Vereador Marcelo Junior Locatelli foi o próximo inscrito no Grande 
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Expediente. Iniciando seu discurso o Vereador saudou a todos os presentes e retificou a 

informação prestada na sessão anterior, esclarecendo que no ano de 2018 foram colocados 

390 (trezentos e noventa) tubos nas estradas do nosso município e não 3.900 (três mil e 

novecentos) como havia mencionado.  Afirmou que o Secretário tem a relação dos locais para 

quem quiser conferir. Referiu-se as assinaturas dos contratos pelas 50 (cinquenta) famílias 

beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida que aconteceu no município na data de 

hoje. Lembrou o que foi dito pela Vereadora Onira Zonin sobre eles terem parabenizado a 

administração municipal e acrescentou que também foi parabenizado a associação ALUDI, 

que conseguiu o cadastramento dessas moradias, o CRAS que em 30 (trinta) dias realizou um 

trabalho que antes era feito em 6 (seis) meses e o Cartório de Registros de Imóveis que 

conseguiu providenciar a documentação em menos de 30 (trinta) dias. Com relação ao  

Secretário Sandro, o Vereador disse que o mesmo desempenha um bom trabalho perante o 

município e que compete a Prefeita tomar essa decisão. Encerrou dizendo que esse Secretário 

vem trabalhando e se empenhando para conseguir as coisas para o município, que o mesmo 

está sendo pago para fazer o bem a nossa população, o que vem sendo cumprindo. O último 

inscrito a ocupar a tribuna foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Após cumprimentar 

os presentes, disse que das palavras do colega Vereador Ismael fazia as suas porque concorda 

em não votar mais os projetos nessa Casa, como forma de protesto, enquanto o Secretário não 

for exonerado do cargo. Referiu-se ao assunto das moradias, conforme já foi mencionado, 

dizendo que foi muito bom para o município e agradeceu a Prefeita, todos os envolvidos, mas 

também, o Governo Federal, pois foi mencionado um golpe dado pelo Presidente Temer, mas 

entende que no meio deste golpe, conseguiram as (50) cinquenta moradias para o nosso 

município. Agradeceu ao Deputado Covatti que também teve sua participação nessa 

conquista. Comentou que o assunto virou polêmica entre nossos comerciantes e trabalhadores 

da área de construção. Relatou que nessa semana lhe perguntaram com quem ficaria a 

construção dessas unidades? Disse que em outra oportunidade já teria questionado a Prefeita 

para que isso fosse viabilizado para os nossos construtores e comerciantes. Solicitou a Prefeita 

junta com os responsáveis avaliassem com carinho e tentem fazer com que no mínimo 25 

(vinte e cinco) moradias sejam construídas com a mão de obra da cidade e também que a 

venda do material seja adquirida no munícipio, porque se todas essas unidades habitacionais 

ficarem para Machadinho, serão R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) que 

Maximiliano vai perder. Afirmou que atualmente as pessoas mais carentes são as que mais 

precisam e que não é contra isso, mas a questão é que fala-se tanto em gerar emprego e 

deixamos todo o material e a mão de obra ir para o município vizinho. E enfatizou que se isso 
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acontecer, o comércio do município fechará as portas e muitas pessoas ficarão 

desempregadas, o que causa grande preocupação. Antes de encerrar a Presidente da Câmara 

leu o convite da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que 

acontecerá no dia 27 de Abril de 2018, às 13h30, na Casa de Cultura Avelino Benin.  

Encerrado o Grande Expediente e não havendo mais nada a ser tratado, a Senhora Presidente 

declarou encerrados os trabalhos da presente reunião. Do que eu, Marcelo Junior Locatelli, 

Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme 

será assinada por mim e pela Senhora Presidente da Mesa.  

 

 

 

 

 


