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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20 de Julho de 2018. 

___________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

Presidente declarou aberta a presente Reunião Ordinária. Em virtude da ata da reunião 

ordinária anterior, já se encontrar disponível para os Vereadores e também no site Câmara, a 

leitura da mesma foi dispensada. A ata foi submetida à discussão, não havendo manifestações 

foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi 

realizada a leitura das matérias que constaram no Expediente do Dia: - INDICAÇÃO 

048/2018 - Vereador Norberto Barancelli: Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal, 

que viabilize junto à secretaria competente, a construção de um quebra-molas na Rua das 

Chácaras, próximo a residência da Sra. Leontina de Lima. - INDICAÇÃO 049/2018 - 

Vereador Norberto Barancelli: Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que a lenha que está sendo retirada da área do futuro Parque de Eventos seja doada à 

Associação Beneficente São José. - INDICAÇÃO 050/2018 - Vereador Norberto 

Barancelli: Reitera as Indicações Nº 011/2018, 025/2018, 034/2018, 039/2018, 042/2018, 

046/2018 e indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que construa um bueiro 

e faça o cascalhamento na entrada que dá acesso a residência do Sr. Maicon Cechin, na Linha 

Floresta, em caráter de urgência. - REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA 002/2018 - 

Vereador Valdicir Bertoni: Justifica sua ausência na Reunião Ordinária, realizada no dia 05 

de Julho de 2018, por motivos de saúde, conforme Atestado Médico. - REQUERIMENTO 

005/2018 - Vereador Diego Pereira: Requer que a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, junto com as secretarias competentes, providenciem a construção de um abrigo 

aos animais abandonados, e que seja realizada a castração dos mesmos. - PROJETO LEI 

DO LEGISLATIVO Nº. 009/2018 - Vereador Diego Antonio Pereira: Dispõe sobre a 

realização de curso de primeiros socorros aos funcionários que possuem contato direto com os 

alunos, professores e monitores de creches, escolas, berçários, projetos, vans escolares, 

escolinhas no município de Maximiliano de Almeida. Ao iniciar a Ordem do Dia, a Senhora 

Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº. 048/2018 do Vereador Norberto da Silva 
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Barancelli. Manifestou-se somente o autor, esclarecendo que recebeu reclamação da moradora 

desse local, a qual alegou que os veículos passam em alta velocidade por essa rua, correndo 

risco de acidentes. Disse que naquela via já existem dois quebra-molas, mas que seria 

necessária a construção de mais um e com urgência para que seja evitado acidentes. A 

indicação foi posta em votação e aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo foi 

submetida à discussão a Indicação Nº. 049/2018, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

Novamente com a palavra, o Vereador declarou que na semana passada recebeu denúncia de 

que funcionários da Prefeitura estariam cortando essa lenha. Disse que não quis estar no local, 

para evitar que acreditassem que algum funcionário teria feito essa denúncia. Afirmou que 

nosso hospital sempre necessita de lenha e por isso sugeriu que a Prefeita viabilizasse essa 

doação ou que a mesma seja vendida e o dinheiro arrecadado seja doado para esta entidade. 

Acredita que existe a licença para fazer a derrubada, mesmo que a lenha esteja no terreno da 

prefeitura. A Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou dizendo que buscou 

informações sobre a indicação do colega e conversando com o Secretário da Administração, o 

mesmo afirmou que seu interesse também era que parte dessa lenha fosse doada ao hospital. 

Porém, não poderá ser doada para entidades, terá que ser leiloada e por se tratar de mata 

nativa, precisa ser destinada a um local que possui licença do IBAMA para consumi-la. Nesse 

caso, a lenha e o dinheiro não poderão ser destinados ao hospital de nosso município. A 

indicação foi submetida à votação e aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 

050/2018, do Vereador Norberto da Silva Barancelli foi à próxima matéria a entrar em pauta. 

Fazendo uso da palavra, o autor justificou que a indicação virou polêmica nesta Casa, mas 

conforme tinha prometido, até que a Prefeita não viabilizar o conserto dessa estrada, 

continuará fazendo esse pedido, em forma de protesto. Afirmou que foi eleito para trabalhar 

para a população maximilianense, não por um partido e que o Senhor Maicon Cechin é um 

produtor rural, que paga seus impostos em dia e que não necessitaria fazer este protesto para 

que sua estrada fosse consertada. Disse que a Prefeita não está atendendo as suas 

reivindicações, as quais vêm atender aos pedidos da população e que nada é inventado.  Ao 

final, garantiu que essa indicação seguirá em frente até ser atendida. Sem mais 

pronunciamentos, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Por 

conseguinte, foi à votação o Requerimento de Justificativa Nº 002/2018, do Vereador 

Valdicir Bertoni, que justificou sua ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 05 de 

julho de 2018, por motivos de saúde, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida 

foi à deliberação do plenário o Requerimento Nº 005/2018, do Vereador Diego Antonio 

Pereira. Fazendo uso da palavra, o autor destacou que vem reiterar o pedido feito em 2017. 
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Disse que a população diariamente se depara com animais abandonados nas ruas da cidade e 

que isso está aumentando cada vez mais. A seu ver um canil custaria muito para a prefeitura, 

mas que a castração desses animais seria uma saída.  Pediu que a população denunciasse as 

pessoas que abandonam esses animais, sem alimento, sem água, muitas vezes jogados em 

matas com doenças, o que considera um pecado e acaba afetando a todos nós. A seu ver seria 

interessante que a Prefeita estudasse um meio de castração junto com os veterinários do 

município e até mesmo um convênio com uma clínica veterinária para fazer esse trabalho. A 

Vereadora Onira Zonin também se manifestou concordando com a indicação do colega. Disse 

que foi autora da mesma indicação no ano de 2015, porém na época não obteve êxito. 

Informou que na sessão anterior, quando usou a tribuna e tratou desse assunto, no dia seguinte 

foi procurada por algumas pessoas voluntárias, conversaram com a Prefeita e o jurídico da 

Prefeitura e ficou decidido que será elaborada uma lei, em parceria com uma clínica 

veterinária, onde a prefeitura cederia um veterinário para auxiliar neste trabalho.  Considerou 

também desumano o que estão fazendo com os animais abandonados, sugeriu que a 

população denuncie porque isso é crime, passível de multa e até prisão para quem abandonar 

e maltratar esses animais. O Vereador Valdicir Bertoni também se pronunciou concordando 

com as colocações dos colegas. Acrescentou que diariamente nas ruas nos deparamos com 

esses animais soltos, sem comer, muitas vezes trazidos do interior para a cidade, ficam em 

baixo de veículos, correndo risco de serem atropelados e que alguém precisa tomar 

providência a esse respeito. Na oportunidade agradeceu os vereadores que compreenderam 

sua ausência na reunião anterior. O requerimento foi à votação e aprovado por unanimidade 

de votos. Continuando foi submetido à deliberação o Projeto de Lei do Legislativo Nº. 

009/2018, autoria do Vereador Diego Antonio Pereira. De início pronunciou-se o autor, 

justificando que duas cidades vizinhas fizeram esse projeto, o qual considerou muito 

interessante, pois se observarmos a situação das nossas ambulâncias e as inúmeras ocorrências 

de saúde, pode ser difícil chegar a tempo para atender alguma ocorrência nas escolas. No seu 

ponto de vista, um curso de primeiros socorros é importante para professores e funcionários, 

os quais saberão o que fazer no caso de uma emergência. Falou também que o município 

possui um convênio com os Bombeiros Voluntários de Machadinho e acredita que eles se 

disponibilizariam em dar  um curso aos motoristas, professores e funcionários de  escolas do 

município. O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou parabenizando o Vereador 

pela iniciativa e considerou interessante o entendimento de que o município já dispõe desse 

convênio com os bombeiros, que eles teriam esse tempo já que são voluntários para dar esse 

curso e acredita que um procedimento de imediato poderá salvar muitas vidas. O Vereador 
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Norberto da Silva Barancelli também se pronunciou afirmando que seu voto será favorável, 

até porque já passou por isso, lembrando do fato ocorrido com sua filha, que estava se 

afogando e teve pouco tempo para fazer o que tinha que ser feito e conseguiu trazê-la de 

volta. Disse numa escola, às vezes o professor ou o auxiliar não tem noção do que está 

acontecendo e não consegue tomar a atitude que é necessária e que as escolas não estão 

preparadas para uma emergência dessa natureza.  Considerou o projeto de lei muito bom e 

que os bombeiros voluntários certamente darão essas instruções tanto na rede de ensino 

municipal quanto na estadual. Passando a presidência ao Vice-Presidente, manifestou-se a 

Vereadora Daiane Barancelli. Declarou que por trabalhar na área da saúde, tem percebido 

muitas fraturas em crianças e que o despreparado com que elas são conduzidas até a unidade 

de saúde, pode agravar a situação. Outro fato que acontece muito é a picada de insetos, onde 

muitas crianças são alérgicas e chegam para atendimento sem conseguirem respirar. Para a 

Vereadora, seria interessante ter alguém preparado para fazer os primeiros socorros ou ter até 

mesmo um tubo de oxigênio na escola, ou seja, ter uma linha de primeiros socorros para 

poder preparar a criança até o atendimento na unidade. Parabenizou o colega pela iniciativa e 

os demais Vereadores por lutarem por isso. Reassumindo a presidência, a Presidente 

concedeu a palavra a Vereadora Onira Zonin que também se manifestou parabenizando o 

Vereador Diego pelo projeto, esperando que isso nunca aconteça, mas caso venha acontecer 

precisamos estar preparados, com pessoas capacitadas para esse atendimento inicial. O projeto 

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 foi o Vereador Norberto da Silva 

Barancelli. Depois de cumprimentar os Vereadores e o público presente, o Vereador afirmou 

que poderá ser criticado, mas que não deixará de falar o que tem visto em nossa cidade. Na 

sexta-feira, da semana retrasada, disse que assistiu a um vídeo da Senhora Prefeita, do Vice-

Prefeito e da colega Vereadora Onira, gravado em frente á máquina que estava parada em  

frente a prefeitura. Concorda com o que foi dito pelo Vice-Prefeito, porém, disse não 

concordar com as palavras da Vereadora Onira, a qual afirmou que esteve juntamente com o 

Vice-Prefeito, representando a Prefeita no recebimento dessa máquina. A seu ver há 

desencontros de conversas, pois somente a Vereadora Onira representou a Prefeita. Disse que 

a sua bancada se fez presente ao evento a convite do Senhor Governador e dos Secretários, e 

que estavam representando o povo maximilianense. Disse não concordar por estarem 

enganando o povo maximilianense e que a Vereadora Onira manifestou que teve a honra de 

conseguir essa máquina, mas se foi indicação dela, solicitou que a mesma apresentasse o 
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protocolo. Segundo o Vereador, ao se pronunciar a Prefeita teria dito que são pessoas deste 

tipo que precisava ter nessa Casa, mas o Vereador deixou claro, que não quer ser desse jeito, 

com desencontros de conversas porque pretende seguir seu mandato falando a verdade. Não 

concorda com o jeito que a Prefeita quer que os Vereadores trabalhem, porque jamais vai 

governar por um prefeito, mas sim para a população. Outro assunto abordado pelo Vereador 

foi com relação à saúde do município. Referiu-se a pesquisa da Firjan que foi publicada no 

Jornal Bom Dia, a qual mostra o percentual da saúde em nosso município. Segundo o 

Vereador, a pesquisa publicada no dia 05 de Julho de 2018, aponta que de (497) quatrocentos 

e noventa e sete municípios no Estado do Rio Grande do Sul, Maximiliano de Almeida, em 

saúde, está na posição 489, quase em último lugar, porém ainda querem dizer que está bom. 

Disse que foi criticado pelo Secretário da Saúde, o qual pediu para que fosse retirado um 

comentário das redes sociais. No entanto, afirmou que se responsabilizaria por seus 

comentários, mas que fez isso somente porque uma pessoa foi prejudicada. Destacou que se 

essa pesquisa saiu no jornal é porque os fatos são reais e que assumirá tudo o que falar nas 

redes sociais e também nessa Casa, que jamais vai atender secretário, prefeito ou Vereadores, 

porque foi eleito pelo povo e é por ele que trabalha. O segundo inscrito no Grande Expediente 

foi o Vereador Diego Antonio Pereira. Após saudar os Vereadores e o público que se fez 

presente, o Vereador também abordou assunto referente à saúde, questionando porque motivo 

os médicos não estão mais fazendo visitas no interior e na cidade e que tem informações que 

já fazem de (5) cinco a (6) seis anos que isso deixou de ser executado em nosso município. 

Fez referência as pessoas idosas, doentes que necessitam desse atendimento mais próximo, 

muitos não tem condições de sair da cama para ir até o posto de saúde, sendo que muitas 

famílias estão pagando particular para ter a visita do médico. Disse que há tempos atrás esse 

programa existia no município e por isso gostaria de sabe por que motivo deixou de ser 

executado? Outra situação que ocorre é que os médicos atendem por fichas, porém eles são 

contratados para atender (40h) quarenta horas semanais e não por fichas. Segundo o Vereador, 

o Ministério da Saúde orienta que uma consulta deve durar aproximadamente (15) quinze 

minutos, porém na Secretaria Municipal de Saúde se o paciente precisar somente de uma 

receita de remédio controlado, vai retirar uma ficha, sendo assim um paciente que precisa de 

uma consulta porque está doente, muitas vezes não será atendido. A seu ver estão tirando 

fichas das pessoas que realmente precisam de uma consulta, apenas para dar uma receita. O 

Vereador falou que essas são duas questões complicadas e quer saber se tem como mudar 

isso. A última inscrita foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. Após saudar o público presente, 

a Vereadora disse que pretendia dar uma resposta ao Vereador que afirmou que não mente 
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nessa tribuna, o qual comentou na sessão anterior que a retro escavadeira que estaria fazendo 

um trabalho na casa da Prefeita seria da Prefeitura. A Vereadora Onira mostrou o recibo do 

Senhor Marçal Valmorbida, o qual, segundo ela, comprova que a Prefeita pagou pelo serviço 

de seis horas e meia de máquina em sua propriedade, portanto o Vereador mentiu. Quanto ao 

pedido do Secretário da Saúde, para que esse Vereador retirasse seu comentário das redes 

sociais, foi porque um casal que solicitou um veículo ao Secretário da Saúde para levar 

alguém da família, teria dito que o Secretário não liberou o carro, mas depois, teriam visto o 

Secretário da Administração, marido da Prefeita, com seu filho na portaria do hospital em 

Erechim. Segundo a Vereadora, eles foram de carona com ela e pode provar isso com os 

comprovantes de estacionamento que tinha em mãos daquele dia, portanto, as redes sociais 

mentem. A Vereadora disse ainda que é preciso falar somente o que se tem certeza, que os  

comprovantes confirmam os horários e que foi com seu veículo e não o da prefeitura. 

Declarou que o município está andando, e que hoje o departamento pessoal da empresa 

Agrodanieli esteve fazendo entrevistas com (92) noventa e duas pessoas de nossa cidade para 

trabalharem no frigorífico e que dentro de poucos dias virá a resposta, serão aproximadamente 

(45) quarenta e cinco pessoas que trarão para o município mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais) por mês e que a prefeitura estará auxiliando no transporte desses trabalhadores. Disse 

que as moradias estão sendo construídas por seis equipes de trabalho e que muitas pessoas do 

município estão trabalhando nessa construção. Disse que a RGE está colocando a rede elétrica 

no loteamento da COHASA e no loteamento novo, a Corsan fará o encanamento de água. 

Acredita que as coisas estão andando, inclusive na saúde e que a Vereadora Daiane poderia 

informar porque o médico não está passando nas casas, e por isso sugeriu uma conversa com a 

Senhora Prefeita e o Secretário para resolver isso. Para encerrar, parabenizou pelo dia dos 

agricultores e motoristas que será comemorado no próximo dia 25.07. Antes de encerrar foi 

lido pela Secretária da Câmara o convite da Faculdade IDEAU de Getúlio Vargas. 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.  


