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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 07 de Agosto de 2018. 

___________________________________________________________________________ 

Aos sete dias do mês de agosto 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 

Primeira 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 da 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. Em ato contínuo foi 

realizada a leitura das matérias que constaram no EXPEDIENTE DO DIA: OFÍCIO nº. 

134/2018 – Prefeita Municipal Dirlei Bernardi dos Santos: Solicita a aprovação das férias 

regulamentares a partir de 13 de agosto de 2018, pelo período de 10 dias. - INDICAÇÃO 

051/2018 - da Vereadora Daiane Barancelli: Reitera o teor da Indicação Nº 078/2017, que 

sugeria à Senhora Prefeita, que através do setor competente, providenciasse a instalação de 

placas indicativas de sinalização em pontos estratégicos da cidade. - INDICAÇÃO 052/2018 

- da Vereadora Daiane Barancelli: Reitera a Indicação Nº 033/2017, que indicava a Chefe 

do Poder Executivo para que através da Secretaria competente, fosse viabilizada a 

substituição das lixeiras na Av. José Bonifácio e a instalação nas ruas que não possuem. - 

INDICAÇÃO 053/2018 - da Vereadora Daiane Barancelli: Indica a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal para que através dos órgãos competentes seja instalado um 

redutor de velocidade (tipo lombada) no final da Avenida José Bonifácio, saída para 

Marcelino Ramos RS. - INDICAÇÃO 054/2018 - do Vereador Diego Antonio Pereira: 

Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal para que pinte as faixas de pedestres ao lado da 

Loja Brunetto e em frente à Padaria Panho. Indica também que reveja o local das faixas nas 

Avenidas Sete de Setembro e Porto Alegre e Rua José Bonifácio. - INDICAÇÃO 055/2018 - 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera a Indicação 028/2018 que indicava a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, que providenciasse junto com a CORSAN, em 

caráter de urgência, uma Rede de Canalização de Água no poço da Linha Bondam. - 

INDICAÇÃO 056/2018 - do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica a Senhora 
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Prefeita Municipal, para que através da secretaria competente e em caráter de urgência, 

conceda uma carga de pedras para cobrir uma fossa sanitária na residência do Sr. Leomar 

Freitas Rodrigues, na Linha Lajeado Rodrigues. - INDICAÇÃO 057/2018 - do Vereador 

Norberto da Silva Barancelli: Considerando as condições do poste de energia elétrica 

próximo ao CTG, indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que através com a 

Secretaria de Urbanismo acione o órgão responsável para fazer o conserto do mesmo. - 

INDICAÇÃO 058/2018 - do Vereador Sérgio Bernardi: Indica a Excelentíssima Senhora 

Prefeita, para que junto ao Departamento Jurídico desta prefeitura, seja revista a Lei 

Municipal nº 761/2015, concedendo doação para as comunidades do interior que não foram 

beneficiadas com auxílio e também a capela do Bairro Aparecida. - INDICAÇÃO 059/2018 - 

da Vereadora Daiane Barancelli: Indica para que seja oferecido aos aposentados, cidadãos 

portadores de deficiência e cidadãos com renda de até dois salários mínimos, um 

parcelamento maior do IPTU de até quatro parcelas. - REQUERIMENTO DE 

JUSTIFICATIVA Nº 003/2018 - Vereador Ismael Zukunelli: Justifica sua ausência na 

Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de Julho de 2018, por estar em viagem pela empresa 

COOCIMAX a cidade de Montenegro RS, não conseguindo retornar a tempo. - PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº. 035/2018: Institui o programa de estágio não-renumerado no 

âmbito da Administração Municipal e estabelece outras providências. O projeto estava em 

análise da Comissão Única de Parecer, a qual emitiu, por unanimidade, parecer favorável à 

matéria. - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº. 040/2018: Revoga a Lei Nº 804/2016 

que incluía área no perímetro urbano do município. - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº. 041/2018: Autoriza o prefeito, vice-prefeito, agentes políticos e servidores, 

excepcionalmente, e desde que para cumprir as atribuições dos seus cargos, a dirigir veículos 

do município. O projeto de lei foi encaminhado à Comissão Única de Parecer, conforme 

solicitação do Vereador Diego Antonio Pereira.  Ao iniciar a ORDEM DO DIA, a Senhora 

Presidente submeteu à discussão o Ofício nº. 134/2018 – Prefeita Municipal Dirlei Bernardi 

dos Santos, que solicita aprovação das férias regulamentares a partir de 13 de agosto de 2018, 

pelo período de 10 dias. Sem manifestações foi à votação e aprovado por unanimidade de 

votos. Em continuidade foi à deliberação a Indicação Nº. 051/2018, da Vereadora Daiane 

Barancelli. Passando a presidência ao Vice-Presidente, manifestou-se a autora do pedido, 

alegando que ainda no ano de 2017 solicitou que a prefeitura instalasse essas placas. Disse 

que as placas colocadas pela barragem são muito confusas e que principalmente nos finais de 

semana, quando os turistas passam por aqui encontram muita dificuldade para sair de  nossa 

cidade e que lhe chamou muita atenção, que na última sessão estava chovendo e um viajante 
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entrou nesta Casa pedindo informações de saída para Piratuba-SC e acredita que a  Prefeita e 

o Secretário responsável deveriam olhar com carinho sobre a possibilidade de clarear um 

pouco mais essas placas, uma vez que as letras com as iniciais da usina hidrelétrica 

confundem muito quem passa por aqui e não é do nosso município. Reassumindo a 

presidência e não havendo mais discussão, a indicação foi posta em votação e aprovada por 

unanimidade de votos. A Indicação Nº. 052/2018 da Vereadora Daiane Barancelli foi à 

próxima matéria em pauta. Novamente passando a presidência ao Vice-Presidente, 

manifestou-se a autora afirmando que a substituição dessas lixeiras vem atender um pedido 

dos próprios moradores, os quais estão tendo dificuldades nos finais de semana, onde o lixo 

depositado nas lixeiras acaba atraindo animais e que essa situação acaba pegando mal para os 

moradores e também para os turistas que passam por nossa cidade. Reassumindo a 

presidência, a palavra foi cedida a Vereadora Onira Orlando Zonin, que se manifestou 

dizendo que o assunto foi tratado, recentemente, numa reunião sobre a coleta do lixo 

eletrônico e que em conversa com a Bióloga do município e o pessoal da CDL foi comentado 

de fazer um projeto solicitando recursos para a MAESA, porém, até o momento não 

obtiveram respostas. Disse que se for conversado com o pessoal do departamento de compras 

em breve essas lixeiras serão colocadas. Pediu às pessoas que tem condições de coletar o lixo 

doméstico em lixeiras próprias, que façam isso para evitar os problemas, principalmente, nos 

finais de semana. Sem mais manifestações, a indicação foi à votação e aprovada por 

unanimidade de votos. Prosseguindo foi à deliberação a Indicação Nº. 053/2018, da 

Vereadora Daiane Barancelli. Passando a presidência ao Vice-Presidente, a Vereadora 

informou que está havendo muitos casos de acidentes no final dessa rua e que há meses atrás 

um rapaz perdeu o controle de sua moto, vindo a colidir numa residência. Outro susto ocorreu 

pela madrugada, onde o motorista ao fazer o retorno acabou raspando, devido à alta 

velocidade, em dois veículos que estavam estacionados na rua. Afirmou que é perigoso 

também porque no local tem muitas crianças e por esses motivos solicitou que fosse 

repensada a importância dessa lombada no final da rua, próximo a Agropecuária do Bortoli. 

Reassumindo a presidência, a palavra foi concedida ao Vereador Sergio Bernardi, o qual 

frisou que foram feitas outras indicações, como por exemplo, na saída para Machadinho. 

Aproveitando a presença do Secretário Idanir, o Vereador solicitou novamente para que essas 

lombadas sejam construídas, pois está cada vez mais perigoso e temos sorte de não ter 

acontecido um acidente grave, principalmente atropelamento. Disse que existe muita 

reclamação dos comerciantes e das pessoas próximas a escola, que os motoristas não 

respeitam, pois trafegam em velocidade muito alta. A indicação foi à votação e aprovada por 
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unanimidade de votos. Prosseguindo foi submetida à discussão a Indicação Nº. 054/2018, do 

Vereador Diego Antonio Pereira. Fazendo uso da palavra, o Vereador alegou que vem 

solicitar a re-pintura de todas as faixas de pedestres da cidade que estão apagadas, algumas 

falta até sinalização. Disse que a polícia conta com um bom efetivo hoje me nossa cidade e 

por isso, vem cumprindo a lei, mas muitas pessoas estão tomando multas, por exemplo, 

porque as faixas estão apagadas. Ressaltou que a faixa em frente à Loja Tropicana que sai em 

frente ao Sicredi é uma das principais da cidade e está apagada. Outro problema é a faixa de 

segurança em frente à Academia Olimpo que dá de frente a uma lixeira, a seu ver o ideal seria 

trocar a faixa ou a lixeira de lugar, caso parecido acontece na Avenida Porto Alegre, onde a 

faixa dá de frente a um terreno baldio, pediu que fosse alterado da melhor forma possível. A 

indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 055/2018, do 

Vereador Norberto da Silva Barancelli foi à próxima matéria a entrar em pauta. Fazendo uso 

da palavra, o autor justificou que fez essa indicação alguns meses atrás e que foi cobrado 

novamente pelos moradores. Esteve conversando com o Senhor Júlio, que trabalha na Corsan 

e acredita que tem tudo para dar certo e que o Executivo empenhado com a Corsan estude 

uma maneira de canalizar essa água. Sem mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Continuando foi à deliberação a Indicação Nº. 056/2018, 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Com a palavra, o autor comentou que fica chato 

fazer indicação para uma carga de pedras, mas em sessões passadas os colegas Vereadores 

Marcelo Locatelli e Onira Zonin teriam dito para conversar com os Secretários, no entanto, 

ligou quatro vezes para o Secretário de Obras, sendo que o Senhor Leomar também esteve na 

secretaria fazendo esse pedido, porém até o momento não foi atendido. Disse que nessa 

semana a esposa desse Senhor, acabou caindo dentro da fossa e se machucou, inclusive o 

mesmo possui vídeos gravados da situação. Para o Vereador de nada adianta falar com o 

Secretário, mas espera que depois dessa indicação seja viabilizada a carga de pedras, com 

urgência e considerou vergonhoso o Vereador ter que pedir por meio de indicação um serviço 

dessa natureza. A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. A Indicação 

Nº. 057/2018 foi à próxima matéria a entrar em pauta. O primeiro a se pronunciar foi o autor, 

Vereador Norberto da Silva Barancelli, dizendo que recebeu diversas reclamações de 

moradores que este poste está caindo. Solicitou ao Secretário Idanir, que estava presente, para 

que junto com a Prefeita acionem os órgãos responsáveis para realizarem essa substituição, 

que corre o risco de cair e causar um grave acidente. A Vereadora Onira Orlando Zonin 

também se manifestou garantindo que tem total certeza de que não é responsabilidade da 

Prefeita, postes de iluminação elétrica das ruas. Disse que essa substituição pode ser solicitada 



 

    ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

    Câmara Municipal de Vereadores de Maximiliano de Almeida 

 

por qualquer cidadão, tanto que nas contas de luz aparece um número para ligação gratuita. 

Disse que hoje esteve nessa Casa um representante da RGE e foi colocado da situação, sendo 

que o mesmo confirmou que 80% (oitenta por cento) dos postes que eram de madeira foram 

substituídos por postes de concreto e que qualquer cidadão poderá solicitar esse serviço, que 

após ser avaliado pela RGE, a mesma tem no mínimo (90) noventa dias para vir e fazer a 

troca. O Vereador Diego Antonio Pereira também se pronunciou dizendo que na época em 

que seu pai era chefe de obras, não existia a Secretaria de Urbanismo, seu pai na sexta-feira a 

noite pegava o carro, uma mareta e carvão e passava poste por poste nas ruas da cidade para 

ver se estavam podres ou se as lâmpadas estavam queimadas, o que tinha problema era 

marcado, sendo que ele mesmo tinha o trabalho de avisar a CEEE, que era na época, se algo 

não estava certo. Acredita que a indicação do Vereador Norberto é importante para que a 

Prefeita e o Secretário possam reforçar essa solicitação a RGE, para que o problema seja 

solucionado. Sem mais manifestações, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade 

de votos. Em ato continuo foi à discussão a Indicação Nº. 058/2018. O autor, Vereador Sergio 

Bernardi se pronunciou justificando que em conversa com o pessoal do bairro Aparecida, os 

mesmos informaram que não foram beneficiados com esse auxílio, a exemplo de outras 

comunidades do interior que na época não foram beneficiadas. Disse que o valor do auxílio é 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que hoje as comunidades sobrevivem com muito pouco, são 

poucas as pessoas que ainda permanecem no interior. Solicitou que dentro do possível seja 

alterado alguns pontos dessa lei, para que as comunidades que ainda não foram beneficiadas 

que tenham esse direito e que se inclua nisso a Capela do bairro Aparecida que está localizada 

na cidade. O Vereador Marcelo Richit também fez uso da palavra. Considerou muito 

apropriada a colocação do colega Vereador, tendo em vista que hoje as comunidades possuem 

um número muito reduzido de pessoas e os poucos que ainda permanecem necessitam de uma 

estrutura melhor para os momentos de lazer. Pediu que a Prefeita revisasse a lei, a qual será de 

suma importância para as comunidades. A indicação foi submetida à votação e aprovada por 

unanimidade de votos. Seguindo deliberou-se sobre a Indicação Nº. 059/2018, da Vereadora 

Daiane Barancelli. Passando a presidência ao Vice-Presidente, a Vereadora Daiane afirmou 

que esse assunto vem lhe causando preocupação desde o ano de 2017. E em conversa com um 

casal de aposentados, que ganham até dois salários mínimos, os mesmos apresentaram as 

dificuldades, uma vez que se for somado o gasto com medicamento, as despesas com luz, 

água e telefone, se tornam muito alto. Disse que não está pedindo para diminuir o valor, mas 

sim que se dê a chance deles pagarem em parcelas maiores e mais justas até o final do ano. 

Pediu desculpas por não ter feito isso no ano passado, mas está solicitando nesse ano para que 
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em 2019 a Prefeita avalie a possibilidade de parcelar o IPTU em mais vezes para as pessoas 

com deficiências e os cidadãos aposentados. Reassumindo a presidência, a palavra foi 

concedida a Vereadora Onira Orlando Zonin que considerou muito boa a colocação da 

Vereadora e acrescentou que numa determinada conversa foi informada de uma lei, que 

dependendo da renda per capita tem a redução do IPTU. Sugeriu que seja batalhado para a 

redução deste imposto, fazendo uma avaliação, através da Assistência Social, pois tem 

municípios que essa lei já existe. Sem mais manifestações, a indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Por conseguinte, foi à votação o Requerimento de 

Justificativa Nº 003/2018, do Vereador Ismael Zukunelli, o qual foi aprovado por 

unanimidade de votos. Em seguida foi à deliberação do plenário o Projeto de Lei do 

Executivo Nº 035/2018, de autoria do Executivo Municipal. Nenhum Vereador querendo se 

manifestar, o projeto de imediato foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. A 

última matéria em pauta foi o Projeto de Lei do Executivo Nº. 040/2018. O primeiro a se 

pronunciar foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Manifestou-se contrário ao projeto, 

justificando que há dois meses fez uma indicação para ampliar esse perímetro urbano, que foi 

aprovada por unanimidade, porém não tinha conhecimento da lei do ano de 2016, se votar 

favorável, dirão que o Vereador tem duas palavras e não é disso. Deixou claro ao empresário 

Romildo Gambeta, que o mesmo tem coragem em investir e gerar emprego e renda no 

município. Garantiu que futuramente, se for encaminhado outro projeto de lei para o 

loteamento será aprovado também. O Vereador Valdicir Bertoni também se pronunciou  

dizendo que seu voto até então era contrário, porque não tinham informações corretas, como 

as que foram apresentadas hoje, inclusive com documentos assinados pelo Senhor Osmar 

Muterlle concordando com a construção do Senhor Romildo Gambeta. E que por conta disso 

seu voto seria a favor. O Vereador Ismael Zukunelli também se manifestou afirmando que se 

reuniram antes de iniciar a sessão e após alguns minutos de conversa, muitas coisas foram 

esclarecidas. Disse que foi criada uma polêmica, infelizmente por falta de informações 

verídicas. Ressaltou que por serem Vereadores têm a obrigação de fiscalizar, e por conta 

disso, muita coisa chegou distorcida nessa Casa. Agradeceu pelas presenças do Assessor 

Jurídico da Prefeitura, Senhor Diego e do Senhor Romildo Gambeta, que como grande 

empreendedor ajudará o nosso município. Disse que queriam fazer algo justo, sem prejudicar 

todos os interessados e que são decisões que o Legislativo precisa tomar, mas em sua opinião, 

falta comunicação por parte do Executivo, e que cobra isso da Prefeita, pois nos momentos 

específicos como este, tem que estar ao lado dos Vereadores. Acredita que com diálogo, 

paciência e um pouco mais de transparência as coisas fluirão muito melhor. O Vereador 
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Sérgio também se manifestou favorável ao projeto. Agradeceu as presenças do Assessor 

Jurídico e do Senhor Romildo que esclareceram as dúvidas sobre o projeto que deixou de 

entrar em pauta ainda na reunião anterior, por conta de muitas informações desencontradas. 

Disse que hoje conseguiram entender a realidade e perceber que isso poderá ser ajustado no 

futuro, com a aprovação dos Vereadores. Declarou que estão aqui para fiscalizar, mas também 

precisam entender e muitas vezes não tem onde pedir informações. Quando chega informação 

como hoje clara e com documentos, afirmou que conseguem tomar uma decisão mais sensata. 

Disse que o Senhor Romildo é um empreendedor e será apoiado sempre, mas sem prejudicar 

ninguém, pois querem que o município se desenvolva cada vez mais. O Vereador Diego 

Antonio Pereira também se pronunciou dizendo que ao observar as alegações de que são 

difíceis as informações, garantiu que como Vereadores da oposição as dificuldades são ainda 

maiores. Disse que não quer prejudicar ninguém, que estão nessa Casa legislativa para 

trabalhar de acordo com as leis. Comentou que chegou até os Vereadores um adendo a 

exposição de motivos, que dizia que a lei estava incorreta e que foi um caso único. Afirmou 

que conversou com o Jurídico da Prefeitura e optou por fazer o que era correto. Disse que 

sempre quer o melhor pelo município e ambas as partes são benéficas, que a decisão de votar 

favorável se deu por esses motivos e não por esses motivos garantiu seu voto favorável, mas 

que a decisão do seu voto se deu por conta disso e não pelas calunias que foram levantadas a 

seu respeito. Garantiu que é um Vereador sério e que nunca quis nada de ninguém, trabalha 

pelo certo e é o que será feito. O Vereador Marcelo Richit também se manifestou declarando 

que no meio dessa polêmica criou-se uma situação embaraçosa e que todos têm 

responsabilidades suficientes para saber da importância de um empreendimento desse 

tamanho, da geração de emprego e renda, mas ao mesmo tempo se preocuparam em não 

prejudicar o outro lado. Manifestou-se favorável e à medida que outro projeto der entrada 

nessa Casa votará a favor também, disse que a preocupação é beneficiar o máximo possível de 

pessoas e tentar prejudicar o mínimo. O Vereador Marcelo Locatelli, com a palavra disse que 

por ser defensor de investimentos no município, procurou a assessoria jurídica, a Prefeita e o 

Vice-Prefeito, ficando claro o entendimento desse projeto, que é muito bom para o município 

que tenham pessoas interessadas em investir e que seu voto sempre será favorável a isso. 

Acrescentou que posteriormente se houver a necessidade de vir outro projeto, sendo benéfico 

para o município, também terá o seu aval. A Vereadora Onira Orlando Zonin fazendo uso da 

palavra parabenizou o empresário que investirá no município. Quanto à área rural ou urbana 

em debate, hoje beneficiamos um, mas certamente virá para esta Casa um novo projeto que 

beneficiará o outro lado também, desde que seja dentro da legalidade. Quanto à falta de 
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explicação alegada por alguns Vereadores, a Vereadora declarou que nunca teve dúvida, pois 

a assessoria jurídica da prefeitura, a Prefeita e o Vice sempre estiveram de portas abertas para 

prestar os esclarecimentos, sabe que a Presidente, a assessora jurídica dessa Casa e o 

Vereador Diego também foram conversar. Acredita que todos tem que tirar o tempo e a  

oportunidade para fazer isso, se a Prefeita não vem até nós, nós temos que ir até ela. Sem mais 

discussão, a matéria foi à votação e aprovada por (7) sete votos favoráveis x (1) um voto 

contrário, este o do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 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. Após cumprimentar os Vereadores e o público presente, o Vereador iniciou seu 

discurso falando da saúde, com relação à polêmica sobre a matéria do jornal, a qual exposta 

na sessão anterior. Pediu desculpas aos funcionários do posto de saúde e do hospital, porque a 

Excelentíssima Senhora Prefeita distorceu a conversa, dizendo que ele teria culpado os 

funcionários. Segundo o Vereador, todos os cidadãos sempre tiveram um bom atendimento 

por parte dos funcionários e numa entrevista o Vice-Prefeito afirmou que lá, nem ele e nem a 

Prefeita estariam para dar atendimento, porém, o Vereador garantiu que nunca falou em 

atendimento, referiu-se aos recursos que estão sendo investidos, tem recebido várias 

denúncias de que está faltando medicamentos, inclusive AAS. E que responsabiliza por isso a 

Senhora Prefeita, pois no tempo que a Senhora Lenir era Prefeita, o então Secretário Senhor 

Sandro Silveira dos Santos, fazia o que queria e os carros iam para todos os lados, e que não 

podem trabalhar somente no último ano de mandato, tem que trabalhar devagar, 

seguidamente, e para todos. Segundo o Vereador, numa reportagem da Senhora Prefeita, a 

mesma alegou que Vereador Norberto mente, porém, parabenizou a Vereadora Onira, por ela 

mentir mais que ele nessa Casa, porque a mesma esqueceu-se de lhe deixar o recibo do 

estacionamento de Erechim. Afirmou que gostaria que essa Vereadora que trabalha com 

notas, também apresentasse as notas que a Prefeita levou o seu filho para Santa Catarina com 

o carro da prefeitura. Disse que a Senhora Prefeita, em certa ocasião declarou que os governos 

federal e estadual não estariam investindo em nosso município, sendo que hoje parabeniza a 

Vereadora Daiane que na viagem que fizeram em Brasília estava muito ansiosa para trazer 

algum recurso para a nossa saúde, que com o apoio dos demais Vereadores da Bancada do 

MDB, hoje dois veículos foram recebidos. Em sua opinião a Prefeita mentiu nesse ponto, pois 

hoje dois carros foram recebidos para beneficiar a população do município, mas isso se deu 

também graças aos impostos pagos pelo povo de Maximiliano e que os agentes políticos 

precisam trabalhar em prol dessa população porque são eles também que pagam os nossos 
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salários. 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 falou do prazer em 

anunciar essa emenda, que há muitos anos o partido vinha manchado por não trazer algo para 

o município. Disse que agora a bancada do MDB, jovem e batalhadora, vem querendo fazer o 

que é certo, especialmente pelo empenho maior da Vereadora Daiane, que tinha contato mais 

próximo com o Deputado. No seu ponto de vista a união faz a força e dessa união resultou a 

conquista desses dois veículos. Pediu aos motoristas encarregados por esses veículos, que 

cuidem como se fossem cuidar dos seus próprios veículos, pois os mesmos pertencem a uma 

população de quase cinco mil habitantes. Agradeceu especialmente ao Deputado Giovani 

Feltes e ao Deputado Tiago Simon e todos os Vereadores do MDB, que essa conquista tem 

que ser levada como um troféu e que a mancha aos poucos vem sendo apagada. Aparteando o 

Vereador Valdicir Bertoni acrescentou que se sente feliz e parabenizou a Vereadora Daiane 

pelo empenho. Disse que o município está de parabéns por ter recebido esse dois veículos, 

que os Vereadores da bancada do MDB estão empenhados na busca de recursos para o nosso 

município e que estão fazendo isso não por política, mas sim para que a população se sinta 

orgulhosa dos Vereadores que hoje estão nessa Casa. Afirmou também que isso é apenas o 

início, que muitas outras emendas virão para o município através da nossa bancada. A última 

inscrita foi Vereadora Daiane Barancelli. Passando a presidência ao Vice-Presidente, a 

Vereadora iniciou seu discurso cumprimentando a todos os presentes. Ressaltou que essa 

noite era muito especial e que lhe deixa muito feliz, pois sempre teve a ânsia de conquistar 

algo para a saúde, pois tinha conhecimento da demanda dessa secretaria.  Afirmou que ao 

receber a ligação da Prefeita e ao entrar na agência de Erechim, pegar nas mãos as chaves dos 

veículos, sentiu uma emoção muito grande, lembrando que na vida nada se consegue sozinho. 

Disse que na viagem a Brasília com os três colegas Vereadores insistiu muito aos Deputados e 

acredita que o MDB com essa vontade de vencer está crescendo a cada dia. Reafirmou o 

carinho especial que tem pelo Deputado Tiago Simon, o qual considera uma pessoa fantástica, 

sempre pronta a ouvir os problemas do município. Agradeceu também a parceria com o 

Deputado Federal Giovani Feltes que acreditou em nosso povo. Pedindo a cedência de uma 

parte, a Vereadora Onira Zonin agradeceu por terem conquistado essa emenda, que tem 

conhecimento que há tempos não conseguiam e que não importava o valor, e que também já 

havia sentido essa alegria. Parabenizou a Vereadora Daiane, pela luta e pela pessoa que és, e 

que dessa conquista o povo é merecedor. Novamente com a palavra, a Vereadora Daiane 

finalizou dizendo que o momento da chegada dos veículos foi emocionante, foram muito bem 

recebidos e não esperava por essa atitude, por isso, agradeceu a todos. Retomando a 
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presidência e antes de encerrar a reunião, a Presidente fez o convite aos Vereadores e 

familiares para o jantar dançante de reencontro de formandos das turmas de 1978 e 1987, das 

escolas estaduais, que será realizado no próximo dia 25, no salão paroquial. 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.  


