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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 19 de Setembro de 2018. 

________________________________________________________________________ 

Aos dezenove dias do mês de setembro 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 Quarta 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. Deu as boas vindas ao 

público presente, aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa. 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. Dando 

prosseguimento, foi realizada a leitura das matérias que constaram no EXPEDIENTE DO 

DIA: - INDICAÇÃO 069/2018 - do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que através da Secretaria de Urbanismo, seja 

providenciada a instalação de uma lâmpada no poste de iluminação pública na entrada da Rua 

Napoleão, neste município. - INDICAÇÃO 070/2018 - dos Vereadores Norberto da Silva 

Barancelli e Vereadora Daiane Barancelli: Considerando a necessidade do acesso às 

propriedades no município, indicam para que seja providenciada a construção de um bueiro 

no acesso da propriedade do Senhor Marlus Kunh, na Linha Bondan. - REQUERIMENTO 

007/2018 - do Vereador Diego Antonio Pereira: Requer que as fichas de receita não sejam 

distribuídas e contabilizadas como consulta, e que o atendimento para a distribuição de 

receitas, seja realizado após as consultas, em horário de expediente. - PROJETO DE LEI 

DO EXECUTIVO Nº. 042/2018: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

de 2019 e dá outras providências. O projeto estava em análise da Comissão Única de Parecer, 

a qual emitiu parecer favorável à matéria, sem alterações. - PROJETO DE EMENDA A 

LEI ORGÂNICA n° 001/2018: Altera redação dos artigos 66 e 67 da Lei Orgânica do 

Município. A Presidente informou que cumprido o prazo de 30 dias, determinado pelo 

Regimento Interno desta Casa, sendo que não houve discussão e recebimento de emendas. O 

projeto foi encaminhado à Comissão Única de Parecer, para que a mesma emita parecer no 

prazo de (10) dez dias úteis, prorrogáveis por mais (5) cinco. Explicou também que a matéria 
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será votada em dois turnos e para aprovação deverá ter o quórum de 2/3 dos membros. Ao 

iniciar a ORDEM DO DIA, a Senhora Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº. 

069/2018. O Vereador Norberto da Silva Barancelli, autor da matéria, justificou que recebeu 

reclamação dos moradores desta rua que estão tendo dificuldade devido à escuridão. E para 

melhorar o acesso deles na parte da noite, gostaria que a Prefeita e o Secretário tomassem 

providências com urgência. O Vereador Valdicir Bertoni se manifestou afirmando que 

também ouviu a reclamação do pessoal desta rua, que é bastante escura. Disse que na conta de 

luz que todos pagam, já vem inclusa a taxa de iluminação pública, e por isso, considerou bem 

colocada a indicação do colega Vereador. Não havendo mais manifestações, a indicação foi à 

votação e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi à deliberação a Indicação Nº. 

070/2018, autoria dos Vereadores Norberto da Silva Barancelli e Daiane Barancelli. O 

primeiro a se manifestar foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli dizendo que durante as 

visitas que fez junto com a Vereadora Daiane, o Senhor Marlus morador da Linha Bondan 

reclamou que esteve na Secretaria de Obras por diversas vezes cobrando a colocação deste 

bueiro, mas que até o momento não obteve resultado. Segundo o Vereador, a colocação destes 

tubos seria na estrada geral, que não pertence à propriedade dele. Disse ainda, que este 

agricultor é uma pessoa humilde e trabalhadora e se não receber um apoio, no futuro poderá 

vir morar na cidade e até passar por dificuldades. O Vereador entende que é necessário 

darcondições de uma vida melhor para os nossos agricultores. Passando a presidência ao 

Vice-Presidente, manifestou-se a Vereadora Daiane Barancelli afirmando que devido às 

visitas que estão fazendo pelo interior, fez um pedido que ao passarem com as máquinas pelas 

propriedades do interior, seria interessante já solicitarem aos agricultores, quais os serviços 

que eles estariam necessitando em suas propriedades. Segundo a Vereadora, esta família 

visitada tem o pai idoso, com dificuldades para se locomover e para poderem sair com o 

veículo, pedras foram improvisadas para tapar os buracos. Declarou também que são essas 

pequenas coisas que fazem a diferença e que marcam as famílias do nosso povo 

maximilianense. Reassumindo a presidência e não havendo mais pronunciamentos, a 

indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Continuando foi à deliberação o 

Requerimento Nº. 007/2018, do Vereador Diego Antonio Pereira. Fazendo uso da palavra, o 

Vereador mencionou que há tempos vem recebendo reclamações sobre a obrigação de tirar 

fichas para pegar uma receita no posto de saúde. Informou que já tem observado que em 

municípios vizinhos não é preciso fazer isso. Afirmou que em nosso município os médicos 

atendem (12) doze fichas por turno, como são dois médicos são (24) vinte e quatro fichas 

manhã e tarde. Porém, já tem notado que os médicos quando terminam suas consultas, 
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encerram o expediente, cumprindo o atendimento das 12 fichas por turno, já estão 

dispensados. O Vereador espera que a sugestão seja melhor avaliada e dentro do possível 

estipulado um determinado horário e dia da semana, especificamente, para as receitas. Para o 

Vereador, seria interessante fazer um cartão para a retirada desses medicamentos 

mensalmente, para evitar que as pessoas retirem os medicamentos e os mesmos acabem sendo 

encontrado nas lixeiras, como já aconteceu. No seu ver, se isso for dialogado com os Médicos, 

com o Secretário e a Prefeita, tem tudo para dar certo, pois a população terá conhecimento 

que serão as 24 fichas somente para consultas. A Vereadora OniraZonintambém se 

pronunciou concordando com a colocação do Vereador Diego. Porém, segundo ela, essa 

sugestão já está em funcionamento no município, que a primeira quarta feira de cada mês, na 

Casa de Cultura, estão sendo distribuídas, para as pessoas que já fazem uso e que são 

cadastradas na Secretaria de Saúde, as receitas de todos os remédios controlados. Entende que 

não seria viável o médico apenas dar a receita sem fazer uma consulta, neste caso, 

dependeriam de um atendimento no posto de saúde. Em aparte, o Vereador Diego esclareceu 

que nem todos conseguem se deslocar neste dia do mês para retirar a receita. Disse que esteve 

na reunião do IPERGS e foi comentado que muitos funcionários passam o cartão apenas para 

uma receita, sendo que o médico cobra R$ 15,00 (quinze reais) e que se essa sugestão for 

acatada também economizariam no IPERGS. O Vereador Valdicir Bertoni se pronunciou 

considerando muito boa a indicação do Vereador Diego. No seu entendimento, existem 

muitos pacientes que estão desinformados, por isso, teria que ter alguém que informasse sobre 

o dia certo das entregas das receitas. Sem mais pronunciamentos, o requerimento foi à 

votação e aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo foi à discussão o Projeto de Lei 

do Executivo Nº. 042/2018. Nenhum Vereador querendo se manifestar, a Presidente colocou 

em votação o projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem 

do Dia e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, a Senhora Presidente passou para 

as inscrições do Grande Expediente. O primeiro inscrito foi o Vereador Ismael Zukunelli. 

Depois de cumprimentar os Vereadores, o público presente e em especial o Secretário de 

Urbanismo, Senhor Idanir Minozzo, o Vereador iniciou seu discurso lembrando que na última 

reunião diversos temas foram abordados por alguns Vereadores, os quais lhe chamaram a 

atenção. Disse que o primeiro assunto levantado pelo Vereador Norberto foi com relação aos 

empregos na prefeitura. Referindo-se a isso, o Vereador Ismael disse que a prefeita Dirlei fez 

mais uma contratação, acumulando pessoas dentro da prefeitura, sabendo que Vereadores 

lutam tanto, desde o início desta administração, pelas questões de saúde, transporte, educação 

e quase nunca são atendidos. Disse que a contratação da Prefeita envolve emprego de 
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aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais), que saem dos cofres públicos e não coloca em 

dúvida a competência desta menina que foi contratada, mas o fato que lhe deixou triste foi que 

mais uma vez não foram ouvidos e a prefeita reunida com uma ou duas pessoas decida por 

mais uma contratação familiar. Disse que isso lhe causou muita decepção, até porque, a 

população está comentando e também por ser dono de uma pequena empresa, como o 

Vereador Valdicir também é, diariamente recebem pedidos de trabalho e não dão conta de 

ajudar todo mundo, mas o que tem observado é a prefeita individualizando uma situação 

familiar, quando ela teria que tentar confortar os munícipes. A segunda observação feita pelo 

Vereador foi o comentário do Vereador Diego sobre a entrega do trator que foi destinado ao 

município e que foi entregue no Parque de Eventos de Esteio. Segundo ele, nesta ocasião por 

motivo de força maior, a Prefeita não pode estar presente e em sua opinião houve uma grande 

falta de respeito, onde seria obrigação dela conferir ao Vice-Prefeito que ocupasse a cadeira 

em Esteio para receber a chave desta máquina, caso o Vice-Prefeito não pudesse comparecer, 

essa responsabilidade caberia a Presidente da Câmara. De acordo com o Vereador Ismael, não 

tem dúvida que a Prefeita, por favorecer sigla, não compareceu e passou para a Vereadora 

Onira receber a chave deste trator, deixando de lado o respeito pelo Senhor Vice-Prefeito e 

pela Presidente da Câmara, Vereadora Daiane, que estavam presentes no evento. Considerou 

essa situação uma grande falta de respeito e uma prova do grande despreparo da Prefeita, que 

na sua concepção, quebrou a honra da bandeira de Maximiliano de Almeida. Disse ainda que 

o pior foi ver a Vereadora Onira, que nesta ocasião não se encontrava mais presente no recinto 

da Câmara, fazer sinais de positivo, batendo palmas, em tons de ironia durante a fala do 

Vereador Diego. Falou que isso é despreparo e que se sentiu ofendido, porque faz parte desta 

Casa e honra o trabalho que vem fazendo pelo povo, o qual é pela verdade. Disse que seu 

relato de indignação é porque a Prefeita fechou as portas para a maioria dos Vereadores, que 

não estão tendo acesso, que as coisas estão sendo feitas individualmente, se comparadas às 

administrações passadas, está bem complicado. Ressaltou que teve o prazer de participar da 

última gestão da ex-prefeita Lenir, onde foi deixado em caixa livre praticamente R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que em sete meses da atual administração já 

estavam fazendo reuniões para resolver a situação, inclusive a adoção do turno único. O 

Vereador questionou onde estaria esse dinheiro, uma vez que tanto se falou na vinda de 

recursos, que foi concluído o asfalto, que vieram veículos, no entanto, em torno de 80% de 

tudo que foi inaugurado na administração de 2017 para cá é herança da ex-prefeita Lenir, 

herança do ex-prefeito Gringo e dos Vereadores aqui presentes que estão fazendo um belo 

trabalho. Declarou que quase todas as contrapartidas vinham sendo pagas pela administração 
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passada e não tem como afirmarem agora que compraram terreno para instalação de indústrias 

porque acredita que dinheiro tem. Disse que no ano de 2018 já adotaram o turno único, mas 

infelizmente as máquinas da Prefeitura não estão parando fora desse horário e que está triste 

porque está tendo uma grande falta de consideração com o dinheiro público, simplesmente 

porque a Prefeita fala o seguinte “aqui quem manda sou eu”. Com relação aos sinais de 

positivo da Vereadora Onira, o Vereador questionou se ela e a Senhora Prefeita estão achando 

que está tudo bem, ele tem certeza que a grande maioria dos Vereadores, dos Secretários, dos 

funcionários e a grande maioria da população não estão fazendo sinal de positivo, até porque 

tem contato com todos e acredita que fazem o sinal de negativo. Pediu aos Vereadores que 

continuem juntos, pois fazem um belo trabalho e depende dos vereadores o controle dessa 

situação, que não faz críticas por maldade, mas sim críticas construtivas em prol do 

município. Para finalizar, ressaltou que juntos e tentarão interromper esta falta de preparo, 

para fazer o nosso município voltar nos eixos. O próximo a falar no Grande Expediente foi o 

Vereador Norberto da Silva Barancelli. Após saudar o plenário, funcionários e demais 

presentes o Vereador disse que o assunto a ser abordado seria especialmente um pedido de 

desculpas, sobre o foi levantado pela Vereadora Onira, que não se encontrava mais presente, 

de que ele teria faltado com respeito, por conta de uma foto tirada há dias atrás dentro desta 

Casa. Disse que devia um pedido de desculpas a população maximilianense, confirmando que 

a foto era sua, que foi tirada dentro desta Casa, que na ocasião estava sendo feita uma 

mudança e o brasão estava entre as coisas e num momento de impulso fez a foto, mas o seu 

pensamento não foi por maldade, jamais pensaria em desrespeitar o povo maximilianense. 

Lembrou que a Vereadora Onira declarou que não aceitaria o que foi feito aqui, que era uma 

falta de respeito. O Vereador disse que, mesmo a Vereadora não estando presente, tem 

respeito por esta Casa e também um grande respeito pela população maximilianense e, por 

isso, está na tribuna fazendo este pedido de desculpas. Destacou que no dia que foi postada 

essa foto, seu filho que reside em Passo Fundo, quis prestar essa homenagem, pois estava 

comemorando o dia de seu aniversário, que seu filho quis lhe agradecer pelos conselhos e pela 

educação que tem dado a ele. Frisou novamente o respeito que tem por essa casa e pela 

população que confiou esta cadeira a nós, para cuidar com carinho e defender o povo. Disse 

que cada um teve uma passagem na vida e que a sua foi muito dura, pois foi criado sem pai, 

que sua mãe acompanhou alguns de seus passos, mas tem grande orgulho que a sua educação 

foi dada por ele mesmo. Afirmou que tem escutado boatos de que iriam lhe processar, 

deixando claro ao povo maximilianense que poderá levar um processo, mas que até hoje tem a 

ficha limpa e que se for processado tem certeza que será por uma brincadeira, mas não por 
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maldade. E que será processado por falar a verdade, mas que não será processado por desviar 

algo do povo maximilianense, que tem certeza que pessoas no nosso município, que ocupam 

grande cargo dentro da prefeitura são condenadas por desvios de cestas básicas. Disse que 

poderá ser processado, mas não por matar alguém aqui em Maximiliano de Almeida. Afirmou 

que há momentos que brinca muito, mas no seu trabalho sempre defende muito a população e 

já que a Vereadora Onira tinha abandonado a sessão, deixou claro que ninguém vai lhe calar, 

continuará falando a verdade, sempre na humildade e sempre tendo respeito pelo povo 

maximilianense. Relatou que tirou o chapéu ao Vereador Diego  que na sessão passada, 

esteve nesta tribuna e não defendeu o Vereador Norberto, ele veio para falar a verdade, mas 

simplesmente a Vereadora Onira que fala tanto em respeito o aplaudia, fazendo caretas e nesta 

Casa quem não tem respeito é ela. Com relação aos carros da administração, o Vereador 

mencionou que sábado de noite esteve no culto da Igreja da Avenida Porto Alegre e quando 

estava retornando o carro do gabinete também estava no asfalto às 19h e 20min, não sabe 

dizer quem estava dirigindo. Que também comentou que os Secretários teriam o combustível 

pago para andar, mas pagos para os carros da prefeitura e não o deles, sendo que a Prefeita 

também tem o combustível pago pelo povo para andar com o carro do gabinete que é público. 

Que concordar que isso aconteça com os com os carros da saúde, quando o motorista talvez 

numa emergência necessite fazer um deslocamento de uma pessoa ao hospital, mas a Prefeita 

está usando desse veículo (365) trezentos e sessenta e cinco dias no ano e quem paga a conta é 

o povo maximilianense. Assegurou que isso causa muito revolta, que a população vem 

cobrando e que se a Prefeita quiser poderá lhe processar, mas terá um grande orgulho de ser 

processado por falar a verdade e defender o povo. Novamente pediu desculpas ao povo pela 

foto que circulou no facebook e também no grupo dos agricultores, onde um que se diz 

cidadão colocou esta foto, mas que a mesma não lhe mostra matando ou roubando e sim uma 

foto feita no impulso e não por maldade. Para encerrar pediu desculpas aos colegas 

Vereadores, a Presidente, a Secretária, a Jurídica e ao povo maximilianense. O último inscrito 

foi o Vereador Diego Antonio Pereira. Após cumprimentar a Presidente, os Vereadores, o 

Secretário Idanir Minozzo e demais presentes, o Vereador esclareceu que não levou por 

ofensa as caretas feitas pela Vereadora Onira. Disse que sempre vem na tribuna para falar a 

verdade e que ficou apenas magoado e pensando se esta também é a forma que ela faz caretas 

para o povo. Segundo o Vereador, as atitudes muito revelam da personalidade de uma pessoa. 

Disse que por ser um representando do povo, acredita que a Vereadora não tenha lhe 

ofendido, demonstra apenas o respeito e a consideração que ela tem com o povo de 

Maximiliano de Almeida, mas que isso quem poderá dar a resposta é a população. Seguiu 
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agradecendo pelo belo trabalho que há dias vem sendo realizado na Avenida pelo Secretário 

Idanir Minozzo.  Também fez um requerimento verbal, por conta de muitos questionamentos 

feitos pelos munícipes sobre onde estaria indo a terra e o cascalho que está sendo retirado da 

área industrial. Tem observado que as estradas do interior estão bastante danificadas, que 

ocorrem diversas reclamações dos agricultores. Em sua opinião, a Prefeita deveria ajudar a 

fazer a terraplanagem da área industrial e com o material que está sendo retirado de lá colocar 

nas estradas. Acredita que um bom cascalhamento agora com a chegada do verão, tem como 

deixar as estradas em boas condições. Disse que não tem nada contra e não sabe aonde estão 

destinando esse material, desde que beneficie em primeiro lugar o município. E para concluir 

disse que a Prefeita deveria ser a primeira a visar o nosso município, que as estradas estão 

precárias, embora nunca tenha tido material e maquinário tão moderno como os que se tem 

agora e com tantas unidades para atender a demanda da população. Não havendo mais 

inscritos para falar no Grande Expediente e mais nada a ser tratado, a Senhora Presidente 

declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária, convidando a todos para a 

próxima reunião que será no dia 05 de outubro de 2018, às 19hs, agradecendo aos presentes e 

aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. 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.  


