
 

ATA DA DÉCIMA OITAVA

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às vinte horas, reuniram

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

Oitava 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 Senhor

Presidente declarou aberta a presente Reunião Ordinária. Deu as boas

ao público presente e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max. Em 

virtude da ata da Reunião Ordinária anterior

da Reunião Extraordinária, realizada no dia 14 de Novembro de 2018

disponíveis para os Vereadores e também

dispensada. As atas foram

votação e aprovadas por unanimidade de votos. Dando seguimento aos trabalhos passou

leitura das matérias que constaram no 

do Vereador Diego Antonio Pereira:

possibilidade de colocação de sinalização (placa e faixa) de “Carga e Descarga” na Avenida 

José Bonifácio. - INDICAÇÃO 093

Indica a Chefe do Poder Executivo, para que através da Secretaria c

providenciada a manutenção da cabeceira da ponte que dá acesso

Muller. - INDICAÇÃO 094

que o auxílio do transporte aos funcionários do Frigorífico de Aves Agrod

para o ano de 2019 seja de R$ 8.000,00

Vereador Marcelo Richit: 

competente seja providenciada a implantação de faixa azul para 

pessoas com necessidades especiais e idosos, próximo a farmácias e bancos. 

LEI DO LEGISLATIVO N° 010/2018: 

Maximiliano de Almeida a aderir ao parcelamento com o IPERGS (Inst

do Estado do Rio Grande do Sul) autorizado pela Lei 944/2018 de 19 de novembro de 2018. 

Ao iniciar a ORDEM DO DIA

092/2018, do Vereador Diego Antonio Pereira.

avenida se encontra precária 

 

 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20 de Novembro de 2018.

dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às vinte horas, reuniram

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

Oitava 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 Senhor

Presidente declarou aberta a presente Reunião Ordinária. Deu as boas-vindas aos Vereadores, 

ao público presente e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max. Em 

virtude da ata da Reunião Ordinária anterior, realizada no dia 05 de Nove

da Reunião Extraordinária, realizada no dia 14 de Novembro de 2018

para os Vereadores e também para consulta no site da Câmara, a leitura

s foram submetidas à discussão, não havendo manifestações fo

por unanimidade de votos. Dando seguimento aos trabalhos passou

leitura das matérias que constaram no EXPEDIENTE DO DIA: - INDICAÇÃO 092/2018 

do Vereador Diego Antonio Pereira: Indica a secretaria competente

possibilidade de colocação de sinalização (placa e faixa) de “Carga e Descarga” na Avenida 

INDICAÇÃO 093/2018 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

a Chefe do Poder Executivo, para que através da Secretaria c

providenciada a manutenção da cabeceira da ponte que dá acesso ao Posto de Lavagem 

INDICAÇÃO 094/2018 - do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

que o auxílio do transporte aos funcionários do Frigorífico de Aves Agrod

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). - INDICAÇÃO 095

Vereador Marcelo Richit: Indica a Chefe do Poder Executivo, para que através da Secretaria 

competente seja providenciada a implantação de faixa azul para estacionamento exclusivo às 

pessoas com necessidades especiais e idosos, próximo a farmácias e bancos. 

LEI DO LEGISLATIVO N° 010/2018: Autoriza o Poder Legislativo Mu

Maximiliano de Almeida a aderir ao parcelamento com o IPERGS (Inst

do Estado do Rio Grande do Sul) autorizado pela Lei 944/2018 de 19 de novembro de 2018. 

ORDEM DO DIA, a Senhora Presidente colocou em discussão a 

, do Vereador Diego Antonio Pereira. Em sua justificativa, o 

avenida se encontra precária no que se refere a estacionamento, com muitas faixas amarelas e 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

de Novembro de 2018. 

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

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

Oitava 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 

vindas aos Vereadores, 

ao público presente e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max. Em 

, realizada no dia 05 de Novembro de 2018 e a ata 

da Reunião Extraordinária, realizada no dia 14 de Novembro de 2018, já se encontrarem 

para consulta no site da Câmara, a leitura foi 

manifestações foram à 

por unanimidade de votos. Dando seguimento aos trabalhos passou-se a 

INDICAÇÃO 092/2018 – 

Indica a secretaria competente que verifique a 

possibilidade de colocação de sinalização (placa e faixa) de “Carga e Descarga” na Avenida 

ereador Norberto da Silva Barancelli: 

a Chefe do Poder Executivo, para que através da Secretaria competente seja 

ao Posto de Lavagem 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica para 

que o auxílio do transporte aos funcionários do Frigorífico de Aves Agrodanieli de Tapejara 

INDICAÇÃO 095/2018 - do 

Indica a Chefe do Poder Executivo, para que através da Secretaria 

estacionamento exclusivo às 

pessoas com necessidades especiais e idosos, próximo a farmácias e bancos. - PROJETO DE 

Autoriza o Poder Legislativo Municipal de 

Maximiliano de Almeida a aderir ao parcelamento com o IPERGS (Instituto de Previdência 

do Estado do Rio Grande do Sul) autorizado pela Lei 944/2018 de 19 de novembro de 2018. 

, a Senhora Presidente colocou em discussão a Indicação Nº. 

iva, o autor alegou que a 

muitas faixas amarelas e 



de pedestres, e que isso vem tirando estacionamento de cargas e descargas, 

que estão à maioria do comércio

quem estaciona no meio da avenida 

para ficar mais acessível para todos os motoristas 

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

Indicação Nº. 093/2018 foi 

Norberto da Silva Barancelli

Varela daria para fazer um livro. 

moradores dizendo que, se eleita fosse

cobrança a mais de um ano e nenhuma medida foi adotada

caiu, solicitaram aos responsáveis 

Ressaltou que o dinheiro da população está sendo jogado fora, porque

passar pelo local vai ver que está tudo errado

assistência nas obras executadas

porque a cabeceira da ponte não faz noventa dias que foi construída e já está caindo ou

Prefeita cumpra a promessa eleitoral e canali

está tendo dificuldade de acesso no posto de lavagem

no município. E perguntou 

Prefeita não dá condições para 

Bertoni se manifestou, dize

não está sendo executado um trabalho de qualidade

uma boa base não for feita, vai 

tomadas, para evitar que algum acidente aconteça. 

também se pronunciou confirmando 

Informou que a canalização não foi executada porque não conseguiram a licença do IBAMA, 

o qual não permitiu mais a tubulação. 

destinado para fazer a obra, 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Colocada em discussão a 

094/2018, autoria do Vereador

explicou que após analisar os valores que

transporte destes trabalhadores

Considerou que esse valor ainda é pouco,

geração de emprego, mas pelo que tem observado, vai ser muito difícil uma empresa se 

instalar em nosso município, por isso, 

 

 

vem tirando estacionamento de cargas e descargas, 

maioria do comércio do município. Disse que a Brigada Militar vem multando 

quem estaciona no meio da avenida e deveria ser viabilizadas placas de cargas e descargas

para todos os motoristas e também para o pessoal do comércio. Sem 

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

foi à próxima matéria em pauta. Manifestou

Barancelli afirmando que de tantos pedidos feitos referente ao Lajeado 

a para fazer um livro. Disse que a Prefeita, no período eleitoral, passou na casa dos 

se eleita fosse, iria canalizar o Lajeado Varela

cobrança a mais de um ano e nenhuma medida foi adotada. Esclareceu que quando 

responsáveis a realização de um estudo no local, porém nada foi feito. 

o dinheiro da população está sendo jogado fora, porque

que está tudo errado. E questionou se algum engenheiro 

assistência nas obras executadas. Gostaria que a Prefeita tomasse as devidas providências

porque a cabeceira da ponte não faz noventa dias que foi construída e já está caindo ou

a promessa eleitoral e canalize o lajeado. Segundo o Vereador, o proprietário 

está tendo dificuldade de acesso no posto de lavagem, que é o seu ganha pão e 

E perguntou qual é a empresa que vai querer se instalar 

Prefeita não dá condições para as pessoas daqui que estão trabalhando. O 

dizendo que também recebeu a reclamação, que no seu ponto de vista 

não está sendo executado um trabalho de qualidade e como tem conheci

uma boa base não for feita, vai despencar novamente. Espera que as providências sejam 

que algum acidente aconteça. O Vereador Marcelo Junior Locatelli

confirmando que o problema realmente existe e tem que ser resolvido. 

Informou que a canalização não foi executada porque não conseguiram a licença do IBAMA, 

mais a tubulação. Disse que na época já tinha a emenda e o dinheiro 

destinado para fazer a obra, mas que não foi possível por conta da licença. 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Colocada em discussão a 

, autoria do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Fazendo uso da palavra o 

após analisar os valores que serão repassados no ano de 2019

transporte destes trabalhadores, a Prefeita talvez passaria a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Considerou que esse valor ainda é pouco, porque entende que é preciso 

, mas pelo que tem observado, vai ser muito difícil uma empresa se 

instalar em nosso município, por isso, a necessidade de incentivar empregos

 

vem tirando estacionamento de cargas e descargas, pois é na avenida 

do município. Disse que a Brigada Militar vem multando 

viabilizadas placas de cargas e descargas, 

para o pessoal do comércio. Sem 

s, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos.  A 

anifestou-se o autor, Vereador 

de tantos pedidos feitos referente ao Lajeado 

a Prefeita, no período eleitoral, passou na casa dos 

iria canalizar o Lajeado Varela e que existe essa 

Esclareceu que quando a ponte 

um estudo no local, porém nada foi feito. 

o dinheiro da população está sendo jogado fora, porque qualquer pessoa que 

m engenheiro esteve dando 

. Gostaria que a Prefeita tomasse as devidas providências, 

porque a cabeceira da ponte não faz noventa dias que foi construída e já está caindo ou que a 

Segundo o Vereador, o proprietário 

seu ganha pão e gera empregos 

instalar no município, se a 

daqui que estão trabalhando. O Vereador Valdicir 

que também recebeu a reclamação, que no seu ponto de vista 

ecimento nesta área, se 

Espera que as providências sejam 

Marcelo Junior Locatelli 

e e tem que ser resolvido. 

Informou que a canalização não foi executada porque não conseguiram a licença do IBAMA, 

a época já tinha a emenda e o dinheiro 

por conta da licença. Em votação, a 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Colocada em discussão a Indicação Nº. 

Fazendo uso da palavra o autor 

serão repassados no ano de 2019 para auxiliar no 

40.000,00 (quarenta mil reais). 

entende que é preciso dar condições para a 

, mas pelo que tem observado, vai ser muito difícil uma empresa se 

a necessidade de incentivar empregos fora. Acredita 



que se o transporte for gratuito

solicitou esse valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

que pagar o transporte, uma vez que, se

pois todo o dia está com o carro da prefeitura, 

funcionário que trabalha nessa empresa. 

crescer, mas para que isso aconteça, a P

emprego, diminuindo dois ou três car

o transporte destes trabalhadores. 

concordando com a indicação sugerida, uma vez que

para 2019. Considerou impor

conseguiram colocar essas pessoas para

(40) quarenta trabalhadores. 

somente a Prefeita, mas também 

disposição e viagens pagas

muita responsabilidade. No entanto, o Vereador declarou que 

apenas, pois acredita que essas regalias podem ser diminuídas e o dinheiro aplicado 

transporte desses trabalhadores

realmente está sentado naquela cadeira

concordando com as palavras do

Disse que tem recebido reclamações desses trabalhadores, 

para eles se deslocarem, pois do município até a empresa 

(oitenta quilômetros), do salário que já não é muita coisa, vem descontado 

cinquenta reais) de transporte, o que não considera justo, pois o

diariamente para buscar o bem estar das suas famílias. 

aprovação unânime. Submetida à discussão a 

Richit, autor da mesma, afirmou que

bem semelhante à indicação do colega Vereador Diego. 

amarelas foi importante, até porque as pe

limitando o espaço. Acredita que 

concentra os principais comércios e órgãos públicos, por esses motivos, espera que os 

responsáveis tomem providências com relação ao assunto. O Vereador Valdicir Bertoni 

manifestou concordando com a colocaçã

espaço para estacionamento. Solicitou a população, e em especial, aos funcionários que 

trabalham nos locais próximos

 

 

gratuito aos trabalhadores, o nosso município só tem a crescer. E 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porque não acha justo o trabalh

que pagar o transporte, uma vez que, se forem analisar a Prefeita tem o transporte de graça, 

todo o dia está com o carro da prefeitura, sendo que ela ganha muito mais do que um 

que trabalha nessa empresa.  No seu ponto de vista, o município tem condições de 

para que isso aconteça, a Prefeita precisa ter rédeas curtas, cortando o cabide de 

diminuindo dois ou três cargos de confiança ela conseguirá repassar 

o transporte destes trabalhadores. Manifestou-se também o Vereador Ismael Zukunelli, 

concordando com a indicação sugerida, uma vez que, estarão aprovando 

Considerou importante a questão do incentivo, porque com 

conseguiram colocar essas pessoas para trabalharem fora da cidade, sendo

trabalhadores. Sobre a questão das regalias, o Vereador

também Vereadores, Vice-Prefeito e Secretários 

viagens pagas, o que considera justo, por conta da função que exercem que 

No entanto, o Vereador declarou que não convém olhar

acredita que essas regalias podem ser diminuídas e o dinheiro aplicado 

transporte desses trabalhadores. Disse que esse é o momento do Executivo mostrar porque 

realmente está sentado naquela cadeira. Por fim, pronunciou-se o Vereador Valdicir

ncordando com as palavras dos colegas. Parabenizando o Vereador Norberto pela iniciativa. 

que tem recebido reclamações desses trabalhadores, tendo em vista a dificuldade que é 

deslocarem, pois do município até a empresa a distância é em 

alário que já não é muita coisa, vem descontado 

de transporte, o que não considera justo, pois os trabalhadores se deslocam 

diariamente para buscar o bem estar das suas famílias. Em votação, a indicação recebeu 

aprovação unânime. Submetida à discussão a Indicação Nº. 095/2018

afirmou que o assunto foi abordado durante a semana por munícipes, 

indicação do colega Vereador Diego. Disse que a colocação das faixas 

, até porque as pessoas estavam abusando, mas a iniciativa acabou 

Acredita que dois pontos na avenida seriam suficientes

ais comércios e órgãos públicos, por esses motivos, espera que os 

providências com relação ao assunto. O Vereador Valdicir Bertoni 

ifestou concordando com a colocação do colega, porque a avenida é estreita e 

espaço para estacionamento. Solicitou a população, e em especial, aos funcionários que 

nos locais próximos, que encontrem um local melhor para estacionar, evitando que 

 

osso município só tem a crescer. E 

porque não acha justo o trabalhador ter 

analisar a Prefeita tem o transporte de graça, 

ela ganha muito mais do que um 

No seu ponto de vista, o município tem condições de 

s, cortando o cabide de 

gos de confiança ela conseguirá repassar esse valor para 

também o Vereador Ismael Zukunelli, 

estarão aprovando um novo orçamento 

, porque com muito sacrifício 

trabalharem fora da cidade, sendo aproximadamente 

Sobre a questão das regalias, o Vereador entende que não é 

Prefeito e Secretários que tem carros à 

, por conta da função que exercem que é de 

convém olhar um lado 

acredita que essas regalias podem ser diminuídas e o dinheiro aplicado no 

Disse que esse é o momento do Executivo mostrar porque 

se o Vereador Valdicir Bertoni 

colegas. Parabenizando o Vereador Norberto pela iniciativa. 

tendo em vista a dificuldade que é 

a distância é em torno de 80 Km 

alário que já não é muita coisa, vem descontado R$ 150,00 (cento e 

s trabalhadores se deslocam 

Em votação, a indicação recebeu 

/2018, o Vereador Marcelo 

durante a semana por munícipes, 

Disse que a colocação das faixas 

, mas a iniciativa acabou 

na avenida seriam suficientes, já que o local 

ais comércios e órgãos públicos, por esses motivos, espera que os 

providências com relação ao assunto. O Vereador Valdicir Bertoni se 

, porque a avenida é estreita e com pouco 

espaço para estacionamento. Solicitou a população, e em especial, aos funcionários que 

local melhor para estacionar, evitando que 



os veículos fiquem o dia inteiro parados em frente a

atitude facilitaria o acesso das demais pessoas que precisam se deslocar

uma farmácia. Pronunciou-

bom senso abordada pelos Vereadores, 

Brigada Militar está multando, corretamente, pelo mau estacionamento. 

município precisa fazer o básico, que é a colocação de placas e as faixas, mas estão deixando 

muito a desejar e a situação está complicada

Para o Vereador, as placas de informações são essenciais e custam barato, 

material e mão-de-obra para fazer. 

votos. O Projeto de Lei do 

última matéria em pauta. Sem 

unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para a Tribuna 

Livre, a Senhora Presidente passou de imediato para as inscrições do 

Seguindo a ordem, o primeiro

seu discurso o Vereador comentou que tem recebido várias reclamações do turno único na 

Secretaria de Agricultura. Disse que foi cobrado por 

aprovado nesta Casa, de autoria dos Vereadores da

os Vereadores teriam proibido que 

Vereador afirmou que a agricultura continuaria t

calcário e cama de aviário para espalhar

Secretário que seria trabalhado 

condições para os agricultores trabalharem, pois as máquinas para a agricultura estão 

chegando. Informou ainda, que

município porque não estaria sendo atendido. 

antigamente não chegavam

afirmou que se a Prefeita quer tanto cortar gasto com os agri

mesma, pois no dia de finados, feriado, viu ela com o carro do gabinete no cemitério. Disse 

que isso não é justo, pois quem paga a conta desse combustível é a população 

agricultores que trabalham, os quais muitas veze

Com relação à Secretaria de Obras, o

moradores sobre abertura de fossas e 

Bona, que ligou várias vezes para o

fossa e não foi atendida, precisou pagar pelo serviço. 

Zonin as máquinas trabalharam 

 

 

inteiro parados em frente aos comércios. No seu ponto de vista, essa 

acilitaria o acesso das demais pessoas que precisam se deslocar

-se o Vereador Ismael Zukunelli afirmando que além da questão do 

o abordada pelos Vereadores, existe também a falta de informação.

está multando, corretamente, pelo mau estacionamento. 

município precisa fazer o básico, que é a colocação de placas e as faixas, mas estão deixando 

situação está complicada, porque já ouviu muitos motoristas reclamando. 

s placas de informações são essenciais e custam barato, 

obra para fazer. Em votação, a matéria foi aprovada por

Projeto de Lei do Legislativo Nº. 010/2018, de autoria da Mesa Diretora

Sem manifestações, o projeto de lei foi à votação e aprovado por 

Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para a Tribuna 

Livre, a Senhora Presidente passou de imediato para as inscrições do 

primeiro inscrito foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli.

o o Vereador comentou que tem recebido várias reclamações do turno único na 

Secretaria de Agricultura. Disse que foi cobrado por agricultores so

a Casa, de autoria dos Vereadores das Bancada do MDB, PP e PPS, 

ereadores teriam proibido que as máquinas trabalhassem depois das 13h, porém, o 

agricultura continuaria trabalhando, até porque esse mês 

calcário e cama de aviário para espalhar. O Vereador disse que a Prefeita teria ordena

Secretário que seria trabalhado somente até as 13h. Mas a seu ver a Prefeita precisa dar 

para os agricultores trabalharem, pois as máquinas para a agricultura estão 

Informou ainda, que um produtor rural lhe afirmou que mudaria o b

município porque não estaria sendo atendido. O Vereador disse que se sente revoltado, 

chegavam máquinas através de recursos federais, tudo 

Prefeita quer tanto cortar gasto com os agricultores, deveria começar por 

, pois no dia de finados, feriado, viu ela com o carro do gabinete no cemitério. Disse 

que isso não é justo, pois quem paga a conta desse combustível é a população 

m, os quais muitas vezes chegam à prefeitura e recebem um não. 

Secretaria de Obras, o Vereador enfatizou que recebeu reclamação de vários 

moradores sobre abertura de fossas e cargas de terra, como por exemplo, a 

Bona, que ligou várias vezes para o Secretário pedindo por cargas de terra e a abertura de 

fossa e não foi atendida, precisou pagar pelo serviço. Mas, na propriedade do Senhor Adélio 

trabalharam durante toda a semana e questionou se 

 

. No seu ponto de vista, essa 

acilitaria o acesso das demais pessoas que precisam se deslocar para um banco ou 

Vereador Ismael Zukunelli afirmando que além da questão do 

a falta de informação. Disse que a 

está multando, corretamente, pelo mau estacionamento. Afirmou que o 

município precisa fazer o básico, que é a colocação de placas e as faixas, mas estão deixando 

muitos motoristas reclamando. 

s placas de informações são essenciais e custam barato, pois dispomos de 

m votação, a matéria foi aprovada por unanimidade de 

, de autoria da Mesa Diretora foi a 

foi à votação e aprovado por 

Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para a Tribuna 

Livre, a Senhora Presidente passou de imediato para as inscrições do Grande Expediente. 

inscrito foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Iniciando 

o o Vereador comentou que tem recebido várias reclamações do turno único na 

agricultores sobre o requerimento 

ancada do MDB, PP e PPS, dizendo que 

trabalhassem depois das 13h, porém, o 

rabalhando, até porque esse mês tem muito 

a Prefeita teria ordenado ao 

somente até as 13h. Mas a seu ver a Prefeita precisa dar 

para os agricultores trabalharem, pois as máquinas para a agricultura estão 

que mudaria o bloco para outro 

O Vereador disse que se sente revoltado, porque 

, tudo era comprado.  E 

cultores, deveria começar por ela 

, pois no dia de finados, feriado, viu ela com o carro do gabinete no cemitério. Disse 

que isso não é justo, pois quem paga a conta desse combustível é a população e os 

prefeitura e recebem um não. 

que recebeu reclamação de vários 

cargas de terra, como por exemplo, a Senhora Mariza De 

pedindo por cargas de terra e a abertura de 

priedade do Senhor Adélio 

 teria contribuído para 



isso, o fato de sua esposa 

cidadão do município, uma vez que os impostos são cobrados igualmente. 

declarou que até o final do mandato

população, porque foram eleitos para trabalhar e fazer com que o 

não para atender bem somente meia dúzia. 

Vereador Marcelo Junior Locatelli. 

mais uma vez ser contemplado com um trator para a Secretaria da Agricultura. Agradeceu 

Deputado Marcon que destinou essa emenda, que será de grande importância para os 

de silagem, porque no trator 

máquina fará o mesmo serviço de quatro tratores com quatro ensiladeiras. 

se deu graças à administração

não é bem assim, sempre tem u

R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)

(quarenta e três mil reais) 

esse dinheiro, que as coisas acontecem se exis

partes querem o bem do município. Anunciou também que o Deputado Marcon destinará mais 

uma emenda para o município e que em breve divulgaria do que se trata.

Antonio Pereira foi o próximo inscri

convite a toda população par

novembro. Explicou que Vereadores e funcionários da

Sananduva e foram contemplado

como tema O Poder da Comunicação e que neste dia também haverá a

peças teatrais do Projeto Novos Talentos. 

em benefício ao Hospital São José 

será cobrado dos participantes desse evento, 

arrecadado será revertido em benefício a uma entidade o

última inscrita no Grande Expediente 

presentes, a Vereadora disse

município. Informou também que não seria investido dinheiro e que há duas sema

disponibilizado para realizar 

alguém para fazer a ornamentação, o custo 

população que ajude a cuidar dos enfeites, porque estão tentando fazer o 

baixo. Disse que muito admira 

voluntário que esta fazendo no município

 

 

esposa ser Vereadora? Disse que é preciso dar direitos iguais a cada 

uma vez que os impostos são cobrados igualmente. 

que até o final do mandato, não vai defender Vereadores e nem Prefeito, mas sim a 

foram eleitos para trabalhar e fazer com que o município se desenvolva e 

somente meia dúzia. O próximo inscrito a ocupar a tribuna foi o 

Vereador Marcelo Junior Locatelli. Iniciou falando da felicidade que sentiu pelo município 

contemplado com um trator para a Secretaria da Agricultura. Agradeceu 

Deputado Marcon que destinou essa emenda, que será de grande importância para os 

porque no trator serão implantados mais alguns equipamentos e ga

máquina fará o mesmo serviço de quatro tratores com quatro ensiladeiras. 

administração também, pois seria bom que as coisas viessem de graça, mas 

sempre tem uma contrapartida da prefeitura. Explicou que a 

(cento e trinta mil reais) e a contrapartida do município de R$

 e mais os equipamentos. Agradeceu a administ

que as coisas acontecem se existir uma parceria e isso 

partes querem o bem do município. Anunciou também que o Deputado Marcon destinará mais 

uma emenda para o município e que em breve divulgaria do que se trata.

Antonio Pereira foi o próximo inscrito. Depois da saudação aos presentes, o Vereador fez o 

para participar da palestra que será realizada no próximo dia 23 de 

Explicou que Vereadores e funcionários da Câmara fizeram

contemplados com uma palestra que será ministrada por um Coach e terá 

como tema O Poder da Comunicação e que neste dia também haverá a

peças teatrais do Projeto Novos Talentos. Destacou que no ano passado, a Câmara trabalhou 

São José e que neste ano também será feita uma benfeitori

dos participantes desse evento, um valor a partir de R$ 5,00 

arrecadado será revertido em benefício a uma entidade ou famílias carentes do município. 

no Grande Expediente foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. Após saudar os 

disse que foi dado início a instalação da decoração de Natal no 

Informou também que não seria investido dinheiro e que há duas sema

disponibilizado para realizar um trabalho voluntário, pois se houvesse a contratação de 

alguém para fazer a ornamentação, o custo seria muito alto. A Vereadora solicitou à 

ue ajude a cuidar dos enfeites, porque estão tentando fazer o 

baixo. Disse que muito admira o colega Vereador não ter conhecimento 

voluntário que esta fazendo no município, para comentar a respeito de uma terra. Salientou 

 

Disse que é preciso dar direitos iguais a cada 

uma vez que os impostos são cobrados igualmente. Encerrando 

não vai defender Vereadores e nem Prefeito, mas sim a 

município se desenvolva e 

O próximo inscrito a ocupar a tribuna foi o 

Iniciou falando da felicidade que sentiu pelo município 

contemplado com um trator para a Secretaria da Agricultura. Agradeceu ao 

Deputado Marcon que destinou essa emenda, que será de grande importância para os serviços 

serão implantados mais alguns equipamentos e garantiu que essa 

máquina fará o mesmo serviço de quatro tratores com quatro ensiladeiras. Disse que tudo isso 

as coisas viessem de graça, mas 

. Explicou que a emenda foi de 

a contrapartida do município de R$ 43.000,00 

e mais os equipamentos. Agradeceu a administração por colocar 

 funciona se ambas as 

partes querem o bem do município. Anunciou também que o Deputado Marcon destinará mais 

uma emenda para o município e que em breve divulgaria do que se trata. O Vereador Diego 

to. Depois da saudação aos presentes, o Vereador fez o 

zada no próximo dia 23 de 

fizeram um curso em 

que será ministrada por um Coach e terá 

como tema O Poder da Comunicação e que neste dia também haverá apresentação de duas 

Destacou que no ano passado, a Câmara trabalhou 

também será feita uma benfeitoria, pois 

um valor a partir de R$ 5,00 e que todo valor 

famílias carentes do município. A 

foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. Após saudar os 

decoração de Natal no 

Informou também que não seria investido dinheiro e que há duas semanas tem se 

um trabalho voluntário, pois se houvesse a contratação de 

A Vereadora solicitou à 

ue ajude a cuidar dos enfeites, porque estão tentando fazer o melhor e com custo 

colega Vereador não ter conhecimento do trabalho 

, para comentar a respeito de uma terra. Salientou 



ainda que precisou solicitar várias vezes,

trabalhar, mas entendeu que não tinha

vista também tem esse direito, em virtude do 

Disse que cada quilômetro e cada hora estão sendo cob

Vereador. Solicitou a população 

porque se for ver do seu salário de Vereadora, não 

e que poderia trazer a lista das pesso

cidade uma rifa para ajudar uma pessoa muito doente, 

Encerrou dizendo que ao invés 

como ela está fazendo e p

capacidade de trabalhar. Encerrado o Grande Expediente,  a Presidente da Câmara lembrou 

que a palestra do dia 23 terá início às 20h e n

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

reunião que será no dia 05

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. 

 

 

 

precisou solicitar várias vezes, porque os pedreiros ficaram dias sem poder 

u que não tinha apenas uma família a ser beneficiada. 

vista também tem esse direito, em virtude do trabalho que está prestando voluntariamente

quilômetro e cada hora estão sendo cobrados e que mostraria

população para que avaliei o trabalho que vem realizando

seu salário de Vereadora, não lhe sobra R$ 1,00 (um real) no final do mês 

a das pessoas que está ajudando, inclusive está sendo 

para ajudar uma pessoa muito doente, cuja doação do prêmio foi sua. 

Encerrou dizendo que ao invés do Vereador criticar, deveria colocar a mão na massa 

como ela está fazendo e pediu desculpas a população, a qual conhece a sua

capacidade de trabalhar. Encerrado o Grande Expediente,  a Presidente da Câmara lembrou 

que a palestra do dia 23 terá início às 20h e não havendo mais a ser tratado, 

hos da presente reunião ordinária, convidando a todos para a próxima 

 de dezembro de 2018, às 20hs. Agradeceu os 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 

por mim e pela Senhora Presidente da Mesa.  

 

caram dias sem poder 

ser beneficiada. No seu ponto de 

trabalho que está prestando voluntariamente. 

e que mostraria isso ao 

realizando no município, 

(um real) no final do mês 

as que está ajudando, inclusive está sendo vendida na 

cuja doação do prêmio foi sua. 

deveria colocar a mão na massa e fazer 

conhece a sua honestidade e 

capacidade de trabalhar. Encerrado o Grande Expediente,  a Presidente da Câmara lembrou 

ão havendo mais a ser tratado, declarou 

hos da presente reunião ordinária, convidando a todos para a próxima 

mbro de 2018, às 20hs. Agradeceu os 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 


