
 

 

 

 

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 07 de Dezembro de 

2018. 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 Nona 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 aos Vereadores, ao público presente e aos que acompanhavam pelo 

facebook e pela Rádio Interativa. Em virtude da ata da Reunião Ordinária anterior, 

realizada no dia 20 de novembro de 2018, já se encontrar disponível para os Vereadores 

e também para consulta no site da Câmara, a leitura foi dispensada. A ata foi submetida 

à discussão, não havendo manifestações foi à votação e aprovada por unanimidade de 

votos. Dando sequência aos trabalhos passou-se para a leitura das matérias no 

EXPEDIENTE DO DIA: - INDICAÇÃO Nº 096/2018 - do Vereador Norberto da 

Silva Barancelli: Indica à secretaria competente que providencie (5) cinco cargas de 

cascalho e um patrolamento próximo a antiga residência do Senhor Euclides Cecatto. - 

INDICAÇÃO Nº. 097/2018 - do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica a 

secretaria competente que viabilize a melhoria da Rua sem denominação, localizada 

próximo a Chapeação do Senhor Christian Martini, com estudo para analisar a 

viabilidade de tubulação para canalização da água. - INDICAÇÃO Nº 098/2018 - do 

Vereador Diego Antonio Pereira: Indica a secretaria competente que realize com 

maior regularidade a limpeza na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, e melhoramento nas 

condições da ponte que existe no local. - INDICAÇÃO Nº. 099/2018 - da Vereadora 

Daiane Barancelli: Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal que através da 

secretaria competente realize a dedetização na rede coletora de esgoto, visando o 

controle de pragas. - INDICAÇÃO Nº. 100/2018 - do Vereador Marcelo Richit: 

Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal para que construa uma capela mortuária 

municipal, reiterando a Indicação 030/2017 do Vereador Norberto da Silva Barancelli. - 

REQUERIMENTO Nº. 008/2018 - da Vereadora Onira Orlando Zonin: Requer a 

realização de Sessão Solene, nos termos do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores, a ser realizada no dia 19 de Dezembro de 2018, em homenagem a atleta 



 

 

 

Eliani do Nascimento Maciel. – REQUERIMENTO Nº. 009/2018 - da Vereadora 

Onira Orlando Zonin: Requer a realização de Sessão Solene, nos termos do 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a ser realizada no dia 19 de Dezembro de 

2018, em homenagem aos atletas e equipe técnica do time Maximiliano de 

Almeida/Organizações Contábeis Cavaletti. - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

N° 050/2018: Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito adicional 

especial por auxílios e convênios dá outras providências, no valor de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) visando à reforma da Praça Central João Provin. - 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 051/2018: Autoriza o Poder Executivo a 

realizar abertura de crédito adicional especial por auxílios e convênios dá outras 

providências, no valor de R$ 215.264,19 (duzentos e quinze mil duzentos e sessenta e 

quatro reais e dezenove centavos), visando a aquisição de uma máquina 

retroescavadeira nova. Ao iniciar a ORDEM DO DIA, a Senhora Presidente submeteu 

à discussão do plenário, a Indicação Nº. 096/2018, do Vereador Norberto da Silva 

Barancelli. Em sua justificativa, o autor declarou que a estrada precisa com urgência de 

cinco cargas de cascalho. Entende que é chato para os Vereadores ficar fazendo 

indicação para cascalhamento, ainda mais nesse caso, onde a cascalheira fica a (300) 

trezentos metros. Ressaltou novamente que como a Prefeita oferece incentivo para a 

usina construída na Linha Passo do Betiolo, nada mais justo, ela incentivar esse 

morador está com a estrada em situação precária, o qual relatou que teve dificuldade 

para sair da propriedade, quando sua esposa ficou doente. Sem mais manifestações, a 

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

097/2018 foi à próxima matéria em pauta. Manifestou-se o autor, Vereador Norberto da 

Silva Barancelli assegurando que a reclamação maior surgiu dos  moradores da rua 

debaixo,  porque a referida rua sem denominação é muito estreita, sendo que o 

escoamento da água, quando ocorrem chuvas fortes, acaba invadindo alguns terrenos. 

Aproveitando a presença do Secretário de Urbanismo, Idanir Minozzo, o Vereador 

declarou que por ele já ter conhecimento da reivindicação desses moradores, solicitou 

que junto com a Prefeita tomem as devidas providências e viabilizem essa canalização. 

O Vereador Diego Antonio Pereira se manifestou dizendo que na primeira sessão do 

ano de 2017, foi autor desta indicação, por causa da vala que se encontrava aberta, o que 

se tornou pior com o novo loteamento. Afirmou que o problema maior é quando 

ocorrem chuvas fortes, porque a água desce, trazendo barro e entulhos para o posto de 

gasolina, posto de lavagem e invadindo o pátio das residências e entende que o 



 

 

 

problema seria resolvido com a tubulação. Submetida à votação, a matéria foi aprovada 

por unanimidade de votos. Em deliberação do plenário, a Indicação Nº. 098/2018 

autoria do Vereador Diego Antonio Pereira. Com a palavra, o autor esclareceu que vem 

atender ao pedido de munícipes, os quais foram desfrutar desta área de lazer, porém o 

local está abandonado, com muitos galhos e folhas espalhados, sendo que as madeiras 

da ponte também apodreceram. Disse que o local, além de ser espetacular é o único que 

temos para o lazer, oração e meditação e que possui uma academia ao ar livre, que toda 

a população pode usufruir e que por ser um local muito visitado, deveria ser mais 

preservado e cuidado. Manifestou-se o Vereador Valdicir Bertoni concordando com a 

indicação do colega Vereador, pois considera como sendo um dos pontos turísticos do 

município e que os visitantes costumam fazer piqueniques no local. Manifestou-se 

também a Vereadora Onira Orlando Zonin, admitindo que a conservação da gruta está 

deixando a desejar no que se refere a ponte. Quanto à limpeza em frente à gruta, a 

Vereadora disse que algumas senhoras fazem todas as segundas-feiras. Solicitou ao 

secretário que realize o conserto da ponte e também que utilizem o soprador da 

prefeitura para tirar as folhas que ficam depositadas na pista de caminhada, além do 

mais, sugeriu a instalação de lixeiras no local. Em votação, a indicação recebeu 

aprovação unânime. Submetida à discussão a Indicação Nº. 099/2018, autoria da 

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

a Vereadora, a qual justificou que ouviu relatos de algumas pessoas sobre o grande 

número de baratas e ratos que estão se criando em bueiros da nossa cidade e que os 

locais mais afetados são próximos a comércios, principalmente, restaurantes. Solicitou 

que a secretaria competente viabilize este serviço, o mais rápido possível. Reassumindo 

a presidência e não havendo mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº. 

100/2018 do Vereador Marcelo Richit. Segundo o autor, a indicação foi apresentada 

pelo colega Vereador Norberto e acredita que em gestões passadas este assunto também 

foi levantado, porque é bastante discutido por grande parte da população. E como a 

capela mortuária se encontra próxima a praça, que é um local, frequentemente, usado 

nos eventos no município, gera uma situação desconfortável para familiares que perdem 

seus entes em dias de evento. Solicitou à Senhora Prefeita junto a Câmara de 

Vereadores, uma atenção especial para que encontrem uma solução para o problema.  

Pronunciou-se também o Vereador Norberto da Silva Barancelli, salientando que não 

era Vereador na época e a população já fazia esta cobrança, por isso, prometeu que se 



 

 

 

chegasse ao poder apresentaria uma indicação a pedido da população. Afirmou que na 

data de hoje, começa uma festa de três dias na praça e se acontecer um falecimento, 

certamente velaremos uma pessoa perto de um baile. A seu ver, isso deveria ter sido 

analisado há muito tempo, pois o problema também vem se arrastando por outros 

prefeitos que passaram e não enxergaram a necessidade e que pela população esta 

capela mortuária deveria ser construída próxima ao cemitério. Em votação, a matéria foi 

aprovada por unanimidade de votos. O Requerimento Nº. 008/2018, da Vereadora 

Onira Orlando Zonin foi à matéria seguinte. Em sua justificativa, a autora falou sobre a 

alegria que sente em apresentar este requerimento. Disse que a atleta, como funcionária 

da BRF representou muito bem a empresa e como munícipe não deixou de representar o 

município de Maximiliano de Almeida. Em virtude do seu desempenho e esforço, o 

mínimo que a Câmara pode fazer é conferir uma homenagem a ela, por isso, a 

Vereadora solicitou o voto favorável dos colegas Vereadores. Também se manifestou o 

Vereador Valdicir Bertoni, declarando-se feliz com o requerimento apresentado pela 

colega. Disse que a atleta Eliani é uma pessoa que está representando o município, 

como outros vários atletas que fazem esta representatividade.  A matéria foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo foi à deliberação o Requerimento 

Nº. 009/2018, da Vereadora Onira Orlando Zonin. Novamente com a palavra, a 

Vereadora falou da satisfação de ser a autora deste requerimento para homenagear os 

atletas que tão bem representaram o município e conquistaram o segundo lugar na taça 

regional de futsal. Agradeceu aos treinadores, Valdir Alessio e Gilson Brunetto pelo 

belo trabalho realizado com toda a equipe. Segundo a Vereadora, é preciso valorizar as 

pessoas que representam o município sem ganhar recurso algum para isso. Pediu o 

apoio dos colegas Vereadores para a realização desta homenagem em sessão solene. O 

Vereador Diego Antonio Pereira também se pronunciou dizendo que foi o autor de um 

requerimento para homenagear o Grupo Teatral Selenita e declarou-se incentivador da 

cultura e do esporte. Parabenizou a atleta Eliani e toda a equipe que representou o 

município na taça regional de futsal, os quais merecem ser homenageados porque 

jogaram muita bola, se doaram ao máximo e estão de parabéns. Porém, o Vereador 

destacou que faltou um pouco de incentivo por parte do poder público, porque os atletas 

deveriam ter recebido ajuda para os uniformes ou as jantas nos dias de jogos. Fez um 

apelo à Prefeita para que no próximo ano incentive um pouco mais estes atletas, que 

estão disputando um campeonato sem ganhar nada e se eles se lesionarem no dia 

seguinte terão que trabalhar. Segundo o Vereador, eles largam o serviço e a família para 



 

 

 

colocar no peito o brasão de Maximiliano de Almeida e defender dentro de quadra, por 

esses motivos merecem este incentivo. O requerimento foi à votação e aprovado por 

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

Executivo Nº. 050/2018. Pronunciou-se quanto à matéria a Vereadora Onira Orlando 

Zonin. Disse que será mais uma conquista trazida para o município, fruto da viagem à 

Brasília junto com a Prefeita, o Vice-Prefeito e o Vereador Marcelo Locatelli. O pedido 

entregue em mãos ao Senador Paulo Paim servirá para a restauração da praça, com a 

construção de um caminhódromo ao redor, que toda a população merece um espaço 

melhor e com mais conforto para momentos de lazer em família. O Vereador Marcelo 

Junior Locatelli também se pronunciou parabenizando o Senador Paulo Paim por 

destinar essa emenda que será muito útil para o município a restauração da praça, a qual 

considerou o nosso cartão postal. Informou que a Prefeita garantiu que no local também 

será instalada uma academia ao ar livre e brinquedos. O Vereador Valdicir Bertoni se 

manifestou questionando os Vereadores se já teria data para o início das obras? A 

Vereadora Onira Zonin respondeu que no início do ano serão iniciados os trabalhos, 

mas sem definição de data ainda. O projeto de lei foi à votação e aprovado por 

unanimidade de votos. A última matéria em pauta foi o Projeto de Lei do Executivo 

Nº. 051/2018. Nenhum Vereador querendo se manifestar, a matéria foi à votação e 

aprovada 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. Seguindo a ordem, o primeiro inscrito foi o Vereador Sergio 

Bernardi. Depois de saudar os presentes e também os que acompanhavam pelo facebook 

e pela Rádio Interativa, o Vereador parabenizou a Vereadora Onira e o Vereador Diego 

pelas homenagens que serão realizadas. Disse que o Grupo Teatral Selenita é muito 

importante e realiza um belíssimo trabalho representando o município, que a atleta 

Eliani do Nascimento representa muito bem o município, além, de toda a equipe de 

futsal do município que há vários anos vem se destacando e que neste ano por detalhe 

não conseguiram o título. Parabenizou a todos pelo esforço e pelo belíssimo trabalho 

que estão realizando por conta própria. O Vereador parabenizou o Secretário Municipal 

de Urbanismo, Idanir Minozzo, que estava presente na sessão, pelo trabalho que vem 

desempenhando no município. Sabe que não é possível contentar a todos, mas tem 

ouvido muitos elogios sobre o trabalho dele. A respeito do recurso, aprovado hoje, para 

a aquisição da retroescavadeira, o Vereador agradeceu ao Deputado Carlos Gomes por 

destinar essa emenda para o município, que servirá para a Secretaria de Urbanismo, 



 

 

 

tendo em vista que todos os secretários vêm enfrentando dificuldade ao longo dos anos, 

pela falta dessa máquina para executar trabalhos dentro da cidade. Disse que no início 

do ano esteve em Porto Alegre, junto com o Secretário Idanir, em audiência com o 

Deputado Carlos Gomes, e mesmo sem conhecerem o Deputado conseguiram de 

imediato essa emenda. Agradeceu ao Deputado e a população maximilianense que será 

privilegiada. Disse ainda, ser grato ao Secretário Idanir Minozzo, que batalhou muito 

para conseguir este recurso. E para finalizar, garantiu que buscará mais recursos para 

que o município se desenvolva. O último inscrito foi o Vereador Norberto da Silva 

Barancelli. Após saudar os presentes, o Vereador abordou o assunto referente ao 

Lajeado Varela. Disse que no mês passado apresentou uma indicação e que não levou 

muito tempo para ocorrer o que já antecipava e que já vem cobrando da Excelentíssima 

Senhora Prefeita sobre o mau uso do dinheiro público. Informou que por duas vezes 

oficiou a Prefeita, solicitando que repassasse os valores gastos até o momento nesse 

lajeado, porém, mas não obteve resposta. Sobre a queda da cabeceira da ponte, o 

Vereador afirmou que alguém tem colocado a culpa nas pessoas que executaram a obra. 

Disse que sempre defende o povo que trabalha e que hoje defende as pessoas que 

construíram a cabeceira, que a mesma caiu porque a Prefeita não deu condições para 

eles fazerem melhor. Afirmou ainda, que Prefeita não está sabendo usar o dinheiro da 

população. Solicitou que ao ser executado um trabalho no município é importante que 

realizem estudo para que as obras sejam concluídas obras com sucesso e que contente a 

população. Outro assunto comentado pelo Vereador foi sobre a reunião que ocorreu no 

do dia 27de novembro de 2018, para tratar sobre a pavimentação asfáltica na Rua Barão 

do Rio Branco. Disse que na ocasião estavam presentes moradores, Vereadores, Prefeita 

e também o Senhor Elter Piana. Segundo o Vereador, a Prefeita fugiu do assunto e que 

isso acarretou num desentendimento entre ele e o Senhor Elter Piana. Deixou claro, 

especialmente ao Senhor Elter, que o Vereador pode viver de fofoca nas ruas, porém 

não é processado. Declarou que o Senhor Elter Piana foi condenado e indiciado por 

falcatrua, onde,de forma ilícita, obteve benefício da prefeitura no valor de R$ 2.147,50 

(dois mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Para o Vereador, enquanto 

tiver pessoas trabalhando com falcatruas o nosso município não terá sucesso e que este 

dinheiro poderia ter sido aplicado em saúde, educação e melhorias de calçamentos. 

Disse que a seu respeito podem falar o que quiserem, mas é um Vereador que busca 

informações e que a população deve ficar sabendo desta condenação que ocorreu no ano 

de 2005, que tem mais pessoas envolvidas e que falaria se fosse preciso, pois não 



 

 

 

defende partido mais sim a população que paga os impostos em dia e espera que o 

dinheiro seja bem aplicado. Para finalizar, o Vereador disse que estava fazendo um 

desabafo, porque foi chamado de fofoqueiro, porém, declarou que tem a ficha limpa e 

que votou em todas as eleições. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente, a 

Presidente da Câmara solicitou que a Secretária procedesse à leitura do convite da 

AVENOR, para a palestra sobre contribuição INSS e aposentadoria, que será realizada 

no dia 14 de dezembro de 2018, em Cacique Doble/RS. Não havendo 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 20 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 conforme será assinada por 

mim e pela Senhora Presidente da Mesa.  

 

 


