
 

 
 

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20 de Dezembro de 2018. 

Aos vinte 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 Vigésima 

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

Vereadores: Diego Antonio Pereira, 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, em 

especial, os moradores da Linha Floresta e os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio 

Interativa. Em virtude da ata da Reunião Ordinária anterior, realizada no dia 05 de dezembro 

de 2018, já se encontrar disponível para os Vereadores e também para consulta no site da 

Câmara, sua 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 que constaram no EXPEDIENTE DO DIA: - 

Indicação 101/2018 - do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica a Chefe do Poder 

Executivo Municipal, para que verifique junto à Secretaria competente e viabilize, com 

urgência, a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos do município. - 

Indicação 102/2018 - do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica à Administração 

municipal, respeitada as formalidades legais, para que através da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, seja providenciada a recolocação das pedras de paralelepípedos no calçamento da 

Rua Pinhal. - Indicação 103/2018 - do Vereador Sergio Bernardi: Sugere que o prédio 

onde atualmente funciona a Escola Municipal Gildo Begnini, localizado na Linha Floresta, 

seja cedido para o Esporte Clube daquela localidade, uma vez que já existe tratativas para o 

fechamento da referida escola. - Indicação 104/2018 - do Vereador Valdicir Bertoni: Indica 

ao Poder Executivo Municipal, para que viabilize junto à secretaria competente, a construção 

quebra-molas na Rua das Chácaras, atendendo assim a reivindicação de moradores. - Projeto 

de Lei do Executivo N° 047/2018: Estima a receita e fixa a despesa do município para o 

exercício econômico e financeiro de 2019 e dá outras providências. O projeto estava em 

análise na Comissão Única de Parecer, a qual emitiu parecer favorável. - Projeto de Lei do 

Executivo N° 052/2018: Altera a Lei Municipal nº 452/2010 e dá outras providências. - 

Projeto de Lei do Executivo N° 053/2018: Autoriza repasse de recursos do Fundo Municipal 

da Criança e do Adolescente para o Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Inhandava e dá 

outras providências. - Projeto de Lei do Executivo N° 054/2018: Autoriza o município 



 

 
 

firmar Termo Aditivo ao Compromisso com a Central Geradora Hidrelétrica Forquilha 

LTDA, abertura de crédito adicional especial por acordo e dá outras providências. Iniciando a 

ORDEM DO DIA, a Senhora Presidente submeteu à discussão, a Indicação Nº. 101/2018, 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli. O autor declarou que vem reiterar a indicação do 

Vereador Valdicir Bertoni, atendendo ao pedido da comunidade. Solicitou que a 

Excelentíssima Senhora Prefeita estude, junto ao Governo do Estado, a possibilidade de 

instalar essas câmeras de segurança nas entradas do município, tendo em vista, os assaltos que 

já aconteceram em nossa cidade. Segundo lhe informou o Gerente de uma das agências, o 

risco também ocorre na parte da noite, com assaltos a caixas eletrônicos ou até mesmo a 

residência de pessoas que tem acesso ao banco. Também se pronunciou o Vereador Valdicir 

Bertoni confirmando que foi o autor desta indicação no ano passado, inclusive com um 

projeto elaborado pelo ex-funcionário da Polícia Civil, que sinalizavam pontos estratégicos do 

município. No seu ponto de vista, isto não solucionará todo o problema, mas com certeza 

melhorará bastante. Por fim, manifestou-se a Vereadora Onira Orlando Zonin, lembrando que 

no Dia Internacional da Mulher, o Deputado Marco Maia esteve presente no evento realizado 

no salão paroquial, dando aval para liberação de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para este 

serviço. Disse que a Prefeita ao se deslocar até Porto Alegre e em conversa com o Secretário 

Cezar Schirmer, o mesmo concordava com esta emenda. No entanto, houve cortes, por isso, 

foi liberado para o município apenas R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor este que 

não seria o suficiente para instalar as câmeras, mas que daria para comprar duas viaturas e 

vários coletes, mas que esse dinheiro ainda não foi liberado. Quanto à instalação destes 

equipamentos, a Vereadora informou que eram necessários três efetivos para monitorarem as 

câmeras vinte e quatro horas por dia e que o estado não colaboraria, porque existe a falta de 

efetivos. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.  A Indicação Nº. 

102/2018, autoria do Vereador Norberto da Silva Barancelli foi à matéria seguinte em 

discussão. O autor se manifestou justificando que vem atender ao pedido dos moradores, pois 

a CORSAN havia feito a restauração nos canos de água, porém as pedras ainda não foram 

recolocadas e que essa situação causa grandes dificuldades para os moradores. Enfatizou que 

esta rua não é a única com o problema, sendo que a CORSAN realiza os reparos, e, 

geralmente, demora quase noventa dias para as pedras serem recolocadas, mas que se trata de 

um serviço de fácil execução. O Vereador Valdicir Bertoni também se pronunciou, 

concordando coma indicação do colega. Disse que a Prefeitura tem obrigação de realizar este 

serviço, mas a empresa, neste caso a CORSAN, também deveria ser responsabilizada. Em 

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.  Em seguida foi à deliberação do 

Plenário, a Indicação Nº. 103/2018. O autor, Vereador Sergio Bernardi se manifestou 



 

 
 

afirmando que seu desejo era que a escola não fechasse, no entanto, sabe da dificuldade, em 

virtude da falta de alunos. Informou que na última semana foi procurado por alguns 

moradores da Linha Floresta, os quais relataram que gostariam que o município realizasse a 

doação para o Esporte Clube da comunidade, caso a escola venha a fecha. Disse que se isso 

acontecer, o prédio será mantido e que a história antiga de doação por um sócio fundador, 

morador daquela comunidade, não cairá por terra. Afirmou que esta cedência é possível, a 

exemplo do que aconteceu com a Escola da Linha Gramado, seguindo a indicação do 

Vereador Marcelo Richit.  O Vereador Diego Antonio Pereira se manifestou dizendo que o 

terreno onde a escola foi construída, já foi uma doação de um morador da Linha Floresta. O 

Vereador entende que deveria permanecer na comunidade, tendo em vista toda a história, 

muitos familiares do doador ainda vivem na comunidade e gostariam que esta doação fosse 

realizada para que todos os moradores pudessem usufruir deste espaço. O Vereador Diego 

disse ainda, que infelizmente, participaram de algumas reuniões e será difícil manter a escola 

aberta, em função do número insuficiente de alunos e que essa é uma determinação prevista 

em lei. O Marcelo Richit também fez suas colocações. Em primeiro lugar, disse que as 

pessoas da comunidade deveriam se mobilizar para evitar que a escola feche, porque a 

comunidade só vai sentir falta da escola, quando a mesma deixar de funcionar. Porém, se isto 

não puder ser evitado, também concorda com a indicação do Vereador Sérgio e que no 

passado, foi o autor da indicação pedindo a cedência da escola na Linha Gramado e que a 

comunidade fez uma grande instalação. Espera que a Prefeita atenda ao pedido, para que a 

escola continue pertencendo à comunidade da Linha Floresta. Manifestou-se também o 

Vereador Valdicir Bertoni, concordando com a indicação do Vereador Sérgio e também com 

o que foi dito pelo Vereador Marcelo Richit, se não for possível manter a escola aberta, que 

seja doada para a comunidade, a exemplo de outras doações que já foram feitas, seria injusto 

deixar a comunidade da Linha Floresta sem esta doação.  Por último falou a Vereadora Onira 

Orlando Zonin, a qual assegurou que não é vontade da administração e nem do Poder 

Legislativo que a escola seja fechada. Disse que depende da comunidade buscar mais três 

alunos para que a escola permaneça aberta. Quanto à escola voltar para a comunidade, a 

Vereadora declarou que existe a questão de que alguns terrenos foram doados e outros foram 

vendidos, mas que não sabia a real situação da Linha Floresta. Neste sentido, o Vereador 

Sergio confirmou que no caso da Linha Floresta houve uma doação. A Vereadora Onira 

seguiu dizendo que por ser mulher e se existir um meio legal, gostaria que o local fosse 

destinado também ao Clube de Mães da comunidade ou até mesmo para a instalação de uma 

agroindústria, mas a princípio espera que a escola não seja fechada. Em votação, a indicação 

foi aprovada por unanimidade de votos. Submetida à discussão a Indicação Nº. 104/2018, do 



 

 
 

Vereador Valdicir Bertoni. O autor se pronunciou afirmando que não recordava o número de 

indicações feitas pelo Vereador Norberto e que retomou o pedido porque os moradores já 

fizeram várias reclamações sobre os veículos que passam em alta velocidade. O Vereador 

acredita que o quebra-molas amenizaria o problema. Aproveitando a oportunidade, ressaltou 

que na Rua Verildo Cola também existe situação precária, com excessos de buracos que 

dificultam o acesso, por isso, gostaria que o Secretário tomasse às devidas providências, 

visando melhorar o acesso naquela via. Em votação, a indicação foi aprovada por 

unanimidade de votos. Prosseguindo foi à deliberação o Projeto de Lei do Executivo Nº. 

047/2018. Não havendo manifestações dos Vereadores, de imediato foi à votação e aprovado 

por unanimidade de votos. Em continuidade, foi submetido à discussão o Projeto de Lei do 

Executivo Nº. 052/2018. Manifestou-se o Vereador Diego Antonio Pereira declarando que 

este projeto de lei é a prova do que a Prefeita vem fazendo com os Vereadores, ela ascende o 

pavio e larga a bomba dentro desta Casa. Disse que o projeto de lei não especifica carga 

horária, o salário está condizente, porque hoje esta funcionária ganha em torna de R$ 4.410,00 

(quatro mil quatrocentos e dez reais) e passará a ganhar R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos 

reais). Segundo o Vereador, os cargos de confiança são para chefia, neste caso a funcionária 

teria que comandar uma equipe. Declarou que não será o Vereador que vai pedir para baixar 

ou votar contra este projeto, porque precisa incentivar as agroindústrias do município, além do 

mais, o frigorífico necessita desta profissional. No entanto, o Vereador falou que sentiu-se 

triste e indignado, pois desde o início, quando foi renovado o contrato desta funcionária, vem 

falando que deveria ser feito concurso. Diante da necessidade deste cargo, o Vereador 

ressaltou que não vai votará contra, mas fez um pedido verbal, solicitando que lhe informasse 

a carga horária desta funcionária. O Vereador Marcelo Junior Locatelli também se 

manifestou. Disse que este projeto foi uma necessidade, já que a funcionária teria recebido 

propostas de outros municípios, as quais seriam bem melhores do que o projeto de lei 

apresenta. No seu ponto de vista, o município não pode perder esta funcionária, que seria uma 

perda muito grande também para as agroindústrias e o frigorífico e por vir de encontro a esses 

interesses, manifestou seu voto favorável ao projeto. Também se manifestou quanto ao 

projeto, o Vereador Norberto da Silva Barancelli, o qual concordou com as palavras do 

Vereador Diego. Mencionou que o município já dispõe de um médico veterinário concursado, 

mas não sabe qual é a atribuição especifica deste profissional, apenas tem conhecimento que 

no passado, este profissional já fazia inspeção no frigorífico. No ponto de vista do Vereador 

Norberto, talvez a administração não esteja sabendo aproveitar o profissional concursado. 

Afirmou que votará favorável, porque poderá acarretar o fechamento de agroindústrias ou 

prejuízos para o frigorífico. A última a se pronunciar foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. 



 

 
 

Esclareceu que, segundo informações, um veterinário concursado não é suficiente para 

fiscalizar as agroindústrias e o frigorífico, por isso, a necessidade de contratar essa 

coordenadora para fiscalizar os abates. Explicou ainda que o projeto de lei  não especificou 

carga horária,porque esta profissional precisa acompanhar os abates, os quais são realizados, 

na maioria das vezes, as 4h ou 5h da manhã. Em votação, o projeto de lei foi aprovado por 

unanimidade de votos. Em deliberação, o Projeto de Lei do Executivo Nº. 053/2018. Sem 

pronunciamentos dos Vereadores, a matéria foi à votação e aprovada por unanimidade de 

votos. A última matéria em pauta na Ordem do Dia foi o Projeto de Lei do Executivo Nº. 

054/2018. Em discussão, a primeira a se manifestar foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. De 

início, parabenizou a gestão anterior e também a atual pelo belo gesto de administração. 

Afirmou que o termo de compromisso foi firmado na gestão da Prefeita Lenir e hoje sofreu 

alguns reajustes, inclusive não estava previsto no contrato o valor de quase R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) para a reforma do cemitério. Segundo a Vereadora, o lago da 

usina atingirá o cemitério da comunidade, que entraram em acordo com os chefes da usina e 

que será repassado recurso para a reforma do cemitério municipal, além da construção de um 

ossário. Do que a Prefeita Lenir já tinha obtido, a Prefeita Dirlei conseguiu muito mais, disse 

ainda constar no termo de compromisso, o poço artesiano da Linha Raia, que no contrato feito 

anteriormente a empresa repassaria R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que não seria 

suficiente, sendo que custará em torno de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). 

Manifestou-se ainda, o Vereador Norberto da Silva Barancelli, o qual ressaltou que a Linha 

Raia, foi um local atingido já na primeira construção da Usina Machadinho e agora pela Usina 

do Forquilha. No entendimento do Vereador, estão jogando migalhas para esta comunidade, o 

poço artesiano vem sendo defendido ao longo dos anos, mas esta empresa terá muito lucro e o 

município está se contentando com pouco.  Relatou que nesta comunidade, existem casas 

precárias e que a seu ver poderia ser investido em melhorias. Ressaltou ainda, que são 

empresas de fora que vem explorar as nossas águas e o nosso turismo, levando o dinheiro para 

fora e nosso município fica com migalhas. Entende que o Executivo deveria brigar por muito 

mais e não pensar apenas nos royalties que serão destinados, pois dependendo do 

administrador que assumir, esse valor pode ser bem ou mal empregado. Aparteando, a 

Vereadora Onira Zonin concordou com as palavras pronunciadas pelo Vereador Norberto, 

dizendo que na época Machadinho ganhou mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

embora com menos área atingida, enquanto o nosso município, que será também o local onde 

ficará a casa de máquinas, ganhou em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Disse que 

hoje a Prefeita Dirlei lutou e conseguiu um pouco mais, mas na época que o termo foi firmado 

deveriam ter batido o pé e pedido bem mais. Declarou ainda, que a ex-Prefeita deixa a desejar 



 

 
 

neste sentido, pois deveria ter exigido mais recursos na época. Em votação, o projeto recebeu 

aprovação unânime. Encerrada a Ordem do Dia, a Senhora Presidente informou que se 

tratando da última Reunião Ordinária deste ano, seria realizada a eleição da nova Mesa 

Diretora da Câmara, a qual conduzirá os trabalhos do Legislativo no ano de 2019. Verificada 

a presença do quórum necessário, comunicou que a eleição da Mesa ocorreria de forma 

secreta, respeitando o art. 26, inciso I do Regimento Interno e o disposto no Parágrafo Único 

do Artigo 32 da Lei Orgânica. Concluída a votação, a Senhora Presidente convidou os 

Vereadores Valdicir Bertoni e Marcelo Junior Locatelli para fazer o escrutínio dos votos. 

Conferidas uma a uma, totalizando (8) oito cédulas, passou-se a contagem dos votos: para o 

cargo de Presidente o Vereador Sergio Bernardi obteve (4) quatro votos e o Vereador Diego 

Antonio Pereira também obteve (4) quatro votos. Para o cargo de Vice-Presidente a 

Vereadora Onira Orlando Zonin obteve (4) quatro votos e o Vereador Norberto da Silva 

Barancelli também obteve (4) quatro votos. Para o cargo de Secretário da Mesa, o Vereador 

Marcelo Richit obteve (4) quatro votos e o Vereador Valdicir Bertoni também obteve (4) 

votos. Diante do resultado apurado e ocorrendo empate para todos os cargos da Mesa, a 

Presidente informou que o critério de desempate seria a escolha do candidato mais idoso, 

respeitando o Art. 26, inciso VI do Regimento Interno da Câmara. Deste modo, a Mesa 

Diretora da Câmara para o ano de 2019 ficou constituída pelos seguintes Vereadores: 

Presidente – proclamou-se eleito o Vereador Sergio Bernardi, Vice-Presidente – 

proclamou-se eleita a Vereadora Onira Orlando Zonin e Secretário – proclamou-se eleito 

o Vereador Valdicir Bertoni. Em ato contínuo e de acordo com o Art. 26, parágrafo segundo 

do Regimento Interno, a Senhora Presidente declarou empossada a Mesa Diretora da Câmara, 

que conduzirá os trabalhos do Legislativo a partir de 01 de janeiro de 2019 até 31 de 

dezembro de 2019. Dando sequência e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, 

passou-se de imediato para as inscrições do Grande Expediente. A primeira inscrita foi a 

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

parabenizou a nova mesa diretora e agradeceu a Deus pelo ano de 2018 e por todo o 

aprendizado na condução da presidência dessa Casa Legislativa. Agradeceu também a 

população que esteve do seu lado, a equipe de funcionários da Casa que muito lhe ajudaram e 

a todos os colegas Vereadores pelo apoio e incentivo. Segundo a Vereadora, a população 

precisa perceber quanto é importante o trabalho do Vereador, que estão sempre atentos as 

ações do Executivo e buscando novos conhecimentos. Disse que os Vereadores desta Casa 

formam um grupo que trabalha muito unido. Agradeceu por fim, a sua família, pela 

compreensão, pois foram muitas reuniões e compromissos e que precisou se ausentar muitas 

vezes do seu trabalho também, mas como Presidente da Câmara, sempre foi em busca de algo 



 

 
 

para a nossa população. Desejou a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo, esperando que 

em 2019 o nosso município conquiste muitas coisas boas. Reassumindo a presidência, a 

palavra foi conferida ao Vereador Sergio Bernardi. Após saudar os Vereadores, funcionários 

da Casa e demais presentes, o Vereador declarou que sentia-se emocionado e também 

preocupado.Agradeceu as pessoas pela confiança e que precisará da ajuda de cada um dos 

Vereadores, pois com a união que já existe, conseguirão tocar em frente. Agradeceu também a 

todos os Vereadores, que 2018 foi um ano proveitoso, vários projetos vieram para essa Casa, 

uns bastante polêmicos, mas que tiveram o entendimento, sempre buscando o melhor para a 

população. Parabenizou a Presidente, Vereadora Daiane, que conduziu muito bem essa Casa 

Legislativa e que contará com o apoio dela também. Destacou que o ano de 2018 foi muito 

importante, porque além do trabalho que realiza na Câmara, junto com o seu partido, PPS, 

conseguiu duas emendas parlamentares. Disse que no próximo ano continuará buscando 

muito mais para o município. Desejou a todos um feliz natal e um ano novo com muita paz e 

saúde, esperando que muitas coisas boas venham em 2019. O próximo inscrito foi o Vereador 

Norberto da Silva Barancelli. Depois da saudação aos colegas Vereadores e funcionários, o 

Vereador agradeceu a Presidente, Vereadora Daiane, pelo excelente trabalho no ano de 2018 e 

parabenizou o Vereador Sergio Bernardi por essa nova etapa como Presidente.  Seguiu 

dizendo que na reunião solene realizada ontem na Casa de Cultura, a Excelentíssima Prefeita 

Dirlei, ao fazer uso da palavra, reclamou dos requerimentos que tem enviado a ela. Disse que 

a Prefeita Dirlei também teve seu mandato como Vereadora, e pelo que observou, ela 

aprendeu pouco, como Prefeita, não está respeitando as leis. Lembrou que tem feito vários 

requerimentos e pedidos de informações, os quais têm sido ignorados pela Prefeita. Disse que 

na solenidade de ontem, ela comentou que a teria oficiado sobre um carro que foi deslocado 

para Santa Catarina, para levar uma atleta. O Vereador esclareceu que só fez este 

requerimento, porque no domingo viu o veículo da prefeitura na casa de um funcionário. E 

ressaltou que em função da Lei 12.527, o Vereador tem livre acesso e direito à informação. 

Disse que se não for para fiscalizar as ações do Executivo, não precisaria ter Vereador nessa 

Casa, uma vez que a função do Vereador é fiscalizar e cobrar da Prefeita onde ela está 

aplicando o dinheiro público. Segundo o Vereador, a Prefeita, no impulso da emoção, fez que 

chorou, mas não chorou, e que essa atitude foi ignorância da parte dela e um desrespeito com 

os Vereadores. Afirmou que tem mais de (40) quarenta requerimentos encaminhados para a 

Prefeita, e que destes, respondidos até hoje no máximo três. Disse que é o Vereador da 

população maximilianense e não do Prefeito e nem do Vice-Prefeito. Destacou que já 

governou metade do seu mandato como Vereador, restando ainda mais dois anos, mas 

garantiu que continuará não defendendo Prefeito, Secretário ou Vereador, pois o povo confiou 



 

 
 

o voto para que trabalhássemos em defesa da população e não em defesa de um partido, como 

faz a Prefeita. No seu ponto de vista, a Prefeita trabalha com politicagem, porque ontem, ao 

usar o seu nome em uma solenidade de homenagem, ela teve a intenção de lhe colocar para 

baixo, mas garantiu que seguirá lutando em prol do povo maximilianense. Ao final, desejou a 

todos um feliz natal e que o ano novo venha com muita luz e esperança, pois o município tem 

potencial para se desenvolver. E espera que população também ajude a fiscalizar e não 

defender um partido, pois só assim poderemos governar juntos, desenvolvendo o município. 

Pediu desculpas aos colegas Vereadores e a população maximilianense, se no decorrer deste 

ano errou, mas que o trabalho do Vereador é de mostrar as coisas que precisam ser realizadas 

em prol do povo.O Vereador Valdicir Bertoni foi o próximo inscrito no Grande Expediente. 

Após cumprimentar os presentes, o Vereador fez um agradecimento especial a Deus e a sua 

família. Parabenizou a Presidente que conduziu muito bem essa Casa e também o Vereador 

Sérgio pela conquista da presidência, sabendo da competência dele e também da Vice-

Presidente Onira. Para finalizar, afirmou que os Vereadores estão aqui para trabalhar com 

responsabilidade e desejou aos colegas e a sociedade maximilianense feliz natal e um ano 

novo de muitas conquistas. O Vereador Marcelo Junior Locatelli também ocupou a tribuna. 

Depois de saudar a todos os presentes, parabenizou a Vereadora Daiane, pelo belo trabalho, 

que uniu os Vereadores neste ano. Parabenizou e desejou sucesso ao Vereador Sergio 

Bernardi, colocando-se à disposição para auxiliar neste trabalho. Felicitou também os 

Vereadores desta gestão, que estão procurando o bem do município, todos foram em busca de 

verbas e cada um teve a sua conquista. O Vereador parabenizou a administração que vem 

fazendo um bom trabalho e que também foram várias conquistas. Deixou registrado o seu 

pedido de desculpas à população se algo faltou, mas garantiu que vem trabalhando pelo bem 

da população e tentando o melhor para o município. Desejou feliz natal e bom início de ano a 

todos, disse que nossa cidade tem grande potencial para o desenvolvimento, mas que não 

depende apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, a comunidade também precisar 

trabalhar junto. A próxima inscrita no Grande Expediente foi a Vereadora Onira Orlando 

Zonin. Depois de saudar os presentes, a Vereadora parabenizou a Presidente, Vereadora 

Daiane, pelo exemplo dado nesta Casa, como mulher guerreira. Disse que gostou também das 

atitudes junto a assessoria jurídica, pois não teve conhecimento na história do município, de 

uma assessora jurídica que cumprisse horário nesta Casa. Parabenizou os demais funcionários 

da Casa pela parceria e dedicação. Colocou-se à disposição do novo Presidente e agradeceu os 

colegas que lhe confiaram o voto como Vice-Presidente. Fez um pedido ao novo Presidente, 

para que seguisse o exemplo e a bela iniciativa da Presidente Daiane, que contratou um 

jurídico que cumpria o horário, pois anteriormente, antes de ter assumido a presidência da 



 

 
 

Câmara, foram dois anos com jurídicos que nem se quer chegou a conhecer. Agradeceu a 

administração pelo belo trabalho que fez, sabe que não é possível agradar a todos, que, às 

vezes, chamam a Prefeita de durona, mas tem o Tribunal de Contas que está em cima de tudo. 

Agradeceu a cada secretário pela dedicação, pois teve o prazer de participar em quase todas as 

reuniões mensais, e percebeu a garra com que eles lutam para fazer o melhor pelo município. 

Agradeceu também a união dos Vereadores, embora ocorram discussões de ideias, mas no 

final sempre se entendem.  Segundo ela, todos estão empenhados sem buscar recursos e que 

esta é a primeira vez que os Vereadores da oposição conseguem recursos. Pediu desculpas se 

não agradou a todos, que não leva mágoa de nenhum colega Vereador, porque discussões 

podem acontecer dentro desta Casa, mas lá fora a amizade segue. Agradeceu a Deus por essa 

união e a todas as pessoas que nos entenderam até hoje e espera que em 2019 possam buscar 

mais recursos, cada um doando o máximo de si. Finalizando, desejou Feliz Natal e abençoado 

2019 para todos. O Vereador Marcelo Richit foi o próximo inscrito. Inicialmente, 

cumprimentou a todos os presentes e parabenizou a Vereadora Daiane, por conduzir a 

presidência desta Casa de forma extraordinária. Parabenizou também o Vereador Sérgio pela 

conquista e desejou-lhe coragem para encarar esse desafio que vem pela frente. Disse que se 

encerra um ano de muitas divergências, mas sempre buscando o melhor e que este é o 

objetivo de todos, zelar pela nossa população para que as coisas continuem melhorando 

gradativamente. Pediu desculpas aos colegas se de alguma forma agiu de maneira incorreta, 

mas que é humano. Desejou a todos um feliz natal e um 2019 cheio de realizações, que 

consigam buscar muitas coisas ainda, e que a bancada do seu partido buscou recursos e 

continuará buscando para o progresso do município. O último inscrito foi o Vereador Diego 

Antonio Pereira. Após cumprimentar os presentes, o Vereador parabenizou a mesa diretora 

que está encerrando o mandato, em especial, a Presidente Daiane pelo belo trabalho. 

Agradeceu a bancada do MDB pela confiança e parabenizou o Vereador Sergio pela 

conquista, desejando que consiga executar um trabalho firme e legítimo, a exemplo de como 

lhe considera como pessoa. Agradeceu porque concluiu com sucesso o que se propôs a fazer 

neste ano. Disse que respeitou os limites e pediu desculpas se errou ou magoou alguém. 

Agradeceu o pessoal da Linha Floresta que estava presente, em especial, a presença do seu tio 

que lhe deixou muito orgulhoso. Para finalizar, em nome de sua família também, desejou feliz 

e abençoado natal e próspero ano novo, repleto de saúde e paz para todos. Não havendo mais 

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

Vereadora Daiane Barancelli, declarou encerrados os trabalhos da presente reunião. 

Agradeceu aos que estavam presentes e aos que acompanhavam pelo facebook e a Rádio 

Interativa Maxi e desejou a todos um feliz natal e um ano novo próspero e repleto de 



 

 
 

realizações. 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.  

 

 


