
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos seis dias do mês de març

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

Reunião Ordinária, sob a presidência do

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,

Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli, 

Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

Vereador Sergio Bernardi,

Vereadores, funcionários da Casa, 

Antes de iniciar os trabalhos, 

dispensa da leitura das atas das sessões d

antecipadamente aos Vereadores e 

concordado por todos os Vereadores. 

Vigésima Reunião Ordinária, realizad

Primeira Reunião Extraordinária realizada no dia 07 de Fevereiro de 2019, as mesmas já 

haviam sido disponibilizadas para os Vereadores. Não havendo discussão, a

submetidas a votação e aprovadas por unanimidade de votos. Por se tratar 

legislativa foram nomeados os membros da Comissão Única de Parecer, formada por (5) 

cinco Vereadores, observado a proporcionalidade de representação partidári

partido indicou um Vereador

Bernardi, do PT – Vereador Marcelo Junior Locatelli e do MDB, o Vereador Diego Antonio 

Pereira e a Vereadora Daiane Barancelli. Entre os m

Vereador Diego Antonio Pereira e como Relator o Vereador Marcelo Richit. Dando sequência 

aos trabalhos procedeu-se à leitura do 

seguintes matérias: - INDICAÇÃO Nº. 001/2019 

Barancelli: Reitera a Indicação nº. 096/2018, de sua autoria, solicitando que a 

competente providencie cinco cargas de cascalho e um patrolamento próximo a antiga 

residência do Sr. Euclides 

da Silva Barancelli: Reitera a Indicação Nº 061/2017, de autoria do Vereador Valdicir 

Bertoni, solicitando que a Excelentíssima 

à secretaria competente e providencie a construção de calçamento na Rua 

INDICAÇÃO Nº. 003/2019 

Municipal determine um local específico para os vendedores ambulantes, sugerindo que a 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 06 de Março de 2019. 

março do ano de dois mil e dezenove, às dezenove

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

rdinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi, os seguintes Vereadores: 

Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Junior Locatelli, 

Norberto da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin 

Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o

Vereador Sergio Bernardi, declarou aberta a presente sessão. Deu as boas

funcionários da Casa, público presente e aos que acompanhavam pelo facebook. 

Antes de iniciar os trabalhos, o Presidente consultou os Vereadores se concorda

dispensa da leitura das atas das sessões de 2019, já que as mesmas serão disponibilizadas 

antecipadamente aos Vereadores e ficarão disponíveis também no site da Câmara, o que foi 

concordado por todos os Vereadores. Deste modo, foi dispensada 

Vigésima Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de Dezembro de 2018 e a leitura da Ata da 

Primeira Reunião Extraordinária realizada no dia 07 de Fevereiro de 2019, as mesmas já 

bilizadas para os Vereadores. Não havendo discussão, a

e aprovadas por unanimidade de votos. Por se tratar 

legislativa foram nomeados os membros da Comissão Única de Parecer, formada por (5) 

cinco Vereadores, observado a proporcionalidade de representação partidári

cou um Vereador: do PP – Vereador Marcelo Richit; do PPS 

Vereador Marcelo Junior Locatelli e do MDB, o Vereador Diego Antonio 

Pereira e a Vereadora Daiane Barancelli. Entre os membros foi escolhido 

ador Diego Antonio Pereira e como Relator o Vereador Marcelo Richit. Dando sequência 

se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA, no qual constaram as 

INDICAÇÃO Nº. 001/2019 – do Vereador Norberto da Silva 

tera a Indicação nº. 096/2018, de sua autoria, solicitando que a 

competente providencie cinco cargas de cascalho e um patrolamento próximo a antiga 

residência do Sr. Euclides Cecatto. - INDICAÇÃO Nº. 002/2019 – do Vereador Norberto 

Reitera a Indicação Nº 061/2017, de autoria do Vereador Valdicir 

toni, solicitando que a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, mobilize esforços junto 

à secretaria competente e providencie a construção de calçamento na Rua 

CAÇÃO Nº. 003/2019 – do Vereador Ismael Zukunelli: Solicita que a Prefeitura 

Municipal determine um local específico para os vendedores ambulantes, sugerindo que a 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

dezenove horas, reuniram-se 

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

s seguintes Vereadores: 

Marcelo Junior Locatelli, 

Onira Orlando Zonin e Valdicir Bertoni. 

, o Senhor Presidente, 

. Deu as boas-vindas aos 

acompanhavam pelo facebook. 

Vereadores se concordavam com a 

e 2019, já que as mesmas serão disponibilizadas 

no site da Câmara, o que foi 

foi dispensada a leitura da Ata da 

a no dia 20 de Dezembro de 2018 e a leitura da Ata da 

Primeira Reunião Extraordinária realizada no dia 07 de Fevereiro de 2019, as mesmas já 

bilizadas para os Vereadores. Não havendo discussão, as atas foram 

e aprovadas por unanimidade de votos. Por se tratar do início da sessão 

legislativa foram nomeados os membros da Comissão Única de Parecer, formada por (5) 

cinco Vereadores, observado a proporcionalidade de representação partidária, onde cada 

Vereador Marcelo Richit; do PPS – Vereador Sérgio 

Vereador Marcelo Junior Locatelli e do MDB, o Vereador Diego Antonio 

foi escolhido para Presidente o 

ador Diego Antonio Pereira e como Relator o Vereador Marcelo Richit. Dando sequência 

, no qual constaram as 

do Vereador Norberto da Silva 

tera a Indicação nº. 096/2018, de sua autoria, solicitando que a secretaria 

competente providencie cinco cargas de cascalho e um patrolamento próximo a antiga 

do Vereador Norberto 

Reitera a Indicação Nº 061/2017, de autoria do Vereador Valdicir 

Senhora Prefeita Municipal, mobilize esforços junto 

à secretaria competente e providencie a construção de calçamento na Rua Caramuru. - 

: Solicita que a Prefeitura 

Municipal determine um local específico para os vendedores ambulantes, sugerindo que a 



Praça Central João Provin, seria o local mais adequado, com isso também facilitaria o 

trabalho de fiscalização por parte dos órgãos do 

JUSTIFICATIVA Nº. 001/2019 

ausência na Reunião Extraordinária realizada no dia 07 de Fevereiro de 

REQUERIMENTO Nº. 003

Silva Barancelli e Valdicir Bertoni e a Vereadora Daiane Barancelli: 

autorizados a realizar viagem à Brasília/DF nos dias 25.03.2019 a 29.03.2019, para 

participarem de audiências nos Minist

das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o ressarcimento das despesas com a 

utilização de táxi.- PROJETO DE LEI 

Municipal de Combate e Pr

Nº 007/2019: Autoriza Repasse de Recursos do Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente para o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Madre Cândida Justina para o Proj

ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à discussão a 

único a se manifestar foi o autor, Vereador Norberto da 

atender novamente ao pedido da moradora, 

que a estrada já se encontrava em péssimas condições, mas até 

realizado. Disse que na época havia 

(300) trezentos metros da cascalheira e que r

Agricultura, uma vez que vê 

necessita se empenhar na parte das estradas. Responsabilizou ainda

esperando que ele tome as devid

município não possui empresas, por isso, os Vereadores juntamente com o poder público 

precisam incentivar a agricultura

votos. Em discussão, a Indicação Nº. 002/2019

que declarou que esteve conversando com o Senhor Celsoir da

recursos para esta rua já estariam encaminhad

a população que reside nesta rua insiste no pedido por conta 

Prefeita, que até que as obras de calçamento não sejam iniciadas, que realizem melhorias

nesta via, com o patrolame

empenho em buscar recursos junto ao Deputado Covatti. 

também se manifestou agradecendo o Ve

todo o dia passa nesta rua e recebe queixas, porque a via 

silo do Senhor Giroletta. 

 

 

Praça Central João Provin, seria o local mais adequado, com isso também facilitaria o 

ho de fiscalização por parte dos órgãos do município. - REQUERIMENTO DE 

JUSTIFICATIVA Nº. 001/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

ausência na Reunião Extraordinária realizada no dia 07 de Fevereiro de 

REQUERIMENTO Nº. 003/2019 – Vereadores Diego Antonio Pereira, Norberto da 

Silva Barancelli e Valdicir Bertoni e a Vereadora Daiane Barancelli: 

autorizados a realizar viagem à Brasília/DF nos dias 25.03.2019 a 29.03.2019, para 

participarem de audiências nos Ministérios e Gabinetes de Deputados. Solicitam, o pagamento 

das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o ressarcimento das despesas com a 

PROJETO DE LEI Nº 006/2019: Dispõe sobre a Instituição do Programa 

Municipal de Combate e Prevenção à Dengue e dá outras providências.

Autoriza Repasse de Recursos do Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente para o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Madre Cândida Justina para o Projeto Banda Marcial e dá outras providências.

o Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº. 001/2019

único a se manifestar foi o autor, Vereador Norberto da Silva Barancelli, dizendo que 

novamente ao pedido da moradora, o qual foi solicitado ainda no mês de novembro e 

que a estrada já se encontrava em péssimas condições, mas até o momento o trabalho não foi 

na época havia comentado que esta propriedade ficava distante 

(300) trezentos metros da cascalheira e que responsabiliza a Prefeita e também o Secretário 

uma vez que vê ele empenhado na parte de silagem, mas acredita 

na parte das estradas. Responsabilizou ainda, o Secretário de 

as devidas providências e execute o cascalhamento. Disse que o 

empresas, por isso, os Vereadores juntamente com o poder público 

precisam incentivar a agricultura. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de 

Indicação Nº. 002/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancelli, 

esteve conversando com o Senhor Celsoir da Silva, o qual i

a rua já estariam encaminhados. Afirmou que não retirou a indicação porque 

reside nesta rua insiste no pedido por conta das condições da via. Solicitou à 

Prefeita, que até que as obras de calçamento não sejam iniciadas, que realizem melhorias

com o patrolamento, cascalhamento e britagem. Parabenizou o Senhor Celsoir pelo 

empenho em buscar recursos junto ao Deputado Covatti. O Vereador Valdicir Bertoni 

agradecendo o Vereador Norberto por reiterar ess

nesta rua e recebe queixas, porque a via é muito movimentada em função do 

silo do Senhor Giroletta. Agradeceu o empenho do Senhor Celsoir da Silva

 

Praça Central João Provin, seria o local mais adequado, com isso também facilitaria o 

REQUERIMENTO DE 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Justifica sua 

ausência na Reunião Extraordinária realizada no dia 07 de Fevereiro de 2019. - 

Vereadores Diego Antonio Pereira, Norberto da 

Silva Barancelli e Valdicir Bertoni e a Vereadora Daiane Barancelli: Requer sejam 

autorizados a realizar viagem à Brasília/DF nos dias 25.03.2019 a 29.03.2019, para 

érios e Gabinetes de Deputados. Solicitam, o pagamento 

das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o ressarcimento das despesas com a 

Dispõe sobre a Instituição do Programa 

evenção à Dengue e dá outras providências.- PROJETO DE LEI 

Autoriza Repasse de Recursos do Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente para o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

eto Banda Marcial e dá outras providências.Iniciando a 

Indicação Nº. 001/2019. O 

Silva Barancelli, dizendo que vem 

no mês de novembro e 

o momento o trabalho não foi 

comentado que esta propriedade ficava distante nem 

e também o Secretário da 

ele empenhado na parte de silagem, mas acredita que ele também 

, o Secretário de Obras, 

o cascalhamento. Disse que o 

empresas, por isso, os Vereadores juntamente com o poder público 

foi aprovada por unanimidade de 

or Norberto da Silva Barancelli, 

Silva, o qual informou que os 

não retirou a indicação porque 

das condições da via. Solicitou à 

Prefeita, que até que as obras de calçamento não sejam iniciadas, que realizem melhorias 

. Parabenizou o Senhor Celsoir pelo 

O Vereador Valdicir Bertoni 

reador Norberto por reiterar esse pedido. Disse que 

é muito movimentada em função do 

enho do Senhor Celsoir da Silva junto com o 



Deputado Covatti. Sugeriu que até que a obra não seja realizada

o patrolamento e a colocação de brita 

a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

colocou em discussão a Indicação Nº. 003/2019

Zukunelli, referindo-se que a indicação 

município. Segundo pesquisa realizada, esse método é adotado em vários 

vendedores são orientados a permanecer 

praça central seria este local, 

localizado. Afirmou ainda que facilitaria o 

destes produtos. Disse que os comerciantes têm raz

vendedores pesquisam os valores dos produtos n

mais baixo em suas mercadorias. Disse que defende os comerciantes e espera que a 

administração reveja esta questão. 

Valdicir Bertoni, o qual considerou que

seus produtos na guarita da Brigada Militar, o que até pode ser permitido, mas u

adequado e com mais condições

de ter um estacionamento para os veículos e 

espaço. O Vereador Marcelo Richit também se manifestou

Vereador zelar pelos esta

impostos, mas sem desmerecer o trabalho dos vendedores ambulantes, que também tem o 

direito de sobreviver e que 

sua opinião, a praça não seria o local exato, mas que eles tenham 

os produtos, sem prejudicar ninguém

adequada. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

Requerimento de Justificativa Nº. 00

votação e aprovado por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação o 

Nº. 003/2019. Sem manifestações dos Vereadores, de imediato foi à votação e aprovado po

unanimidade de votos. Seguindo

deliberação do Plenário, o 

Vereadora Onira Zonin, parabenizando

importante já que no município 

de saúde estão executando 

junto com a vigilância sanitária do município.

proprietários de terrenos baldios

nestes lotes e fiscalizarem. Ressaltou que a lei precisa

 

 

Deputado Covatti. Sugeriu que até que a obra não seja realizada, que os responsáveis realizem 

a colocação de brita para melhorar as condições dos moradores. 

a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, 

Indicação Nº. 003/2019. Pronunciou-se o aut

se que a indicação está baseada na cobrança 

município. Segundo pesquisa realizada, esse método é adotado em vários 

são orientados a permanecer num local apropriado. Na opi

e local, que não desmereceria esses vendedores, além de ser bem 

localizado. Afirmou ainda que facilitaria o trabalho do setor responsável pela 

destes produtos. Disse que os comerciantes têm razão em reclamar, pois muitas vezes esses 

quisam os valores dos produtos no comércio para depois colocarem um valor 

mais baixo em suas mercadorias. Disse que defende os comerciantes e espera que a 

administração reveja esta questão. Sobre a indicação também se pronunciou o 

considerou que tem visto vendedores nos finais de semana, vendendo 

seus produtos na guarita da Brigada Militar, o que até pode ser permitido, mas u

e com mais condições para os vendedores seria importante, até mesmo pela questão 

para os veículos e também para que as calçadas fiquem com mais 

Vereador Marcelo Richit também se manifestou afirmando que é dever do 

Vereador zelar pelos estabelecimentos comerciais do município, os quais

sem desmerecer o trabalho dos vendedores ambulantes, que também tem o 

e que um local adequado para eles trabalharem garante segurança. Em 

seria o local exato, mas que eles tenham um local

os produtos, sem prejudicar ninguém, sendo que a fiscalização também 

Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

nto de Justificativa Nº. 001/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancelli foi à 

unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação o 

Sem manifestações dos Vereadores, de imediato foi à votação e aprovado po

Seguindo na Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu 

deliberação do Plenário, o Projeto de Lei Nº. 006/2019. A primeira a se manifes

parabenizando o Executivo pela criação da lei

no município existem focos do mosquito da dengue. 

stão executando um excelente trabalho e espera que tenham 

junto com a vigilância sanitária do município. Afirmou que deve haver uma exigência aos 

proprietários de terrenos baldios, que muitas vezes, proíbem as agentes de sa

nestes lotes e fiscalizarem. Ressaltou que a lei precisa ser aprovada para

 

, que os responsáveis realizem 

para melhorar as condições dos moradores. Em votação, 

Prosseguindo, o Senhor Presidente 

se o autor, Vereador Ismael 

está baseada na cobrança dos comerciantes do 

município. Segundo pesquisa realizada, esse método é adotado em vários municípios, onde os 

Na opinião do Vereador, a 

que não desmereceria esses vendedores, além de ser bem 

trabalho do setor responsável pela fiscalização 

ão em reclamar, pois muitas vezes esses 

o comércio para depois colocarem um valor 

mais baixo em suas mercadorias. Disse que defende os comerciantes e espera que a 

cação também se pronunciou o Vereador 

tem visto vendedores nos finais de semana, vendendo 

seus produtos na guarita da Brigada Militar, o que até pode ser permitido, mas um local 

até mesmo pela questão 

para que as calçadas fiquem com mais 

afirmando que é dever do 

, os quais recolhem seus 

sem desmerecer o trabalho dos vendedores ambulantes, que também tem o 

s trabalharem garante segurança. Em 

um local para comercializar 

também seria da maneira mais 

Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o 

Norberto da Silva Barancelli foi à 

unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação o Requerimento 

Sem manifestações dos Vereadores, de imediato foi à votação e aprovado por 

na Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu à 

A primeira a se manifestar foi a 

a lei, a qual considerou 

do mosquito da dengue. Disse que as agentes 

excelente trabalho e espera que tenham ainda mais atenção, 

deve haver uma exigência aos 

proíbem as agentes de saúde de entrar 

para poder responsabilizar 



também os moradores, uma vez que a

Antonio Pereira também se pronunciou. Disse que o projeto

moradores e também empresas não 

partir da aprovação desta lei, 

da população e aplicar as penalidades se for o caso. 

Art. 11 da lei, o Vereador declarou que as 

população e sabem quais são os 

dos terrenos. Em sua opinião, a prefeitura deveria realizar a limpeza de 

que fosse cobrado apenas de q

disposição para ajudar, pois 

município.Também se manifestou sobre a matéria, a 

salientando que há mais de quinze anos

prevenção da dengue. Esclareceu que 

como agente de endemias, e que sozinho não consegue visitar todo o município. 

nos últimos anos, os agentes de saúde desenvolvem o trabalho da dengue

residências, procurando focos e 

coletar larvas e encaminhar até Passo F

inclusive registrado em ata, que

Urbanismo, que houvesse cola

perceberam que isto sempre acabava em nada. 

acreditar que haverá mais cobrança, uma vez que

de saúde entrar nas residência

município uma reunião com a V

montar uma estratégia de como será feito esse combate no

maneira que está à situação ficará mais séria e o problema 

O Vereador Ismael Zukunelli se 

população em geral é a parte mais importante. 

Diego e Daiane, o Vereador enfatizou 

leis existem e elas são para todos. Disse que o assunto sobre 

resolvido rapidamente pela administração

não custa manter o terreno limpo

acontecer, mas precisa haver

Por fim, manifestou-se o Vereador Valdicir Bertoni

abordado pelos colegas, porém acrescentou que esse não é o único problema, existe ainda 

uma infestação de baratas e ratos nos entulhos de terrenos baldios

 

 

também os moradores, uma vez que a dengue é uma doença muito séria.

Antonio Pereira também se pronunciou. Disse que o projeto de lei é importante, 

também empresas não estão dando a devida atenção ao problema. 

partir da aprovação desta lei, a secretaria de saúde necessita ter pulso firme

da população e aplicar as penalidades se for o caso. Sobre a cobrança que vem especifica

declarou que as agentes de saúde possuem todas as 

lação e sabem quais são os moradores que tem ou não condições de pagar 

dos terrenos. Em sua opinião, a prefeitura deveria realizar a limpeza de 

apenas de quem tem condições de pagar. O Vereador se 

pois a situação afeta toda a população e também o orçamento do 

Também se manifestou sobre a matéria, a Vereadora Daiane 

há mais de quinze anos, vem sendo trabalhada no município, a questão da

. Esclareceu que no município existe apenas um funcionário concursado 

como agente de endemias, e que sozinho não consegue visitar todo o município. 

os últimos anos, os agentes de saúde desenvolvem o trabalho da dengue

focos e quando encontram chamam o agente das endemias para 

oletar larvas e encaminhar até Passo Fundo. Disse que muitas reuniões foram feitas, 

registrado em ata, que foi cobrado das administrações e dos Secretários

, que houvesse colaboração para a limpeza em alguns locais da 

o sempre acabava em nada. Declarou-se feliz pela criação desta lei e 

haverá mais cobrança, uma vez que muitas famílias nem sequer deixam o agente 

residências. Informou ainda, que no dia (11) onze d

município uma reunião com a Vigilância das Endemias de Passo Fundo

montar uma estratégia de como será feito esse combate no município

situação ficará mais séria e o problema vai estourar na Secretaria de S

O Vereador Ismael Zukunelli se pronunciou, dizendo que a questão do comprometimento da 

é a parte mais importante. Referindo-se aos comentários dos Vereado

Diego e Daiane, o Vereador enfatizou que muitas vezes os bons pagam pelos maus, 

existem e elas são para todos. Disse que o assunto sobre dívida ativa 

pela administração. Frisou que o comprometimento é essencial

o terreno limpo. Afirmou que o momento é de agir, que 

haver resultados, tendo em vista o problema que poderá se torn

Vereador Valdicir Bertoni, falando que o assunto foi muito bem 

, porém acrescentou que esse não é o único problema, existe ainda 

uma infestação de baratas e ratos nos entulhos de terrenos baldios. Disse que

 

gue é uma doença muito séria. O Vereador Diego 

de lei é importante, que muitos 

ao problema. Afirmou que a 

pulso firme, para cobrar mais 

Sobre a cobrança que vem especificada no 

em todas as informações da 

condições de pagar pela limpeza 

dos terrenos. Em sua opinião, a prefeitura deveria realizar a limpeza de forma gratuita, mas 

O Vereador se colocou à 

ão afeta toda a população e também o orçamento do 

readora Daiane Barancelli, 

vem sendo trabalhada no município, a questão da 

no município existe apenas um funcionário concursado 

como agente de endemias, e que sozinho não consegue visitar todo o município. Informou que 

os últimos anos, os agentes de saúde desenvolvem o trabalho da dengue, visitando 

o agente das endemias para 

uitas reuniões foram feitas, 

foi cobrado das administrações e dos Secretários de Obras e 

em alguns locais da cidade, mas 

se feliz pela criação desta lei e disse 

sequer deixam o agente 

o dia (11) onze de março ocorrerá no 

ndo, com o objetivo de 

município, pois se continuar da 

ar na Secretaria de Saúde. 

questão do comprometimento da 

os comentários dos Vereadores 

vezes os bons pagam pelos maus, que as 

dívida ativa necessita ser 

comprometimento é essencial e que 

. Afirmou que o momento é de agir, que as reuniões têm que 

resultados, tendo em vista o problema que poderá se tornar pior. 

, falando que o assunto foi muito bem 

, porém acrescentou que esse não é o único problema, existe ainda 

se que a sociedade tem 



que ser responsabilizada, porque 

de saúde resolvam o problema, 

que se isso acontecer, não vai pesar tanto para 

resultados. Sem mais pronunciamentos

unanimidade de votos. O Projeto de Lei 

A única a se manifestar foi a 

Casa um projeto de lei, já com recurso disponível, 

afirmando que foi a primeira a fazer este projeto, o qual depois de tempos 

com mais equipamentos, i

população, a Vereadora informou

será destinado a aquisição de

que é um bom recurso que chega para realizar o sonho e alegrar muitas pessoas do município. 

Em votação, o projeto de lei 

Dia e não havendo inscritos para ocupar a 

imediato para as inscrições do 

Norberto da Silva Barancelli

Casa e o público presente, o Vereador 

Legislativa foi questionado

o município, encontrava-se

semanas à mostra em frente à prefeitura.

conquista foi da população, porém parabenizou o Senhor Celsoir que

buscado recursos para o município, por intermédio 

Relatou que ligou para o Secretário de Saúde a fim de esclarecer o as

conversa foi normal, porém depois

também se alterou durante o ocorrido e

recordou que durante a conversa o S

administrações passadas ocorreram 

ambulância que era amarrada com corda. S

mas sim de uma van. Destacou ainda que no passado 

pessoas, todos os partidos estiveram 

PTB, o PP esteve junto e 

junto, inclusive a Secretaria de

culpa no passado, que precisamos viver o presente e 

Disse que hoje o município possui 

equipada para prestar o melhor 

 

 

porque muitos moradores vão deixando que a 

resolvam o problema, quando na verdade cada um de nós precisa 

, não vai pesar tanto para a prefeitura e conseguir

pronunciamentos, o projeto de lei foi à votação e aprovado por 

Projeto de Lei Nº. 007/2019 foi à última matéria a entrar em pauta. 

A única a se manifestar foi a Vereadora Onira Zonin. Falou da alegria 

Casa um projeto de lei, já com recurso disponível, para a Banda Marcial do município, 

foi a primeira a fazer este projeto, o qual depois de tempos 

com mais equipamentos, inclusive cedidos pela Escola João XXIII. Para entendimento da 

informou que a barragem ou a ENGIE Brasil doou este recurso

será destinado a aquisição de equipamentos de som e as vestes das crianças. 

ecurso que chega para realizar o sonho e alegrar muitas pessoas do município. 

de lei foi aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do 

Dia e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de 

diato para as inscrições do Grande Expediente. O primeiro inscrito foi

Norberto da Silva Barancelli. Depois de saudar o Presidente, Vereadores, funcionários da 

Casa e o público presente, o Vereador pronunciou que durante o recesso desta Casa

questionado por algumas pessoas por qual motivo a ambulância que veio para 

se parada na secretaria, sendo que também havia ficado duas 

semanas à mostra em frente à prefeitura. Em primeiro lugar, destacou

população, porém parabenizou o Senhor Celsoir que, incansavelmente, 

buscado recursos para o município, por intermédio da bancada do PP e 

ligou para o Secretário de Saúde a fim de esclarecer o as

conversa foi normal, porém depois o secretário se alterou. O Vereador reconheceu que 

durante o ocorrido e pediu desculpas ao Secretário de S

que durante a conversa o Secretário de Saúde disse qu

administrações passadas ocorreram muitas falcatruas e que o municípi

amarrada com corda. Segundo o Vereador, não se tratava de ambulância, 

Destacou ainda que no passado independentemente

s os partidos estiveram juntos e governaram o município, que no 

 no governo do Senhor Euclides Dal Bello, o PT também esteve 

junto, inclusive a Secretaria de Saúde era do PT. Para o Vereador é preciso parar de jogar a 

recisamos viver o presente e realizar uma mudança no município. 

hoje o município possui uma ambulância de boa qualidade, 

o melhor serviço à população e evitar que o pior aconteça

 

vão deixando que a prefeitura e os agentes 

na verdade cada um de nós precisa fazer a sua parte. E 

a prefeitura e conseguiremos ter bons 

foi à votação e aprovado por 

matéria a entrar em pauta. 

alegria sentida por ver nesta 

a a Banda Marcial do município, 

foi a primeira a fazer este projeto, o qual depois de tempos foi implementado 

. Para entendimento da 

que a barragem ou a ENGIE Brasil doou este recurso, que 

equipamentos de som e as vestes das crianças. Disse acreditar 

ecurso que chega para realizar o sonho e alegrar muitas pessoas do município. 

Encerrada a Ordem do 

, o Senhor Presidente passou de 

. O primeiro inscrito foi o Vereador 

. Depois de saudar o Presidente, Vereadores, funcionários da 

que durante o recesso desta Casa 

ambulância que veio para 

parada na secretaria, sendo que também havia ficado duas 

estacou que o mérito desta 

, incansavelmente, tem 

da bancada do PP e do Deputado Covatti. 

ligou para o Secretário de Saúde a fim de esclarecer o assunto, o início da 

O Vereador reconheceu que 

ao Secretário de Saúde. O Vereador 

que nos governos de 

o município possuía apenas uma 

não se tratava de ambulância, 

independentemente de partidos ou 

juntos e governaram o município, que no governo do 

ides Dal Bello, o PT também esteve 

Para o Vereador é preciso parar de jogar a 

uma mudança no município. 

ambulância de boa qualidade, que precisa ser 

e evitar que o pior aconteça. Afirmou que 



muitas reclamações ouvidas nas ruas são

fazem sim, os projetos que vem da Prefeita 

Vereadores não estão sendo v

fechadas e que muitas decisões de projetos

Advertiu à Prefeita para que tenha mais 

secretário tem mais poder do que 

Secretário é nomeado pelo Prefeito. 

no município e espera que o próximo gestor governe para todos e não para meia dúzia. 

Passando a presidência à 

Vereador Sérgio Bernardi. Após saudar os presentes, em esp

que representava a família Covatti, o Vereador disse

de 2019, vai precisar do 

trabalhando da maneira que trabalharam 

e com muito respeito. Deixou claro que toda a sexta

Câmara à disposição da população e f

povo, através do celular e também quem precisar pode

secretária e do jurídico serão bem atendidos. 

mencionando a audiência que tiveram com o Senador Luiz Carlos Heinze

discutido assunto referente 

tratativas com o Senador, o qual fez um vídeo que 

apoiava o movimento. Explicou que 

Prefeito Mauri, através de 

lideranças e empresários da região e tam

sexta-feira passada, o próprio Senador marcou 

grande possibilidade de elegerem como

Prefeitos de Erechim, Sananduva e Ma

governo do estado tem dificuldades financeiras, 

senadores do estado repassarem um val

impositivas. Garantiu que se isso acontecer, os Vereadores farão o que for preciso para que no 

ano de 2020 aconteça o que é tão sonhado por todos. 

Presidente concedeu a palavra ao próximo inscrito, Vereador Marcelo Richit.  

presentes, o Vereador complementou a viagem 

de político, porque como é obrigação e dever do Vereador zelar pelo

puder, também é obrigação 

se disse feliz porque a viagem foi bastante produtiva e com mais 

 

 

muitas reclamações ouvidas nas ruas são de que o Vereador não faz nada, mas

sim, os projetos que vem da Prefeita precisam do aval desta Casa. 

Vereadores não estão sendo vistos porque a Prefeita, muitas vezes, faz reuniões de portas 

e que muitas decisões de projetos os Vereadores têm que engolir goela 

para que tenha mais respeito com os Vereadores, porque hoje um 

poder do que um Vereador, sendo que o Vereador foi eleito 

é nomeado pelo Prefeito. Para finalizar, frisou que sem o aval desta Casa, nada sai 

spera que o próximo gestor governe para todos e não para meia dúzia. 

 Vice-Presidente, o próximo inscrito a ocupar a tribuna foi o 

. Após saudar os presentes, em especial, o amigo Celsoir da Silva, 

representava a família Covatti, o Vereador disse que na presidência da Câmara

vai precisar do apoio de cada um, que são um grupo e espera que continuem

trabalhando da maneira que trabalharam até hoje, cada um com suas propostas, 

Deixou claro que toda a sexta-feira, no período

disposição da população e fora isso, garantiu que está sempre

povo, através do celular e também quem precisar poderá procurar a Câmara, 

serão bem atendidos. Fez um breve relato sobre a 

que tiveram com o Senador Luiz Carlos Heinze

assunto referente à ERS 126. Disse que na oportunidade 

tratativas com o Senador, o qual fez um vídeo que circulou nas redes sociais o

Explicou que no município a caminhada teve início com 

através de uma reunião que contou com a presença 

lideranças e empresários da região e também a comunidade maximilianense

feira passada, o próprio Senador marcou uma audiência em Erechim e 

grande possibilidade de elegerem como prioridade o asfaltamento da ERS 126, inclusive os 

Prefeitos de Erechim, Sananduva e Marcelino Ramos já manifestaram apoio. 

governo do estado tem dificuldades financeiras, mas existe a possibilidade dos deputados e 

senadores do estado repassarem um valor para a construção desta obra, através das emendas 

Garantiu que se isso acontecer, os Vereadores farão o que for preciso para que no 

ano de 2020 aconteça o que é tão sonhado por todos. Reassumindo a presidência, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao próximo inscrito, Vereador Marcelo Richit.  

mplementou a viagem a Brasília, afirmando que 

porque como é obrigação e dever do Vereador zelar pelo município e buscar o que 

também é obrigação dos deputados estenderem a mão para os Ve

viagem foi bastante produtiva e com mais uma participação do Senhor 

 

não faz nada, mas os Vereadores 

precisam do aval desta Casa. Lamentou que os 

faz reuniões de portas 

que engolir goela abaixo. 

respeito com os Vereadores, porque hoje um 

um Vereador, sendo que o Vereador foi eleito pelo povo e o 

sem o aval desta Casa, nada sai 

spera que o próximo gestor governe para todos e não para meia dúzia. 

ocupar a tribuna foi o 

ecial, o amigo Celsoir da Silva, 

na presidência da Câmara, neste ano 

são um grupo e espera que continuem 

cada um com suas propostas, porém unidos 

feira, no período da tarde, estará na 

sempre disponível para o 

procurar a Câmara, que através da 

sobre a viagem a Brasília, 

que tiveram com o Senador Luiz Carlos Heinze, ocasião que foi 

ERS 126. Disse que na oportunidade foram feitas algumas 

circulou nas redes sociais onde o mesmo 

teve início com o Vice-

uma reunião que contou com a presença de vários prefeitos, 

munidade maximilianense. Declarou que na 

audiência em Erechim e foi apontada uma 

ERS 126, inclusive os 

manifestaram apoio. Sabe-se que o 

mas existe a possibilidade dos deputados e 

or para a construção desta obra, através das emendas 

Garantiu que se isso acontecer, os Vereadores farão o que for preciso para que no 

Reassumindo a presidência, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao próximo inscrito, Vereador Marcelo Richit.  Após saudar os 

Brasília, afirmando que não é de puxar saco 

município e buscar o que 

para os Vereadores. O Vereador 

uma participação do Senhor 



Celsoir, foi garantida uma emenda

(duzentos e cinquenta mil reais). Citou ainda mais duas eme

cinquenta mil reais) por intermédio d

Goergen. Referiu-se também que

ERS 126, porque pela primeira

torce para que a Comissão formada defina por esta

bancadas, que a partir desta decisão, seria

Deputados, porque somente com o apoio deles poder

inscrita no Grande Expediente foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. 

os presentes e os que acompanhavam pelas redes 

comunidade participar das festividades da semana do município, que tem 

com o evento do dia internacional da mulher e no 

porco à paraguaia. Relatou s

Senador Paulo Paim, o qual agradeceu pela votação 

sinalizou uma emenda par

urbanismo. Disse que estiveram no 

divulgar ainda, mas que esp

município. Citou que foi liberado pelo 

100.000,00 (cem mil reais)

também o pedido para a reforma e ampliação do estádio municipal

Deputado Marcon foi entregue o

R$ 250.000,00, (duzentos e cinquenta mil reais)

Santini, que tem como seu representante no município o Ex

informou que foi entregue 

do Deputado Danrlei do Grêmio, o mesmo 

abranger mais municípios com emendas, 

reforma do estádio municipal

mencionou que participaram de uma audiência a res

acreditar que a reforma é necessária, porém, da maneira que 

vez que prejudicarão muitas pessoas, principalmente, os agricultores. 

deputados para que votem contra a reforma da previdência

em contato com o seu Deputado que votou, solicitando que 

inscrito foi o Vereador Marcelo Junior Locatelli.

funcionários da Casa e o público presente,

informando que a emenda solicitada ao Deputado Marcon 

 

 

uma emenda, através da família Covatti em mais R$ 250.000,00

(duzentos e cinquenta mil reais). Citou ainda mais duas emendas de R$ 150.000,00

cinquenta mil reais) por intermédio do Deputado Afonso Hamm e do Deputado 

também que o mais importante da viagem foi à 

rimeira vez sentiram o interesse e o empenho de um S

torce para que a Comissão formada defina por esta ERS. Solicitou aos Vereadores das demais 

que a partir desta decisão, seria muito importante conversar

somente com o apoio deles poderão concretizar este sonho

inscrita no Grande Expediente foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. Depois de cumprimentar 

os presentes e os que acompanhavam pelas redes sociais, a Vereadora fez o convite para a 

de participar das festividades da semana do município, que tem 

do dia internacional da mulher e no domingo dia 10.03, o tradicional almoço do 

Relatou sobre a viagem a Brasília, informando que visitaram o ga

Senador Paulo Paim, o qual agradeceu pela votação expressiva que fez 

sinalizou uma emenda para aquisição de uma mini-retroescavadaeira para a secretaria de 

stiveram no gabinete do Deputado Bohn Gass e 

ainda, mas que esperavam a destinação de uma emenda bem 

Citou que foi liberado pelo Deputado Henrique Fontana, 

(cem mil reais) para a saúde e como tem direito a uma emenda por ano, 

a reforma e ampliação do estádio municipal

foi entregue o pedido para a construção da Feira do Produtor, no valor de

, (duzentos e cinquenta mil reais). No gabinete do Deputado Fede

Santini, que tem como seu representante no município o Ex-Prefeito Alvair

foi entregue solicitação para uma retroescavadeira.  Em audiência n

Grêmio, o mesmo demonstrou interesse, uma v

er mais municípios com emendas, por isso, também foi solicitado recursos para

municipal. Ainda, no gabinete do Senador Paulo Paim

participaram de uma audiência a respeito da reforma da p

acreditar que a reforma é necessária, porém, da maneira que querem fazer não é possível, 

muitas pessoas, principalmente, os agricultores. 

votem contra a reforma da previdência e solicitou 

eputado que votou, solicitando que também não aprovem. 

inscrito foi o Vereador Marcelo Junior Locatelli. Após saudar o Presidente, Vereadores, 

funcionários da Casa e o público presente, o Vereador comentou sobre a viagem a Brasília, 

emenda solicitada ao Deputado Marcon ainda não pode

 

a Covatti em mais R$ 250.000,00 

R$ 150.000,00 (cento e 

do Deputado Jerônimo 

 discussão referente à 

de um Senador, por isso, 

Vereadores das demais 

muito importante conversarem com os seus 

ão concretizar este sonho. A próxima 

Depois de cumprimentar 

a Vereadora fez o convite para a 

de participar das festividades da semana do município, que tem início dia 08.03, 

domingo dia 10.03, o tradicional almoço do 

que visitaram o gabinete do 

que fez no município e 

daeira para a secretaria de 

s e que não poderiam 

uma emenda bem significativa ao 

Deputado Henrique Fontana, uma emenda de R$ 

direito a uma emenda por ano, deixou 

a reforma e ampliação do estádio municipal. E no gabinete do 

para a construção da Feira do Produtor, no valor de 

No gabinete do Deputado Federal Ronaldo 

Prefeito Alvair, a Vereadora 

Em audiência no gabinete 

interesse, uma vez que pretende 

foi solicitado recursos para a 

o gabinete do Senador Paulo Paim, a Vereadora 

peito da reforma da previdência. Disse 

querem fazer não é possível, uma 

muitas pessoas, principalmente, os agricultores. Reivindicaram aos 

solicitou que a população entre 

também não aprovem. O último 

Após saudar o Presidente, Vereadores, 

reador comentou sobre a viagem a Brasília, 

pode confirmar valores, 



mas o mesmo garantiu que destinará 

feira do produtor. Referiu-se també

confuso no dia, mas que a proposta do governo chegou com

Em sua opinião, a reforma da 

somente o pequeno. Disse que o

porém não consegue ver justiça quando ele diz que o aposentado que fo

aposentará com R$ 400,00 

pessoas será terrível, sendo que os 

reforma deveria partir dos grandes devedores da 

época de campanha, falava da reforma do Temer e dizia que o 

homem e retirar esta reforma, só que hoje el

povo acreditou no projeto do Bolsonaro, 

na época mencionou que caixa dois era 

anticrime e tira caixa dois como crime forte. 

agora fazem outra. Solicitou que a população cobre de seus deputados e garantiu que a 

bancada de Deputados e S

inscritos no Grande Expediente e 

encerrados os trabalhos da

convidou para a Segunda Sessão O

19h. Do que eu, Valdicir Bertoni, 

após ser lida e achada confo

 

 

 

 

garantiu que destinará recursos para aquisição de implementos para realizar a 

se também sobre a reforma da previdência, que o assunto ainda era 

proposta do governo chegou com alguns pontos

reforma da previdência tem que ser feita, porém ela não 

Disse que o governo lançou a ideia de que a reforma fará mais justiça, 

não consegue ver justiça quando ele diz que o aposentado que fo

 (quatrocentos reais). A seu ver a reforma da 

pessoas será terrível, sendo que os municípios pequenos serão os mais afetados.

deveria partir dos grandes devedores da previdência. E que o próprio P

, falava da reforma do Temer e dizia que o ex-Presidente deveria

homem e retirar esta reforma, só que hoje ele propõe algo até pior. Segundo o Vereador, 

povo acreditou no projeto do Bolsonaro, referindo-se a questão do ministro 

na época mencionou que caixa dois era pior que corrupção, mas hoje apresenta um projeto 

e tira caixa dois como crime forte. Disse que antes da eleição

Solicitou que a população cobre de seus deputados e garantiu que a 

bancada de Deputados e Senadores do PT serão contra esta reforma

inscritos no Grande Expediente e nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente 

encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, agradeceu a presença de todos e 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia 20

Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que 

após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor President

 

implementos para realizar a 

m sobre a reforma da previdência, que o assunto ainda era 

alguns pontos a serem debatidos. 

tem que ser feita, porém ela não pode penalizar 

governo lançou a ideia de que a reforma fará mais justiça, 

não consegue ver justiça quando ele diz que o aposentado que for de baixa renda se 

reforma da previdência para estas 

serão os mais afetados. Disse que a 

o próprio Presidente na 

Presidente deveria ser 

Segundo o Vereador, o 

questão do ministro Sérgio Moro, que 

rrupção, mas hoje apresenta um projeto 

eleição falavam uma coisa e 

Solicitou que a população cobre de seus deputados e garantiu que a 

a reforma. Não havendo mais 

o Senhor Presidente declarou 

agradeceu a presença de todos e 

20 de Março de 2019, às 

Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que 

Senhor Presidente da Mesa.  


