
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos vinte e dois dias do mês de 

reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

a Segunda Reunião Ordinária, sob a presidência do

Vereadores: Daiane Barancelli, 

Locatelli, Marcelo Richit, 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

Presidente declarou aberta a 

da Casa, Vice-Prefeito Mauri e os representantes da Associação do Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Machadinho, 

Rádio Interativa Max. Inicialmente, o Senhor 

Antônio Reginato, do C

apresentação dos trabalhos 

Almeida e Machadinho. Em seguida, o

pelas explicações, bem como, 

que for possível. Dispensada a leitura da Ata da

sido disponibilizada para os 

unanimidade de votos. Dando sequência

no qual constaram as seguintes matérias: 

Norberto da Silva Barancelli: 

determine a secretaria competente, a instalação de câmaras de segurança na Unidade Básica 

de Saúde do Município, especialmente, na sala do Secretário, nos corredores e na entrada da 

unidade. - INDICAÇÃO Nº. 005/2019 

reivindicação dos próprios estudantes, 

que seja concedido auxílio financeiro para o transporte dos estudantes do município que 

estudam no Colégio Agrícola de Erechim

Norberto da Silva Barancelli

Secretaria Municipal de Obras, seja providenciada 

início da tubulação do bueiro, localizado próximo a propriedade do Senhor Elias Pilonetto, na 

saída para a Linha Usina. 

Visando melhorar as condições das estradas, 

Secretaria Municipal de Obras, que efetue serviços de melhorias, como patrolamento, abertura 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 22 de Março de 2019. 

dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove

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

rdinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi, o

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli,

Locatelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

declarou aberta a presente sessão. Deu as boas-vindas aos Vereadores, 

Prefeito Mauri e os representantes da Associação do Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Machadinho, demais presentes e os que acompanhavam pelo Facebook 

Inicialmente, o Senhor Presidente cedeu espaço ao Bombeiro José 

, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Machadinho, que fez 

apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela entidade nos municípios de Maximiliano de 

Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu pela disponibilidade e 

, bem como, colocou a Câmara de Vereadores à disposição

Dispensada a leitura da Ata da Primeira Reunião Ordinária, 

sido disponibilizada para os Vereadores. Sem discussões, a ata foi à votação e aprovada por 

Dando sequência, procedeu-se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

no qual constaram as seguintes matérias: - INDICAÇÃO Nº. 004/2019 

Norberto da Silva Barancelli: Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

determine a secretaria competente, a instalação de câmaras de segurança na Unidade Básica 

de Saúde do Município, especialmente, na sala do Secretário, nos corredores e na entrada da 

DICAÇÃO Nº. 005/2019 – do Vereador Diego Antonio Pereira: 

reivindicação dos próprios estudantes, indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

que seja concedido auxílio financeiro para o transporte dos estudantes do município que 

o Colégio Agrícola de Erechim-RS. - INDICAÇÃO Nº. 006/2019 

Norberto da Silva Barancelli: Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita, para que através da 

l de Obras, seja providenciada a colocação de uma carga de cascalho no 

início da tubulação do bueiro, localizado próximo a propriedade do Senhor Elias Pilonetto, na 

 - INDICAÇÃO Nº. 007/2019 – do Vereador Sergio Bernardi: 

sando melhorar as condições das estradas, indico a Prefeita Municipal, por mei

Secretaria Municipal de Obras, que efetue serviços de melhorias, como patrolamento, abertura 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

enove, às dezenove horas, 

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

Sergio Bernardi, os seguintes 

el Zukunelli, Marcelo Junior 

Onira Orlando Zonin e Valdicir 

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

vindas aos Vereadores, funcionários 

Prefeito Mauri e os representantes da Associação do Corpo de Bombeiros 

acompanhavam pelo Facebook e pela 

cedeu espaço ao Bombeiro José 

Machadinho, que fez a 

desenvolvidos pela entidade nos municípios de Maximiliano de 

Presidente agradeceu pela disponibilidade e 

colocou a Câmara de Vereadores à disposição para auxiliar no 

Ordinária, a qual já havia 

à votação e aprovada por 

EXPEDIENTE DO DIA, 

INDICAÇÃO Nº. 004/2019 – do Vereador 

Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

determine a secretaria competente, a instalação de câmaras de segurança na Unidade Básica 

de Saúde do Município, especialmente, na sala do Secretário, nos corredores e na entrada da 

do Vereador Diego Antonio Pereira: Atendendo a 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

que seja concedido auxílio financeiro para o transporte dos estudantes do município que 

INDICAÇÃO Nº. 006/2019 – do Vereador 

a Excelentíssima Senhora Prefeita, para que através da 

a colocação de uma carga de cascalho no 

início da tubulação do bueiro, localizado próximo a propriedade do Senhor Elias Pilonetto, na 

do Vereador Sergio Bernardi: 

a Prefeita Municipal, por meio da 

Secretaria Municipal de Obras, que efetue serviços de melhorias, como patrolamento, abertura 



e limpeza de valas em todas as estradas das Linhas Alto e Baixo Caçador. 

008/2019 – do Vereador Valdicir

reiterando os termos da indicação n°028/2017, de sua autoria, que através da secretaria 

competente seja realizada a conclusão do calçamento da Rua Vitório Setti, aproximadamente 

240 m2. - REQUERIMENTO Nº 004/2019 

Para que a Excelentíssima Senhora Prefeita, mobilize esforços e junto com as Secretarias 

Municipais, o Poder Legislativo e todo o funcionalismo seja realizado um mutirão de limpeza 

em toda a cidade, principalmente, os locais que estão 

criadouros de mosquitos da dengue.

inciso III da Lei Municipal 950/2019 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de 

votos. - Projeto de Lei Nº 009/2019: 

918/2018 e dá outras providências. 

submeteu à discussão a Indicação Nº. 004

autor se manifestou alegando que tem recebido 

também, de pessoas que afirmam 

saúde têm ocorrido vários fatos, como por exemplo, sobre 

outros não. Frisou que a partir 

certo. Relatou ainda que uma Senhora, que tem seu pai com duas perdas amputadas, reclamou 

que ligou para o Secretário pedindo um carro para 

precisava fazer uma consulta

pequeno disponível e que 

Disse que nesta semana este mesmo cidadão precisava fazer um

Prefeita e ela lhe prometeu que buscaria este cidadão

agradeceu ao Secretário da Assistência Social, que 

cidadão. Ressaltou que situações como essa são revoltantes, por isso, cobrou que sejam 

instaladas as câmeras com urgência. 

de votos. Foi submetida à discussão a 

Pereira, o qual se pronunciou 

voluntários e comprometeu

Vereador justificou que foi cobrado por alguns alunos que estudam em colégios agrícolas

Viadutos, Erechim e Concórdia.

município e que não haveria muito gasto

ensino médio, por isso, considerou importante que seja disponibilizado para estes estudantes, 

o transporte ou uma ajuda financeira. 

 

 

 

e limpeza de valas em todas as estradas das Linhas Alto e Baixo Caçador. 

do Vereador Valdicir Bertoni: Indica a chefe do Poder Exec

reiterando os termos da indicação n°028/2017, de sua autoria, que através da secretaria 

competente seja realizada a conclusão do calçamento da Rua Vitório Setti, aproximadamente 

REQUERIMENTO Nº 004/2019 – do Vereador Norberto da 

Para que a Excelentíssima Senhora Prefeita, mobilize esforços e junto com as Secretarias 

Municipais, o Poder Legislativo e todo o funcionalismo seja realizado um mutirão de limpeza 

em toda a cidade, principalmente, os locais que estão contribuindo para a proliferação de 

criadouros de mosquitos da dengue. - Projeto de Lei Nº 008/2019: 

inciso III da Lei Municipal 950/2019 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de 

Projeto de Lei Nº 009/2019: Altera a Redação do artigo 1° da lei Municipal 

2018 e dá outras providências. Iniciando a ORDEM DO DIA, 

Indicação Nº. 004/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancelli.

autor se manifestou alegando que tem recebido reclamações e acredita que os colegas 

afirmam serem mal atendidas. Também justificou que no posto de 

s fatos, como por exemplo, sobre os exames, que para uns tem e para 

Frisou que a partir da instalação dessas câmeras poderão comprovar quem está 

Relatou ainda que uma Senhora, que tem seu pai com duas perdas amputadas, reclamou 

Secretário pedindo um carro para buscá-lo na Linha Raia, pois o mesmo 

uma consulta, mas segundo ela, o mesmo teria dito que não hav

pequeno disponível e que não valia à pena deslocar a ambulância para buscar est

Disse que nesta semana este mesmo cidadão precisava fazer um exame

meteu que buscaria este cidadão, mas também não cumpriu, mas 

ecretário da Assistência Social, que deslocou um veículo para buscar esse 

. Ressaltou que situações como essa são revoltantes, por isso, cobrou que sejam 

s com urgência. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade 

Foi submetida à discussão a Indicação Nº. 005/2019, do Veread

se pronunciou agradecendo o trabalho desenvolvi

comprometeu-se em buscar auxílio para esta associação. Sobre sua indicação, o 

Vereador justificou que foi cobrado por alguns alunos que estudam em colégios agrícolas

Viadutos, Erechim e Concórdia. Disse que esta rota poderia ser realizada

haveria muito gasto. Segundo o Vereador, a base do estudo está no 

ensino médio, por isso, considerou importante que seja disponibilizado para estes estudantes, 

ajuda financeira. No seu ponto de vista, a saúde, a

 

e limpeza de valas em todas as estradas das Linhas Alto e Baixo Caçador. - INDICAÇÃO Nº. 

Indica a chefe do Poder Executivo Municipal, 

reiterando os termos da indicação n°028/2017, de sua autoria, que através da secretaria 

competente seja realizada a conclusão do calçamento da Rua Vitório Setti, aproximadamente 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

Para que a Excelentíssima Senhora Prefeita, mobilize esforços e junto com as Secretarias 

Municipais, o Poder Legislativo e todo o funcionalismo seja realizado um mutirão de limpeza 

tribuindo para a proliferação de 

Projeto de Lei Nº 008/2019: Altera do Artigo 2°, 

inciso III da Lei Municipal 950/2019 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de 

Redação do artigo 1° da lei Municipal 

ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 

, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. O 

reclamações e acredita que os colegas 

Também justificou que no posto de 

os exames, que para uns tem e para 

as câmeras poderão comprovar quem está 

Relatou ainda que uma Senhora, que tem seu pai com duas perdas amputadas, reclamou 

na Linha Raia, pois o mesmo 

que não havia um carro 

para buscar este cidadão. 

exame, que ligou para a 

mas também não cumpriu, mas 

deslocou um veículo para buscar esse 

. Ressaltou que situações como essa são revoltantes, por isso, cobrou que sejam 

m votação, a indicação foi aprovada por unanimidade 

, do Vereador Diego Antonio 

ndo o trabalho desenvolvido pelos bombeiros 

Sobre sua indicação, o 

Vereador justificou que foi cobrado por alguns alunos que estudam em colégios agrícolas de 

Disse que esta rota poderia ser realizada por um veículo do 

Segundo o Vereador, a base do estudo está no 

ensino médio, por isso, considerou importante que seja disponibilizado para estes estudantes, 

No seu ponto de vista, a saúde, a educação e a 



agricultura são três secretarias que movem a 

gastos. A Vereadora Onira 

muito boa e que por casualidade 

Concórdia, sendo que a Prefeitura de Piratuba disponibiliza um ônibus gratuitamente. A 

Vereadora Onira sugeriu que poderia ser realizada uma parceria com Piratuba, sendo que os 

pais só teriam o trabalho de levar seus filhos até lá. Afirm

a possibilidade de ajudar com um micro

a dificuldade maior é porque não tem mais

Presidente, manifestou-se o Vereador Ser

Destacou que várias pessoas 

custo alto e como o município tem auxiliado

ajuda para estes estudantes

horário e uma rota bem programada

com carinho este pedido, porque 

Reassumindo a presidência

aprovada por unanimidade de votos. 

a Indicação Nº. 006/2019, do 

afirmando que tem observado que a população está 

Vereadores a fiscalizar. Relatou que o 

solicitação, uma vez que um bueiro próximo a sua propriedade 

falta de cascalho. Disse que o local é perto da cidade, por isso, gostaria que o Secretário 

tomasse as providências. Sugeriu ainda, que a Empresa Conte que utiliza esta via diariamente, 

por conta do britador, poderia contribuir com o nosso 

deixar a responsabilidade somente para a nossa Prefeitura.  

aprovada por unanimidade de votos.

Sergio Bernardi foi a próxima matéria a entra

Vice-Presidente, se manifestou 

que pode observar nessas estradas não é que estejam intransitáveis, mas acredita que 

proximidade do inverno, talve

deixarem chegar num ponto péssimo, se tornará mais difícil e mais demorado para fazer a 

manutenção. O Vereador s

conversar com os moradores

melhorar as estradas. Retomando a presidência, 

Vereadora Onira Zonin, a qual relatou que por 

 

 

 

secretarias que movem a cidade e que não devem olhar muito para os 

nira Orlando Zonin também se pronunciou. Segundo ela, a indicação é 

boa e que por casualidade ouviu a Prefeita comentar sobre a 

sendo que a Prefeitura de Piratuba disponibiliza um ônibus gratuitamente. A 

Vereadora Onira sugeriu que poderia ser realizada uma parceria com Piratuba, sendo que os 

pais só teriam o trabalho de levar seus filhos até lá. Afirmou que a Prefeita estava 

com um micro-ônibus, tendo em vista que eles voltam no domingo e 

maior é porque não tem mais ônibus de linha. Passando a presidência a Vice

se o Vereador Sergio Bernardi, considerando relevante a indicação.  

várias pessoas também lhe procuraram alegando que eles também possuem um 

custo alto e como o município tem auxiliado quem vai para as universidades, seria justo uma 

ajuda para estes estudantes também. E acredita que com planejamento, definição do melhor 

rota bem programada será possível auxiliar a todos. Espera que a

e pedido, porque a educação é tudo o que podemos dar 

Reassumindo a presidência, não havendo mais pronunciamentos a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão 

, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. O autor se

afirmando que tem observado que a população está cobrando seus direitos e ajudan

Relatou que o Senhor Lírio Banfi lhe procurou para fazer esta 

um bueiro próximo a sua propriedade apresentav

Disse que o local é perto da cidade, por isso, gostaria que o Secretário 

Sugeriu ainda, que a Empresa Conte que utiliza esta via diariamente, 

por conta do britador, poderia contribuir com o nosso município e efetuar estes reparos e não 

deixar a responsabilidade somente para a nossa Prefeitura.  Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos.Em seguida, a Indicação Nº. 007/2019

Sergio Bernardi foi a próxima matéria a entrar em pauta. O autor, passando a presidência a 

se manifestou dizendo que foi procurado por vários moradores

que pode observar nessas estradas não é que estejam intransitáveis, mas acredita que 

, talvez agora não esteja tão difícil fazer as

num ponto péssimo, se tornará mais difícil e mais demorado para fazer a 

O Vereador solicitou que o Secretário de Obras avaliasse a 

com os moradores,para saber das dificuldades e o que precisa ser feito para 

Retomando a presidência, o Senhor Presidente concedeu a p

, a qual relatou que por coincidência, na terça

 

e que não devem olhar muito para os 

Orlando Zonin também se pronunciou. Segundo ela, a indicação é 

sobre a turma que vai para 

sendo que a Prefeitura de Piratuba disponibiliza um ônibus gratuitamente. A 

Vereadora Onira sugeriu que poderia ser realizada uma parceria com Piratuba, sendo que os 

Prefeita estava analisando 

ônibus, tendo em vista que eles voltam no domingo e 

Passando a presidência a Vice-

, considerando relevante a indicação.  

alegando que eles também possuem um 

quem vai para as universidades, seria justo uma 

E acredita que com planejamento, definição do melhor 

Espera que a Prefeita avalie 

que podemos dar para nossos filhos.  

não havendo mais pronunciamentos a indicação foi à votação e 

o Senhor Presidente colocou em discussão 

. O autor se manifestou 

cobrando seus direitos e ajudando os 

lhe procurou para fazer esta 

apresentava problema pela 

Disse que o local é perto da cidade, por isso, gostaria que o Secretário 

Sugeriu ainda, que a Empresa Conte que utiliza esta via diariamente, 

município e efetuar estes reparos e não 

Em votação, a indicação foi 

Indicação Nº. 007/2019 do Vereador 

assando a presidência a 

dizendo que foi procurado por vários moradores e segundo o 

que pode observar nessas estradas não é que estejam intransitáveis, mas acredita que com a 

as melhorias, pois se 

num ponto péssimo, se tornará mais difícil e mais demorado para fazer a 

avaliasse a situação e fosse 

s e o que precisa ser feito para 

o Senhor Presidente concedeu a palavra a 

coincidência, na terça-feira pela manhã, 



juntamente com a Prefeita estiveram 

Senhor Maximino Paese, por causa da construção da ponte no Mazzurana. Declarou que, na 

ocasião, um morador de uma comunidade 

ponte, por isso, passaram por vários locais e realmente foi constatado que tem muita água nas 

estradas, mas que deveria haver mais colaboração dos moradores também, pois não há muita 

coisa para se fazer. Referindo

engenharia, é lamentável que uma ponte seja construída com apenas quatro metros de largura

tendo em vista toda a modernidade 

esperaram muito tempo para a liberação deste recurso, pela D

Prefeitura adotará as medidas, através do

larguraapropriada. O Vereador Valdicir

deste projeto e são R$141.000,00 (cento e 

ponte, sendo 16m (dezesseis metros)

admitiu que essa largura é insuficiente

que a obra precisa passar por u

se tornar viável e evitar que ocorra

Zukunelli. Inicialmente ressaltou que 

piada, porque com este valor poderiam 

Como foi abordado pela Vereadora, 

passar com uma colheitadeira. 

deveriam fazer uma prestação 

indignação e espera que seja colocado

o restante desse dinheiro, porque é impossível gastar 

desta ponte foi feita de ouro. O Vereador Norberto da Silva 

pronunciando que ainda no ano passado ocorreram 

vídeos gravados e só não divulgou porque ficava chato

responsabilizou por encaminhar um ofício à Senhora Prefeita

todos os documentos que esclare

que fizeram este projeto. 

problema. Acredita que a principal pessoa envolvida com este projeto é a Senhora Prefeita

preocupa-se com o fato de que 

para ser concluída, sendo que a po

palavra, o Vereador Valdicir

solicitados pelo Vereador Norberto

 

 

 

amente com a Prefeita estiveram na Linha Alto Caçador e desceram 

, por causa da construção da ponte no Mazzurana. Declarou que, na 

ocasião, um morador de uma comunidade sugeriu que descessem para fiscalizar a 

, por isso, passaram por vários locais e realmente foi constatado que tem muita água nas 

estradas, mas que deveria haver mais colaboração dos moradores também, pois não há muita 

Referindo-se à ponte, a Vereadora disse que, 

que uma ponte seja construída com apenas quatro metros de largura

toda a modernidade de máquinas que temos nos dias 

m muito tempo para a liberação deste recurso, pela Defesa C

medidas, através do setor de engenharia, para que est

. O Vereador Valdicir Bertoni se manifestou informando

deste projeto e são R$141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais) de recursos para est

(dezesseis metros) de comprimento x 4m (quatro metros)

insuficiente para muitas máquinas que passam pelo local. Destacou 

que a obra precisa passar por uma avaliação e ser construída com 1m (um metro) a mais para 

e evitar que ocorram acidentes. Também se pronunciou o Vereador Ismael 

Zukunelli. Inicialmente ressaltou que tecer comentários sobre este assunto

m este valor poderiam ter construir uma casa de primeiríssima qualidade

omo foi abordado pela Vereadora, é inadmissível que numa ponte não se

passar com uma colheitadeira. Disse que além de ser vergonhoso 

zer uma prestação de contas sobre os valores gastos. Deixo

e espera que seja colocado à população, principalmente aos agricultores, 

, porque é impossível gastar todo este valor, a não ser que uma parte 

foi feita de ouro. O Vereador Norberto da Silva Barancelli

pronunciando que ainda no ano passado ocorreram reclamações sobre esta ponte

vídeos gravados e só não divulgou porque ficava chato para a população

responsabilizou por encaminhar um ofício à Senhora Prefeita, para que a mesma 

todos os documentos que esclareçam o assunto e garantiu que irão responsabilizar as pe

 Considerouque a obra ainda não foi concluída e já 

credita que a principal pessoa envolvida com este projeto é a Senhora Prefeita

de que a obra não pode parar, caso contrário, 

para ser concluída, sendo que a população depende muito desta ponte. 

Valdicir Bertoni disse concordar com os esclarecimen

Vereador Norberto, mas acredita que este projeto venho

 

na Linha Alto Caçador e desceram pela propriedade do 

, por causa da construção da ponte no Mazzurana. Declarou que, na 

para fiscalizar a largura da 

, por isso, passaram por vários locais e realmente foi constatado que tem muita água nas 

estradas, mas que deveria haver mais colaboração dos moradores também, pois não há muita 

 por ser uma obra de 

que uma ponte seja construída com apenas quatro metros de largura, 

que temos nos dias atuais. Reclamou que 

efesa Civil e disse que a 

ue esta ponte fique com a  

informando que está por dentro 

is) de recursos para esta 

(quatro metros) de largura e 

muitas máquinas que passam pelo local. Destacou 

ma avaliação e ser construída com 1m (um metro) a mais para 

Também se pronunciou o Vereador Ismael 

sobre este assunto seria questão de 

casa de primeiríssima qualidade. 

não se tem condições de 

 é revoltante, porque 

Deixou registrada a sua 

s agricultores, onde está 

, a não ser que uma parte 

Barancelli se manifestou 

sobre esta ponte, que possui 

ra a população. O Vereador se 

para que a mesma forneça 

o assunto e garantiu que irão responsabilizar as pessoas 

não foi concluída e já está dando 

credita que a principal pessoa envolvida com este projeto é a Senhora Prefeita e 

a obra não pode parar, caso contrário, levará mais dois anos 

pulação depende muito desta ponte. Novamente com a 

disse concordar com os esclarecimentos que serão 

venho da própria Defesa 



Civil. Do mesmo modo, a 

são os engenheiros e tem que 

o recurso vai direto para quem venceu a licitação. Acredita que

aqui para fiscalizar. Para encerrar, o

de dinheiro público, todos têm o direito de saber. Em votação, a indicação foi aprovada

unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação a 

indicação, Vereador Valdicir

comunidade está sabendo que serão 

gostaria que a Prefeita e o Secretário de Urbanismo 

realizada, afirmando que 

concluídos não vão onerar 

que a indicação do colega Vereador é 

nesta semana, foi informado que 

R$ 57,00 (cinquenta e sete reais)

muitos tapa-buracos com valores aproximados de 

que o problema nem foi resolvido. 

se desenvolver. Sem mais 

unanimidade de votos. Seguindo

deliberação do Plenário, o 

Silva Barancelli.O autor, fazendo uso da palavra, 

Câmara aprovou projeto de lei que tratava 

informações sobre o assunto, cada 

metros de distância. Ressaltou que se considerarmos que no município existem doze focos, 

pode-se afirmar que o nosso 

o projeto de lei que obriga os moradores 

muito bom, porém, precisamos dar o exemplo, não chegar ordenando, mas sim conversando. 

Neste sentido, sugeriu que a Prefeita organize e realize 

e pontos do interior, pois tem visto em vários 

Vereador, se houver união e a Prefeita der 

combater os focos domosquito

Acredita ainda, que isso não depende apenas do Executivo

Agentes de Saúde, todos nós somos responsáveis 

Na oportunidade, o Vereador

fosse realizada seis vezes no ano, 

 

 

 

. Do mesmo modo, a Vereadora Onira Zonin assegurou que os responsáveis pela obra 

engenheiros e tem que averiguar até que ponto a Prefeita possui autonomia nisso, 

direto para quem venceu a licitação. Acredita quenão terá 

Para encerrar, o Vereador Ismael Zukunelli mencionou 

todos têm o direito de saber. Em votação, a indicação foi aprovada

s. Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº. 008

Vereador Valdicir Bertoni, disse que vem reiterar o pedido, 

comunidade está sabendo que serão pavimentadas várias ruas do município. E, por isso,

gostaria que a Prefeita e o Secretário de Urbanismo se empenhassem para que

 os 240m2 (duzentos metros quadrados) que faltam para ser 

 os cofres da prefeitura. O Vereador Norberto Barancelli 

que a indicação do colega Vereador é importante. Disse que durante a reunião que tiveram 

foi informado que a construção de calçamento com pedras 

(cinquenta e sete reais) o metro quadrado, o que não seria arriscado

com valores aproximados de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo 

foi resolvido. Para o Vereador, falta diálogo para fazer nosso município 

mais manifestações, de imediato foi à votação e aprovada

Seguindo na Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu 

deliberação do Plenário, o Requerimento Nº. 004/2019, de autoria do Vereador Norberto da 

O autor, fazendo uso da palavra, disse que na reunião do dia seis de 

de lei que tratava dos focos do mosquito da dengue, e segundo 

informações sobre o assunto, cada foco do mosquito tem uma abrangência de 

metros de distância. Ressaltou que se considerarmos que no município existem doze focos, 

que o nosso município está totalmente contaminado. O Vereador avaliouque

projeto de lei que obriga os moradores a fazer limpeza e se não fizerem serão multados, é 

muito bom, porém, precisamos dar o exemplo, não chegar ordenando, mas sim conversando. 

ste sentido, sugeriu que a Prefeita organize e realize um mutirão abrangendo 

e pontos do interior, pois tem visto em vários locais de mata lixos

Vereador, se houver união e a Prefeita der condições para transportar o lixo, 

combater os focos domosquito, pois em cima de uma lei não vão conseguir combater. 

que isso não depende apenas do Executivo, Vereadores, Secretário e os 

, todos nós somos responsáveis e que a população está dispos

, o Vereador falou do recolhimento do lixo no interior, sugerindo que a coleta 

fosse realizada seis vezes no ano, para tentar evitar os focos do mosquito. 

 

os responsáveis pela obra 

até que ponto a Prefeita possui autonomia nisso, pois 

 desvio, mas que estão 

mencionou que por se tratar 

todos têm o direito de saber. Em votação, a indicação foi aprovada por 

008/2019. O autor da 

disse que vem reiterar o pedido, uma vez que a 

pavimentadas várias ruas do município. E, por isso, 

para que esta obra fosse 

(duzentos metros quadrados) que faltam para ser 

cofres da prefeitura. O Vereador Norberto Barancelli ponderou 

a reunião que tiveram 

trução de calçamento com pedras custaria em torno de 

arriscado, pois tem visto 

(quatorze mil reais), sendo 

falta diálogo para fazer nosso município 

mediato foi à votação e aprovada por 

na Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu à 

de autoria do Vereador Norberto da 

disse que na reunião do dia seis de março, a 

dos focos do mosquito da dengue, e segundo 

do mosquito tem uma abrangência de 300 (trezentos) 

metros de distância. Ressaltou que se considerarmos que no município existem doze focos, 

O Vereador avaliouque, 

e se não fizerem serão multados, é 

muito bom, porém, precisamos dar o exemplo, não chegar ordenando, mas sim conversando. 

abrangendo toda a cidade 

s jogados. Segundo o 

condições para transportar o lixo, começarão a 

em cima de uma lei não vão conseguir combater. 

, Vereadores, Secretário e os 

opulação está disposta em ajudar. 

ecolhimento do lixo no interior, sugerindo que a coleta 

evitar os focos do mosquito. O Vereador 



Valdicir Bertoni parabenizou o colega pe

um fizer a sua parte, não estaria da maneira que está. 

conscientizar de que lixo é lixo e não deve ser jogado em qualquer local. Também 

à disposição para auxiliar no que for útil.

unanimidade de votos. O 

pauta. O primeiro a se pronunciar f

projeto com sentimento de tristeza,

(setenta e oito reais). Destacou 

educação. Mencionou que foi aprovado nesta Casa, um projeto que autorizava financiamento 

para pavimentação de (9) no

trezentos e cinquenta mil reais)

1.050.000,00 (um milhão 

2.400.000,00 (dois milhões 

Vereador lembrou que nesta reunião

os quais garantiram que o município estaria

a ter confiança em aprovar 

Vereador questionou o motivo de não se ter dinheiro quando chega 

educação? E que nos últimos dois anos vem brigando por isso. 

alguns dias certamente estarão com uma discussão nesta Casa sobre dinheiro público

seguramente o Executivo vai querer destinar para um cargo ou p

se disse revoltado com a situação e ped

impotente e se vê obrigado a 

lado da educação, mas profundamente envergonhado. O Vereador 

Barancelli também se pronunciou dizendo qu

revoltado é que daqui alguns dias, talvez chegará

Relatou que no ano passado, a Câmara rejeitou projeto para 

com salário em torno de R$ 3.

Prefeita fez esta contratação 

tem cobrado, porque as decisões desta Casa não estão sendo entendidas pela Prefeita. 

Declarou ainda, que na sessão passada comentou que pr

caso do projeto da contratação

Prefeita deu um jeito de contratar 

reais) que estão sendo pagos de salário, 

Vereador, a máquina está inchando e se não cortarem gastos

 

 

 

Bertoni parabenizou o colega pela iniciativa desta mobilização. Entende que se cada 

não estaria da maneira que está. Disse que a sociedade precisa se 

conscientizar de que lixo é lixo e não deve ser jogado em qualquer local. Também 

à disposição para auxiliar no que for útil. Em votação, o requerimento foi aprovado por 

O Projeto de Lei Nº. 008/2019 foi à próxima 

O primeiro a se pronunciar foi o Vereador Ismael Zukunelli, dizendo que 

jeto com sentimento de tristeza, porque se tratava de um aumento de

Destacou que sempre foi favorável à prioridade

que foi aprovado nesta Casa, um projeto que autorizava financiamento 

nove ruas, que acarretará num gasto de R$ 1.350.000,00 (um milhão 

trezentos e cinquenta mil reais), os quais que serão pagos em vinte anos, o que ocasionará

1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) de juros, sendo assim uma dívida de R$ 

(dois milhões quatrocentos mil reais), o que considerou um grande risco. O 

Vereador lembrou que nesta reunião estavam presentes os representantes do Poder 

garantiram que o município estaria tranquilo sobre a parte financeira e que isso 

a ter confiança em aprovar o projeto, que será importante para o município. 

questionou o motivo de não se ter dinheiro quando chega 

? E que nos últimos dois anos vem brigando por isso. Segundo o Vereador, 

alguns dias certamente estarão com uma discussão nesta Casa sobre dinheiro público

xecutivo vai querer destinar para um cargo ou por outro motivo. O Vereador 

se disse revoltado com a situação e pediu desculpas aos alunos porque mais uma vez 

se vê obrigado a votar um aumento neste valor, mas garantiu que continua

lado da educação, mas profundamente envergonhado. O Vereador 

Barancelli também se pronunciou dizendo que é doloroso votar R$ 78,00, mas o que 

alguns dias, talvez chegará nesta casa projeto para 

que no ano passado, a Câmara rejeitou projeto para a contratação de um funcionário, 

com salário em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais). Informou que no mês de 

z esta contratação (CC 5), que é a esposa do gerente do Banco do Brasil.

rado, porque as decisões desta Casa não estão sendo entendidas pela Prefeita. 

a sessão passada comentou que projetos estão vindo 

caso do projeto da contratação, os Vereadores não engoliram e foi rejeitado, 

de contratar  por conta e acredita que com os R$ 2.000,00 (

) que estão sendo pagos de salário, poderia ser acrescentado no transporte. 

máquina está inchando e se não cortarem gastos, certamente não sobrará nada 

 

mobilização. Entende que se cada 

Disse que a sociedade precisa se 

conscientizar de que lixo é lixo e não deve ser jogado em qualquer local. Também se colocou 

Em votação, o requerimento foi aprovado por 

próxima matéria a entrar em 

oi o Vereador Ismael Zukunelli, dizendo que aprovará o 

aumento de apenas R$ 78,00 

pre foi favorável à prioridade, no caso saúde e 

que foi aprovado nesta Casa, um projeto que autorizava financiamento 

ve ruas, que acarretará num gasto de R$ 1.350.000,00 (um milhão 

os quais que serão pagos em vinte anos, o que ocasionaráR$ 

e cinquenta mil reais) de juros, sendo assim uma dívida de R$ 

que considerou um grande risco. O 

presentantes do Poder Executivo, 

quilo sobre a parte financeira e que isso levou 

que será importante para o município. Porém, o 

questionou o motivo de não se ter dinheiro quando chega àquestão de saúde e 

Segundo o Vereador, daqui 

alguns dias certamente estarão com uma discussão nesta Casa sobre dinheiro público, onde 

or outro motivo. O Vereador 

porque mais uma vez está 

, mas garantiu que continuará do 

lado da educação, mas profundamente envergonhado. O Vereador Norberto da Silva 

78,00, mas o que lhe deixa 

projeto para novas contratações. 

a contratação de um funcionário, 

(três mil reais). Informou que no mês de janeiro a 

, que é a esposa do gerente do Banco do Brasil.Disse que 

rado, porque as decisões desta Casa não estão sendo entendidas pela Prefeita. 

ojetos estão vindo “goela abaixo”, no 

foi rejeitado, no entanto, a 

r conta e acredita que com os R$ 2.000,00 (dois mil 

poderia ser acrescentado no transporte. Segundo o 

certamente não sobrará nada 



para o transporte, para a saúde e para 

Pereira também se manifestou ressaltando que a questão do financiamento tem dois anos de 

carência e dez anos para pagar, 

Prefeita. O Vereador se disse indignado 

a aquisição de dois ônibus para 

Vice-Prefeito falou que não era para levar como base o município de Paim Filho. 

disse que Paim Filho não recebe os

atualmente, o nosso município gasta em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês com o 

transporte para a faculdade. A seu ver, o município de Paim Filho não chega a pagar esse 

valor de prestação dos ônibus 

professores que se deslocavam para Erechim num curso

para a polícia, pois estavam em dez

ônibus e jamais admitiu que alguém 

sim nos espelhar em outros municípios, 

dando certo em outras, pois temos condições de 

planejamento, concluiu. O Vereador Valdicir

faltando com respeito com essa Casa, querendo ou não os Prefeitos precisam respeitar as 

opiniões dos Vereadores, que também 

sociedade. A Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou 

financiamento para pavimentação das ruas. Disse 

Prefeitura teria condições de pagar nestes 

(quatorze mil reais) a R$ 16

terá a pavimentação e o calçamento destas nove ruas. 

também merece que a prefeitura pague este valor por mês

melhor qualidade de vida. 

porém, foi difícil fechar as contas

ônibus. Declarou que o nosso município também est

ajudar mais, porém, a população também merece ter essas nove ruas pavimentadas. 

relação à contratação de mais uma profissional

certa razão. No entanto, era 

educação, tendo em vista que abriu mais 

Escola Madre Cândida, e que foi necessário 

de alguns professores. O Ve

grande ponto que embasa esses projetos é a questão do equilíbrio dos gastos.

 

 

 

a saúde e para os calçamentos de ruas. O Vereador Die

Pereira também se manifestou ressaltando que a questão do financiamento tem dois anos de 

carência e dez anos para pagar, e que a dívida não será paga por ela, a não

O Vereador se disse indignado porque, antes de iniciar a sessão, 

a aquisição de dois ônibus para o transporte pela Prefeitura de Paim Filho, sendo que 

que não era para levar como base o município de Paim Filho. 

Paim Filho não recebe os royalties da barragem, que é um recurso livre. 

o nosso município gasta em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês com o 

uldade. A seu ver, o município de Paim Filho não chega a pagar esse 

ônibus adquiridos. Lembrou que nesses dias recebeu a ligação de 

professores que se deslocavam para Erechim num curso, que a professora pediu que ligasse 

para a polícia, pois estavam em dez pessoas de pé. Disse que por sete anos 

jamais admitiu que alguém ficasse de pé no corredor. Segundo o Vereador, 

outros municípios, precisamos trazer para a nossa cidade o que está 

dando certo em outras, pois temos condições de fazer melhor, só pr

. O Vereador Valdicir Bertoni reforçou que o Poder Executivo está 

faltando com respeito com essa Casa, querendo ou não os Prefeitos precisam respeitar as 

dos Vereadores, que também são autoridades no município e 

A Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou 

financiamento para pavimentação das ruas. Disse que foi realizado um cálculo sobre o que a 

Prefeitura teria condições de pagar nestes dez anos, ficando em torno de 

a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sem contar no impacto positivo que 

terá a pavimentação e o calçamento destas nove ruas. A Vereadora acredita 

também merece que a prefeitura pague este valor por mês, para que os moradores tenham uma 

de vida. Disse que o município de Paim Filho dava o transporte gratuito, 

foi difícil fechar as contas no final do ano e,por isso, foi mais lucrativo comprar os 

nosso município também está auxiliando os estudantes, gostariam de 

a população também merece ter essas nove ruas pavimentadas. 

contratação de mais uma profissional, que não foi aprovado, admitiu que possui 

, era imprescindível contratar mais uma profissional para trabalhar na 

tendo em vista que abriu mais uma turma na creche Mundo Mágica

e que foi necessário para suprir a demanda por conta da aposentadoria 

O Vereador Marcelo Locatelli também se pronunciou afirmando que o 

esses projetos é a questão do equilíbrio dos gastos.

 

Vereador Diego Antonio 

Pereira também se manifestou ressaltando que a questão do financiamento tem dois anos de 

a dívida não será paga por ela, a não ser que seja reeleita 

niciar a sessão, foi comentado sobre 

Paim Filho, sendo que o nosso 

que não era para levar como base o município de Paim Filho. O Vereador 

royalties da barragem, que é um recurso livre. E que, 

o nosso município gasta em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês com o 

uldade. A seu ver, o município de Paim Filho não chega a pagar esse 

que nesses dias recebeu a ligação de 

a professora pediu que ligasse 

por sete anos foi motorista de 

Segundo o Vereador, devemos 

precisamos trazer para a nossa cidade o que está 

só precisamos ter mais 

Bertoni reforçou que o Poder Executivo está 

faltando com respeito com essa Casa, querendo ou não os Prefeitos precisam respeitar as 

são autoridades no município e são cobrados pela 

A Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou esclarecendo o 

foi realizado um cálculo sobre o que a 

, ficando em torno de R$ 14.000,00 

, sem contar no impacto positivo que 

A Vereadora acredita que a população 

s moradores tenham uma 

município de Paim Filho dava o transporte gratuito, 

por isso, foi mais lucrativo comprar os 

á auxiliando os estudantes, gostariam de 

a população também merece ter essas nove ruas pavimentadas. Com 

foi aprovado, admitiu que possui 

contratar mais uma profissional para trabalhar na 

uma turma na creche Mundo Mágica e outra na 

para suprir a demanda por conta da aposentadoria 

eador Marcelo Locatelli também se pronunciou afirmando que o 

esses projetos é a questão do equilíbrio dos gastos.Afirmou que o 



município de Paim adquiriu os ônibus para suprir uma necessidade, mas não adianta dar cem 

por cento em alguma coisa e ficar faltando em outra. 

segundo aumento em menos de um ano, concorda com os Vereadores e gostaria de aprovar 

um aumento maior, porém,a Prefeitura está trabalhando com e

investir em todas as áreas. Em votação, o projeto foi aprovado por 

última matéria em pauta foi o 

foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ord

inscritos para ocupar a Tribuna Livre

inscrições do Grande Expediente

Barancelli. Depois de saudar o Presidente, Ver

presente, em especial o Corpo de Bombe

pelo trabalho que estão desenvolvendo em nossa região. 

Brasília e que a bancada do MDB se empenhará para 

pronunciamento, o Vereador 

no ano de 2017. Ressaltou a discussão que teve, por telefone, 

qual havia lhe proferiu xingamento

buscar recursos. Parabenizou a Vereadora Daiane

do pedido, que resultou em R$ 120.000,00 (

veículos e que ainda sobrou dinheiro

hoje, a saúde possui dois 

buscar. Manifestou que se revolta porque 

com a Prefeita que os carros ficariam 

Vereadores tinha conseguido

apenas um dia na frente da Câmara e l

Prefeitura, com a intenção, segundo o Vereador, de colocar na cabeça da população 

Vereadores da Bancada do MDB não fazem nada e 

Vereador Diego Pereira comentou que

emenda, encontra-se guardada n

no período eleitoral. Disse também que existe uma verba de custeio para a saúde que nunca 

foi mencionada. Continuando seu discurso, o Vereado

Vereadores desta Casa estão preocupados, estão fiscalizando e cobrando, que isso não é 

criticar, mas sim a realidade que acontece. 

carro, mas logo que conseguiram est

um carro para o Gabinete da Prefeita, com valor maior daqueles que

 

 

 

município de Paim adquiriu os ônibus para suprir uma necessidade, mas não adianta dar cem 

guma coisa e ficar faltando em outra. O Vereador considerou que est

segundo aumento em menos de um ano, concorda com os Vereadores e gostaria de aprovar 

,a Prefeitura está trabalhando com equilíbrio das contas e

investir em todas as áreas. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade

matéria em pauta foi o Projeto de Lei nº. 009/2019. Sem manifestações, de imediato 

foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as 

Grande Expediente.O primeiro inscrito foi o Vereador Norberto da Silva 

Depois de saudar o Presidente, Vereadores, funcionários da Casa, o público 

presente, em especial o Corpo de Bombeiros Voluntários de Machadinho, parabenizando

pelo trabalho que estão desenvolvendo em nossa região. Garantiu a eles, que estarão indo até 

e que a bancada do MDB se empenhará para trazer algum recurso. 

Vereador referiu-se sobre a saúde, explicando sobre a 

Ressaltou a discussão que teve, por telefone, com o Secretário da Saúde, 

proferiu xingamentos, dizendo ainda que era para parar de fofoca nas ruas e 

Parabenizou a Vereadora Daiane, que trabalha nesta área e

do pedido, que resultou em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para aquisição de dois 

inda sobrou dinheiro. Disse que tem respeito pelo Secretário da S

a saúde possui dois carros novos para dar suporte, é porque a Bancada do MDB foi 

Manifestou que se revolta porque quando estes dois carros chegaram, 

com a Prefeita que os carros ficariam à mostra em frente a Câmara

Vereadores tinha conseguido estes veículos. Disse que não conformada, a 

na frente da Câmara e logo em seguida levou os veículos 

, com a intenção, segundo o Vereador, de colocar na cabeça da população 

Bancada do MDB não fazem nada e que ela havia conseguido. 

Vereador Diego Pereira comentou que a faixa de agradecimento ao Deputado que destinou a 

se guardada no almoxarifado, pois a Prefeita comprou os dois veículos bem 

Disse também que existe uma verba de custeio para a saúde que nunca 

Continuando seu discurso, o Vereador Norberto ressaltou que os noves 

es desta Casa estão preocupados, estão fiscalizando e cobrando, que isso não é 

criticar, mas sim a realidade que acontece. Seguiu dizendo que até então a saúde 

ro, mas logo que conseguiram estes veículos, apareceu, com recurso próprio

ro para o Gabinete da Prefeita, com valor maior daqueles que tinham adquirido para a 

 

município de Paim adquiriu os ônibus para suprir uma necessidade, mas não adianta dar cem 

O Vereador considerou que este já é o 

segundo aumento em menos de um ano, concorda com os Vereadores e gostaria de aprovar 

quilíbrio das contas e podendo 

unanimidade de votos. A 

. Sem manifestações, de imediato 

em do Dia e não havendo 

, o Senhor Presidente passou de imediato para as 

o Vereador Norberto da Silva 

nários da Casa, o público 

iros Voluntários de Machadinho, parabenizando-os 

Garantiu a eles, que estarão indo até 

trazer algum recurso. Seguindo com seu 

se sobre a saúde, explicando sobre a viagem até Brasília 

com o Secretário da Saúde, o 

ara parar de fofoca nas ruas e 

que trabalha nesta área e teve a iniciativa 

cento e vinte mil reais) para aquisição de dois 

em respeito pelo Secretário da Saúde, mas se 

porque a Bancada do MDB foi 

quando estes dois carros chegaram, foi combinado 

em frente a Câmara, pois a Câmara de 

estes veículos. Disse que não conformada, a Prefeita deixou 

os veículos para a frente da 

, com a intenção, segundo o Vereador, de colocar na cabeça da população que os 

que ela havia conseguido. Aparteando, o 

Deputado que destinou a 

comprou os dois veículos bem 

Disse também que existe uma verba de custeio para a saúde que nunca 

Norberto ressaltou que os noves 

es desta Casa estão preocupados, estão fiscalizando e cobrando, que isso não é 

Seguiu dizendo que até então a saúde não tinha 

com recurso próprio, a compra de 

tinham adquirido para a 



saúde. Questionou que se o 

veículo novo, porque não investiram na saúde?

sendo sucateada em dois pontos, no período eleitoral prome

o eleitor tem obrigação de v

tudo tem que pagar o nosso salário

MDB está preocupada em trabalh

município se desenvolva. 

declarou que desses dois veículos adquiridos 

foram investidos. O Vereador 

veículo, mas tem que agradecer que está vindo uma 

Sugeriu que a população, os Vereadores, Vice

trabalho e não uma equipe de combate um contra o outro. Garantiu que não está combatendo, 

mas sim fiscalizando, porque

provem o contrário. Novamente aparteando, o Vereador Valdicir fez 

bancadas que também conseguiram maquinários para o município e estão de parabéns. Para 

finalizar, o Vereador Norberto

esforçando, só que precisamos nos organizar para conseguir chegar onde queremos

inscrito foi o Vereador Marcelo Jú

parabenizou e agradeceu 

oferecendo à população. Complementando o que foi dito sobre a busca de emendas, o 

Vereador fez um balanço das emendas deste ano, segundo o setor de pr

emenda parlamentar do Senador Paulo Paim 

cento e cinquenta reais), o 

emenda para a área da agricultura, no valor de R$ 28

quinhentos reais). Disse que foi c

Deputado Marcon de R$ 114.600,00

saúde foram destinados R$ 100.000,00 

para equipamentos. Através do Deputado Henrique Fontana tiveram mais uma conquista, 

custeio na saúde R$ 100.000,00 e mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

Stédile. Ainda para custeio na saúde foram R$ 100.000,00 do Deputado Afonso 

outra emenda, para academia ao ar livre de R$ 125.000,00

Deputado Ronaldo Nogueira, totalizando para o município em emendas parlamentares, o 

valor de R$ 1.100.250,00 

esforço de toda a administração, do setor de projetos e dos Vereadores

 

 

 

o Secretário ou a Prefeita sabiam que teria recurso para comprar um 

porque não investiram na saúde? Disse que a população do município está 

sendo sucateada em dois pontos, no período eleitoral prometem de tudo, depois se esquecem, 

eleitor tem obrigação de votar e talvez tenha uma promessa não cumprida

tem que pagar o nosso salário. Afirmou que independente de politicagem

da em trabalhar pela população, defendendo todos os s

município se desenvolva. Pedindo a cedência de uma parte, o Vereador Valdicir

declarou que desses dois veículos adquiridos sobrou recursos que ainda não sabem onde 

. O Vereador Norberto Barancelli disse que poderiam ter comprado mais um 

, mas tem que agradecer que está vindo uma nova ambulância para

Sugeriu que a população, os Vereadores, Vice-Prefeito e a Prefeita formem uma equipe de 

e de combate um contra o outro. Garantiu que não está combatendo, 

rque tudo o que fala nesta Casa é a pedido da população e que 

. Novamente aparteando, o Vereador Valdicir fez 

bancadas que também conseguiram maquinários para o município e estão de parabéns. Para 

finalizar, o Vereador Norberto Barancelli declarou que todos os Vereadores estão se 

esforçando, só que precisamos nos organizar para conseguir chegar onde queremos

scrito foi o Vereador Marcelo Júnior Locatelli. Após saudar os presentes, o Vereador 

 a equipe dos Bombeiros Voluntários pelo trabalho

Complementando o que foi dito sobre a busca de emendas, o 

fez um balanço das emendas deste ano, segundo o setor de pr

emenda parlamentar do Senador Paulo Paim de R$ 124.150,00 (cento e vinte e quatro mil 

o Deputado Marco Maia, que não se elegendo, mas destinou uma 

a área da agricultura, no valor de R$ 286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e 

Disse que foi confirmada e também agradece a emenda destinada pelo 

114.600,00 (cento e quatorze mil e seiscentos reais)

R$ 100.000,00 (cem mil reais) do Marco Maia 

. Através do Deputado Henrique Fontana tiveram mais uma conquista, 

100.000,00 e mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

. Ainda para custeio na saúde foram R$ 100.000,00 do Deputado Afonso 

a, para academia ao ar livre de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)

Deputado Ronaldo Nogueira, totalizando para o município em emendas parlamentares, o 

 (um milhão cem mil e duzentos e cinquenta reais). Disse que o 

forço de toda a administração, do setor de projetos e dos Vereadores

 

recurso para comprar um 

população do município está 

udo, depois se esquecem, 

uma promessa não cumprida e ainda depois de 

independente de politicagem, a bancada do 

ar pela população, defendendo todos os setores para que o 

parte, o Vereador Valdicir Bertoni 

ainda não sabem onde 

disse que poderiam ter comprado mais um 

nova ambulância para dará suporte. 

Prefeito e a Prefeita formem uma equipe de 

e de combate um contra o outro. Garantiu que não está combatendo, 

ido da população e que lhe 

. Novamente aparteando, o Vereador Valdicir fez referência as outras 

bancadas que também conseguiram maquinários para o município e estão de parabéns. Para 

todos os Vereadores estão se 

esforçando, só que precisamos nos organizar para conseguir chegar onde queremos. O último 

s presentes, o Vereador 

untários pelo trabalho que estão 

Complementando o que foi dito sobre a busca de emendas, o 

fez um balanço das emendas deste ano, segundo o setor de projetos, as quais:uma 

(cento e vinte e quatro mil 

a, que não se elegendo, mas destinou uma 

(duzentos e oitenta e seis mil e 

da e também agradece a emenda destinada pelo 

mil e seiscentos reais). Para custeio na 

 e mais R$ 100.000,00 

. Através do Deputado Henrique Fontana tiveram mais uma conquista, para 

100.000,00 e mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do Deputado José 

. Ainda para custeio na saúde foram R$ 100.000,00 do Deputado Afonso Hamm e 

(cento e vinte e cinco mil reais) do 

Deputado Ronaldo Nogueira, totalizando para o município em emendas parlamentares, o 

(um milhão cem mil e duzentos e cinquenta reais). Disse que o 

forço de toda a administração, do setor de projetos e dos Vereadores, mostram o 



comprometimento da administração com o município

durante este ano, foram liberados 

cinquenta reais) em emendas

confiança, deixou claro à população que estão trabalhando com seriedade, 

boas estão acontecendo no município e tem certeza que, nos próximos anos, 

resultados com a ajuda de todos. 

mais a ser tratado, o Senhor Presidente 

ordinária. Agradeceu a presença de todos

convidou para a Terceira Sessão O

19h. Do que eu, Valdicir Bertoni, 

após ser lida e achada confo

 

 

 

 

 

comprometimento da administração com o município. Afirmou que da B

, foram liberados R$ 825.250,00 (oitocentos e vinte e cinco mil duzentos e 

enta reais) em emendas. Encerrando, agradeceu a administração e os deputados pela 

população que estão trabalhando com seriedade, 

no município e tem certeza que, nos próximos anos, 

com a ajuda de todos. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente e 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da

gradeceu a presença de todos, em especial a equipe dos Bombeiros Voluntários 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia05 de Abril

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

ada conforme será assinada por mim e pelo Senhor President

 

. Afirmou que da Bancada do PT, 

(oitocentos e vinte e cinco mil duzentos e 

gradeceu a administração e os deputados pela 

população que estão trabalhando com seriedade, que muitas coisas 

no município e tem certeza que, nos próximos anos, terão bons 

inscritos no Grande Expediente e nada 

encerrados os trabalhos da presente reunião 

, em especial a equipe dos Bombeiros Voluntários e 

05 de Abrilde 2019, às 

Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que 

Senhor Presidente da Mesa.  


