
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos cinco dias do mês de abril

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

declarou aberta a presente sessão

da Casa, público presente, em especial o Secretário de Urbanismo, Senhor Idanir

os que acompanhavam ao vivo pelo Facebook e pela Rádio Interativa Maxi. 

leitura da Ata da Reunião anterior, 

havendo discussão, a ata foi 

realizou-se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

INDICAÇÃO Nº. 009/2019 

engenharia desse município, para que realize um estudo de viabilidade técnica para a 

implantação de uma rotatória e também de estacionamento oblíquo, com placas de 

sinalização, em frente ao Clube Aquarius. 

Norberto da Silva Barancelli

limpeza do Lajeado Varela e que seja viabilizado a concretagem do restante do lajeado, tendo 

em vista que o mesmo corta praticamente todo perímetro urbano desse município. 

INDICAÇÃO Nº. 011/2019 

para que através da Secretaria Municipal de Saúde, seja disponibilizado, uma vez na semana, 

um micro-ônibus para o transporte de pacientes do município que necessitam realizar 

consultas e exames em Erechim

Orlando Zonin: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, o 

estudo para a contratação de um profissional Fisioterapeuta para atuar na área da Saúde do 

município. - INDICAÇÃO N° 013/2019 

Municipal, por meio da Secretaria competente, que sejam realizadas melhorias na Avenida 

XV de Novembro, tornando esta via preferencial e a Rua José Bonifácio como via secundária

- INDICAÇÃO N° 014/2019 

para que determine ao setor competente da municipalidade, a 

interna do Ginásio de Esportes Maisson

Infantil Mundo Mágico. - 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 05 de Abril de 2019. 

abril 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

presente sessão ordinária. Deu as boas vindas aos Vereadores, funcionários 

da Casa, público presente, em especial o Secretário de Urbanismo, Senhor Idanir

os que acompanhavam ao vivo pelo Facebook e pela Rádio Interativa Maxi. 

anterior, a qual já havia sido disponibilizada aos Vereadores e n

havendo discussão, a ata foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

EXPEDIENTE DO DIA, constando as seguintes matérias: 

INDICAÇÃO Nº. 009/2019 – do Vereador Diego Antonio Pereira: 

engenharia desse município, para que realize um estudo de viabilidade técnica para a 

implantação de uma rotatória e também de estacionamento oblíquo, com placas de 

em frente ao Clube Aquarius. - INDICAÇÃO Nº. 010/2019 

Norberto da Silva Barancelli: Indica, à Secretaria competente, que seja providenciada a 

limpeza do Lajeado Varela e que seja viabilizado a concretagem do restante do lajeado, tendo 

ta que o mesmo corta praticamente todo perímetro urbano desse município. 

INDICAÇÃO Nº. 011/2019 – da Vereadora Onira Orlando Zonin: 

para que através da Secretaria Municipal de Saúde, seja disponibilizado, uma vez na semana, 

ônibus para o transporte de pacientes do município que necessitam realizar 

Erechim-RS. - INDICAÇÃO Nº 012/2019 – 

Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, o 

ntratação de um profissional Fisioterapeuta para atuar na área da Saúde do 

INDICAÇÃO N° 013/2019 – do Vereador Marcelo Richit:

Municipal, por meio da Secretaria competente, que sejam realizadas melhorias na Avenida 

vembro, tornando esta via preferencial e a Rua José Bonifácio como via secundária

INDICAÇÃO N° 014/2019 – do Vereador Sergio Bernardi: Indica a

para que determine ao setor competente da municipalidade, a efetuar melhorias na iluminação

interna do Ginásio de Esportes Maisson Ceriotti, localizado ao lado da E

 INDICAÇÃO Nº 015/2019 – do Vereador Ismael Zukunelli: 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

dezenove horas, reuniram-se 

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

s seguintes Vereadores: 

Marcelo Junior Locatelli, 

Onira Orlando Zonin e Valdicir Bertoni. 

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

as boas vindas aos Vereadores, funcionários 

da Casa, público presente, em especial o Secretário de Urbanismo, Senhor Idanir Minozzo e 

os que acompanhavam ao vivo pelo Facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Dispensada a 

disponibilizada aos Vereadores e não 

votação e aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, 

as seguintes matérias: -

do Vereador Diego Antonio Pereira: Indica, ao setor de 

engenharia desse município, para que realize um estudo de viabilidade técnica para a 

implantação de uma rotatória e também de estacionamento oblíquo, com placas de 

INDICAÇÃO Nº. 010/2019 – do Vereador 

: Indica, à Secretaria competente, que seja providenciada a 

limpeza do Lajeado Varela e que seja viabilizado a concretagem do restante do lajeado, tendo 

ta que o mesmo corta praticamente todo perímetro urbano desse município. - 

da Vereadora Onira Orlando Zonin: Indica ao Executivo, 

para que através da Secretaria Municipal de Saúde, seja disponibilizado, uma vez na semana, 

ônibus para o transporte de pacientes do município que necessitam realizar 

 da Vereadora Onira 

Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, o 

ntratação de um profissional Fisioterapeuta para atuar na área da Saúde do 

do Vereador Marcelo Richit: Indica à Prefeitura 

Municipal, por meio da Secretaria competente, que sejam realizadas melhorias na Avenida 

vembro, tornando esta via preferencial e a Rua José Bonifácio como via secundária. 

Indica a Senhora Prefeita, 

efetuar melhorias na iluminação 

eriotti, localizado ao lado da Escola de Educação 

do Vereador Ismael Zukunelli: 



Indica a Secretaria de Urbanismo, que seja realizada a remoção de toda a terra que foi

pela enxurrada dos terrenos que margeiam a Avenida XV de Novembro, e após a remoção 

desta terra, que seja providenciada a lavagem desta via. 

Vereadora Daiane Barancelli: 

engenharia da prefeitura, para que avalie a possibilidade de realizar a construção de uma 

ponte ou que ao menos sejam consertados os bueiros que se encontram danificados na Cascata 

Ceroni, localizada na Linha Chrestani. 

Norberto da Silva Barancelli: 

patrolamento, agora com a colocação de cascalho em toda a estrada da Linha Bondam. 

Projeto de Lei Nº 010/2019: 

de Servidor por tempo determinado

submeteu à discussão a Indicação Nº. 009

justificativa, o autor afirmou que vem a

também porque durante a semana foi informado 

frente à Loja Becker pelo mesmo motivo

pessoal responsável do Clube Aquarius 

placa e que a Prefeitura só precis

ocorre em frente ao salão paroquial

Para finalizar, solicitou que a 

necessárias. O Vereador Valdicir

urgência. Considerou a indicação do colega importante, pois 

sinalização e quem acaba 

aprovada por unanimidade de votos. 

010/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancelli

para que fosse realizada a 

assunto. Disse que encaminhou 

dos gastos relacionados ao lajeado, porém, 

assegurou que aguardará mais 

Secretário de Urbanismo para prestar esclarecimentos. 

uma solução para o problema, que 

campanha eleitoral. Segundo o Vereador, a ponte construída não durou (60) sessenta dias e 

caiu, a concretagem fizeram 

estariam os direitos iguais 

cabíveis e encerre a concretagem do laj

 

 

 

Indica a Secretaria de Urbanismo, que seja realizada a remoção de toda a terra que foi

pela enxurrada dos terrenos que margeiam a Avenida XV de Novembro, e após a remoção 

desta terra, que seja providenciada a lavagem desta via. - INDICAÇÃO Nº 016/2019 

Vereadora Daiane Barancelli: Indica a Senhora Prefeita que determine ao depart

para que avalie a possibilidade de realizar a construção de uma 

ponte ou que ao menos sejam consertados os bueiros que se encontram danificados na Cascata 

Ceroni, localizada na Linha Chrestani. - INDICAÇÃO Nº 017/2019 

Norberto da Silva Barancelli: Indica para que seja efetuado novamente os serviços de 

patrolamento, agora com a colocação de cascalho em toda a estrada da Linha Bondam. 

Projeto de Lei Nº 010/2019: Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrog

de Servidor por tempo determinado. Iniciando a ORDEM DO DIA, 

Indicação Nº. 009/2019, do Vereador Diego Antonio Pereira

justificativa, o autor afirmou que vem atender ao pedido da Diretoria 

urante a semana foi informado de que alguns veículos 

frente à Loja Becker pelo mesmo motivo da falta de sinalização. O Vereador garantiu que o 

do Clube Aquarius entraria com a mão-de-obra da pintura e instalação da 

só precisariam disponibilizar o material.  Disse que da mesma forma 

o salão paroquial, onde o estacionamento é oblíquo, porém não sinalizado. 

Para finalizar, solicitou que a Prefeita e a secretaria competente tomassem as providências 

Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou sobre o assunto 

onsiderou a indicação do colega importante, pois tem observado

sinalização e quem acaba pagando por isso é a população. Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi submetida à discussão a 

Norberto da Silva Barancelli, que se pronunciou 

izada a limpeza do Lajeado Varela e que há tempos vem debatendo esse 

encaminhou vários ofícios à Senhora Prefeita, solicitando

relacionados ao lajeado, porém, até o momento, nada foi respondido. 

que aguardará mais (15) quinze dias, caso não seja respondido, 

para prestar esclarecimentos. Disse que os moradores tê

uma solução para o problema, que vem de promessa da Senhora Prefeita, 

. Segundo o Vereador, a ponte construída não durou (60) sessenta dias e 

a concretagem fizeram apenas para três moradores, por isso, perguntou à

estariam os direitos iguais da população? E disse esperar que a Prefeita adote as medidas 

cabíveis e encerre a concretagem do lajeado para dar fim a esta confusão. 

 

Indica a Secretaria de Urbanismo, que seja realizada a remoção de toda a terra que foi levada 

pela enxurrada dos terrenos que margeiam a Avenida XV de Novembro, e após a remoção 

INDICAÇÃO Nº 016/2019 – da 

Indica a Senhora Prefeita que determine ao departamento de 

para que avalie a possibilidade de realizar a construção de uma 

ponte ou que ao menos sejam consertados os bueiros que se encontram danificados na Cascata 

INDICAÇÃO Nº 017/2019 – do Vereador 

Indica para que seja efetuado novamente os serviços de 

patrolamento, agora com a colocação de cascalho em toda a estrada da Linha Bondam. - 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contratação 

ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 

Diego Antonio Pereira. Em sua 

da Diretoria do Clube Aquarius e 

veículos foram multados em 

. O Vereador garantiu que o 

obra da pintura e instalação da 

Disse que da mesma forma 

, onde o estacionamento é oblíquo, porém não sinalizado. 

a competente tomassem as providências 

sobre o assunto pedindo 

tem observado vários locais sem 

Em votação, a indicação foi 

submetida à discussão a Indicação Nº. 

pronunciou pedindo novamente 

do Lajeado Varela e que há tempos vem debatendo esse 

solicitando esclarecimentos 

nada foi respondido. O Vereador 

não seja respondido, convocará o 

Disse que os moradores têm cobrado 

da Senhora Prefeita, ainda durante a 

. Segundo o Vereador, a ponte construída não durou (60) sessenta dias e 

por isso, perguntou à Prefeita onde 

e a Prefeita adote as medidas 

a confusão. Em votação, a 



indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

Nº. 011/2019 da Vereadora Onira Orlando Zonin.

muitas pessoas também necessitam de atendimento em hospitais e realizar exames em 

Erechim, por este motivo, solicitou à Senhora Prefeita e ao 

avaliem a possibilidade de colocar um m

transporte para Passo Fundo, que é feito diariamente,

menor porte. Disse que conversou com 

mesmo indo com ônibus

Transczervinski. O Vereador Norberto da Silva Barancelli

que a indicação da Vereadora é apropriada, só que, no seu ponto de vista, o transporte até 

Passo Fundo não precisa ser prejudicado, 

poderiam deslocar até Erechim, mesmo porque, 

tratamento de saúde. A indicação foi submetida 

votos. Em continuidade foi à 

foi a Vereadora Onira Orlando Zonin,

deu devido ao grande número de pessoas

um Fisioterapeuta. E que h

de outro e a demanda foi grande. 

possibilidade, uma vez que, uma nova contratação 

Saúde. Também se manifestou o

contrário à indicação. Afirmou, que embora seja a indicação da Vereadora boa, só votará 

favorável quando a Prefeita 

profissional, por meio de um

nomeações. Segundo o Vereador, qualquer gestor, 

município, não deveria nomear pessoas e sim realizar um processo seleti

em nosso município existem 

o Vereador Valdicir Bertoni

Disse que para trabalharem com base na lei, é necessário 

por meio de processo seletivo. Entende que est

definido um processo seletivo, seu voto seria

também se manifestou dizendo que por t

mais um profissional nesta área, mas 

absorver tudo. Destacou que no

particulares e que também precisam sobreviver. Garantiu que 

 

 

 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo foi à deliberação a 

a Vereadora Onira Orlando Zonin. Em sua justificativa a Vereadora alegou que 

muitas pessoas também necessitam de atendimento em hospitais e realizar exames em 

, solicitou à Senhora Prefeita e ao Secretário de

avaliem a possibilidade de colocar um microônibus, uma vez por semana

transporte para Passo Fundo, que é feito diariamente, poderia ser feito com um veículo de 

Disse que conversou com algumas pacientes que relataram 

ônibus de linha e com a parceria entre a Prefeitura e a Empresa 

O Vereador Norberto da Silva Barancelli também se pronunciou declarando 

que a indicação da Vereadora é apropriada, só que, no seu ponto de vista, o transporte até 

ecisa ser prejudicado, uma vez que está vindo 

poderiam deslocar até Erechim, mesmo porque, Passo Fundo é um centro maior 

tratamento de saúde. A indicação foi submetida à votação e aprovada por unanimidade de 

i à discussão a Indicação Nº. 012/2019. A primeira a se manifestar 

nira Orlando Zonin, autora da indicação. Disse que a razão

ao grande número de pessoas, que estão na fila de espera para ser 

E que há dias atrás, foi contratado um profissional para cumprir as férias 

a demanda foi grande. Solicitou que a Prefeita e o Secretário de Saúde 

de, uma vez que, uma nova contratação aliviaria o número de pacien

Também se manifestou o Vereador Norberto da Silva Barancelli

. Afirmou, que embora seja a indicação da Vereadora boa, só votará 

favorável quando a Prefeita encaminhar um projeto de lei para 

r meio de um processo seletivo, uma vez que, não concorda com est

Segundo o Vereador, qualquer gestor, com responsabilidades p

não deveria nomear pessoas e sim realizar um processo seleti

xistem muitos profissionais formados nesta área. Pronunciou

Bertoni concordando com as palavras proferidas pelo

Disse que para trabalharem com base na lei, é necessário que essa contratação 

ocesso seletivo. Entende que este profissional faz falta, mas como ainda n

um processo seletivo, seu voto seria contrário. A Vereadora Daiane Barancelli 

também se manifestou dizendo que por trabalhar na área da saúde, percebe

a área, mas sabe também que o município, através do SUS, não pode 

absorver tudo. Destacou que no município existem profissionais que investiram em 

ém precisam sobreviver. Garantiu que não votará a favor, mas 

 

Prosseguindo foi à deliberação a Indicação 

Em sua justificativa a Vereadora alegou que 

muitas pessoas também necessitam de atendimento em hospitais e realizar exames em 

Secretário de Saúde para que 

croônibus, uma vez por semana, e que neste dia, o 

poderia ser feito com um veículo de 

que relataram essa dificuldade, 

com a parceria entre a Prefeitura e a Empresa 

também se pronunciou declarando 

que a indicação da Vereadora é apropriada, só que, no seu ponto de vista, o transporte até 

uma vez que está vindo uma Van nova, que 

é um centro maior para 

votação e aprovada por unanimidade de 

A primeira a se manifestar 

autora da indicação. Disse que a razão do pedido, se 

fila de espera para ser atendidas por 

profissional para cumprir as férias 

o Secretário de Saúde avaliem essa 

aliviaria o número de pacientes no Posto de 

Vereador Norberto da Silva Barancelli, declarando seu voto 

. Afirmou, que embora seja a indicação da Vereadora boa, só votará 

o de lei para ser contratado este 

processo seletivo, uma vez que, não concorda com estas 

com responsabilidades para com o 

não deveria nomear pessoas e sim realizar um processo seletivo, mesmo porque, 

Pronunciou-se também 

proferidas pelo Vereador Norberto. 

contratação seja realizada 

e profissional faz falta, mas como ainda não foi 

A Vereadora Daiane Barancelli 

alhar na área da saúde, percebe a necessidade de 

sabe também que o município, através do SUS, não pode 

profissionais que investiram em clínicas 

não votará a favor, mas 



futuramente, quando ampliarem a 

de atendimento, com os equipamentos adequados e desde que seja realizado concurso p

ou processo seletivo, seu voto será favorável. Mas no momento, disse que o 

ser avaliado com muita atenção, antes de ser precipitado.

também se manifestou avaliando

contratação de um profissional nesta área é 

precisa criar mais um cargo 

Deixou registrado que, desde que sej

seletivo, para que todos os profissionais da área tenham a oportunidade e 

contratada não tenha outro familiar contratado

com base no Decreto nº7203/2010, gera 

Ismael Zukunelli, concordando com a Vereadora 

por indicação não votaria no momento, uma vez que poderá c

Disse que essa questão também gera desco

demissões e que a situação complica 

se contrário, mas que no futuro poderá concordar, desde que se for 

dentro da lei. O Vereador Marcelo Junio

favorável porque trata-se 

realmente necessitam e que não tem condições de pagar por este serviço particular. Mas 

entende que se houver uma contrata

palavra a Vereadora Onira 

pedido de várias pessoas e por entender que existe a necessidade de contratar mais um 

Fisioterapeuta, sem mencionar a forma de contratação e 

indicação não é lei, e depois de aprovada dependerá da Prefeita 

indicação foi à votação, ocorrendo empate, o Presidente desempatou 

favorável a indicação, que foi aprovada por (5) cinco votos favoráveis x (4) quatro votos 

contra, sendo estes os Vereadores Ismael Zukunelli, Norberto da Silva Barancelli e Valdicir

Bertoni e a Vereadora Daiane Barancelli.  

submeteu à deliberação do Plenário, 

Marcelo Richit. Com a palavra o 

que realizam o transporte da safra

Novembro está impossível de transitar, sendo 

caminhões. O Vereador solicitou ainda, que dentro do possível, esta via se tornasse 

preferencial e justificou que no 

 

 

 

quando ampliarem a Unidade Básica de Saúde e tiver condições para duas salas 

os equipamentos adequados e desde que seja realizado concurso p

seu voto será favorável. Mas no momento, disse que o 

com muita atenção, antes de ser precipitado. O Vereador Diego Antonio Pereira 

avaliando que poderia votar favorável a indicação

contratação de um profissional nesta área é indispensável. Entende que para isso, o município 

mais um cargo de Fisioterapeuta, uma vez que se trata de cargo em extinção. 

registrado que, desde que seja apresentado um projeto de lei, com um processo 

seletivo, para que todos os profissionais da área tenham a oportunidade e 

outro familiar contratado como CC (Cargo Comissionado), porque isso, 

nº7203/2010, gera nepotismo. Também se pronunciou o Vereador 

Ismael Zukunelli, concordando com a Vereadora Onira Zonin, porém, no se

votaria no momento, uma vez que poderá causar problemas 

Disse que essa questão também gera desconfiança, porque nessa semana ocorreram várias 

e que a situação complica ainda mais por não estarem amparados na lei.  Declarou

que no futuro poderá concordar, desde que se for apresentado um projeto 

O Vereador Marcelo Junior Locatelli também se manifestou

se tão-somente de uma indicação que vem atender as pessoas que 

realmente necessitam e que não tem condições de pagar por este serviço particular. Mas 

se houver uma contratação deverá ocorrer por prova seletiva

Zonin explicou que apenas apresentou uma indicação

pedido de várias pessoas e por entender que existe a necessidade de contratar mais um 

onar a forma de contratação e nem quem seria a pessoa. Disse que a 

indicação não é lei, e depois de aprovada dependerá da Prefeita encaminhar o projeto. A 

indicação foi à votação, ocorrendo empate, o Presidente desempatou 

dicação, que foi aprovada por (5) cinco votos favoráveis x (4) quatro votos 

contra, sendo estes os Vereadores Ismael Zukunelli, Norberto da Silva Barancelli e Valdicir

Bertoni e a Vereadora Daiane Barancelli.  Seguindo na Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

à deliberação do Plenário, a Indicação Nº. 013/2019, de autoria do Vereador 

Com a palavra o autor declarou que o pedido foi solicitado pelos 

ransporte da safra, os quais reclamaram, que o trecho da Avenida XV de 

impossível de transitar, sendo que o local é utilizado para o 

Vereador solicitou ainda, que dentro do possível, esta via se tornasse 

justificou que no centro não podem passar com veículo de carga 

 

Unidade Básica de Saúde e tiver condições para duas salas 

os equipamentos adequados e desde que seja realizado concurso público 

seu voto será favorável. Mas no momento, disse que o assunto precisa 

O Vereador Diego Antonio Pereira 

a indicação, pois acredita que a 

. Entende que para isso, o município 

se trata de cargo em extinção. 

lei, com um processo 

seletivo, para que todos os profissionais da área tenham a oportunidade e desde que a pessoa 

CC (Cargo Comissionado), porque isso, 

mbém se pronunciou o Vereador 

Zonin, porém, no seu ponto de vista, 

ausar problemas futuramente. 

orque nessa semana ocorreram várias 

ainda mais por não estarem amparados na lei.  Declarou-

apresentado um projeto 

manifestou. Disse que será 

que vem atender as pessoas que 

realmente necessitam e que não tem condições de pagar por este serviço particular. Mas 

ocorrer por prova seletiva. Novamente com a 

apenas apresentou uma indicação atendendo ao 

pedido de várias pessoas e por entender que existe a necessidade de contratar mais um 

nem quem seria a pessoa. Disse que a 

encaminhar o projeto. A 

indicação foi à votação, ocorrendo empate, o Presidente desempatou manifestando o voto 

dicação, que foi aprovada por (5) cinco votos favoráveis x (4) quatro votos 

contra, sendo estes os Vereadores Ismael Zukunelli, Norberto da Silva Barancelli e Valdicir 

na Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

de autoria do Vereador 

declarou que o pedido foi solicitado pelos motoristas 

o trecho da Avenida XV de 

utilizado para o desvio de 

Vereador solicitou ainda, que dentro do possível, esta via se tornasse 

não podem passar com veículo de carga porque podem 



multar, por isso, solicitou uma atenção especial da Prefeita

essa situação. O Vereador Norberto 

aproximadamente há quatro meses

Prefeita, que não tomou as providências e por 

lhe chamado de mentiroso, precisava

Segundo o Vereador, os remendos

já está péssima novamente e que as empresas que estão fazendo essas obras precisam ser 

responsabilizadas. Entende que para a 

passar caminhões tem que ser mexida

“rapadurão”. Para o Vereador, o 

tem que ter projeto, as emendas são destinadas e jogadas a Deus dará e que não adianta 

dez ou vinte obras para fazer e não 

por unanimidade de votos. 

Passando a presidência a Vice

Bernardi justificando que há tempos 

iluminação do novo ginásio de esportes

que a iluminação é precária, 

motivo, solicitou que o setor de engenharia j

mais viável, se é substituir as lâmpadas

piso. Disse que a solicitação também surgiu de vários atletas, pois o local é onde 

acontecem os campeonatos importantes

ao Vereador Valdicir Bertoni, que se manifestou dizendo que 

realizada e na ocasião comentou que tem havido

estão ás escuras. Em razão dist

essas ruas durante a noite e 

e aprovada por unanimidade de votos.

pauta. O autor, Vereador Ismael Zukunelli

Urbanismo, Senhor Idanir

recursos, sabe que é grande 

facilitará bastante. Justificou que os moradores lhe procuraram, relatando o

existentes por conta das enxurradas que 

bocas de lobo também estão 

abaixo. Disse que os moradores também reclamam que quando chove tem muito barro e 

quando é seco sofrem com a poeira. No ponto de vista do Vereador, é um 

 

 

 

uma atenção especial da Prefeita e do Secretário responsável 

O Vereador Norberto Barancelli também se manifestou. Afirmou que 

quatro meses essa via se encontrava em péssimas condições

não tomou as providências e por este motivo fez um vídeo

lhe chamado de mentiroso, precisava mostrar a realidade que vivemos em nosso município. 

os remendos foram feitos com o dinheiro da população

novamente e que as empresas que estão fazendo essas obras precisam ser 

das. Entende que para a Avenida XV de Novembro se tornar uma via

que ser mexida em toda a obra, pois o asfalto é praticamente um 

Para o Vereador, o dinheiro da população é mal investido pela administração, 

as emendas são destinadas e jogadas a Deus dará e que não adianta 

ra fazer e não concluir nenhuma. Em votação, a indicação foi apro

por unanimidade de votos. Prosseguindo foi submetida à discussão a Indicação Nº. 014/2019

Vice-Presidente, manifestou-se o autor da ma

há tempos tem ouvindo relatos de pessoas que pedem melhorias

ão do novo ginásio de esportes. Constatou que o local apresenta dois problemas

que a iluminação é precária, e talvez se torne pior por conta do piso que 

motivo, solicitou que o setor de engenharia junto a secretaria responsável

vel, se é substituir as lâmpadas por mais potentes ou quem sabe

Disse que a solicitação também surgiu de vários atletas, pois o local é onde 

ecem os campeonatos importantes. Reassumindo a presidência, a palavra foi concedida 

Bertoni, que se manifestou dizendo que esta melhoria 

comentou que tem havido reclamações de que várias ruas do munic

estão ás escuras. Em razão disto, solicitou ao Secretário de Urbanismo para que 

essas ruas durante a noite e observasse o que precisa ser melhorado. A indicação foi à votação 

e aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 015/2019 foi 

Vereador Ismael Zukunelli se manifestou afirmando 

Urbanismo, Senhor Idanir Minozzo, que ele faz um belo trabalho, embora com poucos 

sabe que é grande a demanda, mas acredita que a chegada dest

Justificou que os moradores lhe procuraram, relatando o

existentes por conta das enxurradas que levaram muita terra para cima desta 

bocas de lobo também estão entupidas e certamente existe terra acumula

Disse que os moradores também reclamam que quando chove tem muito barro e 

quando é seco sofrem com a poeira. No ponto de vista do Vereador, é um 

 

e do Secretário responsável para 

Barancelli também se manifestou. Afirmou que 

péssimas condições, cobrou da 

fez um vídeo, que embora tenham 

mostrar a realidade que vivemos em nosso município. 

com o dinheiro da população, mas a situação 

novamente e que as empresas que estão fazendo essas obras precisam ser 

de Novembro se tornar uma via para 

em toda a obra, pois o asfalto é praticamente um 

dinheiro da população é mal investido pela administração, 

as emendas são destinadas e jogadas a Deus dará e que não adianta pegar 

indicação foi aprovada 

Indicação Nº. 014/2019. 

se o autor da matéria, Vereador Sergio 

ouvindo relatos de pessoas que pedem melhorias na 

que o local apresenta dois problemas: um 

do piso que é escuro, por este 

unto a secretaria responsável avaliassem o que é 

quem sabe pintar novamente o 

Disse que a solicitação também surgiu de vários atletas, pois o local é onde oficialmente 

. Reassumindo a presidência, a palavra foi concedida 

a melhoria necessita ser 

reclamações de que várias ruas do município 

solicitou ao Secretário de Urbanismo para que andasse por 

orado. A indicação foi à votação 

foi à próxima matéria em 

se manifestou afirmando ao Secretário de 

trabalho, embora com poucos 

chegada desta retroescavadeira 

Justificou que os moradores lhe procuraram, relatando os problemas 

ma desta via, sendo que as 

acumulada nas galerias logo 

Disse que os moradores também reclamam que quando chove tem muito barro e 

quando é seco sofrem com a poeira. No ponto de vista do Vereador, é um trabalho de fácil 



execução que resolve um sério problema

fazem a limpeza da via. O Vereador Valdicir

indicação do Vereador. Disse que as limpezas das vias públicas 

que em nosso município tem várias ruas 

atrapalhando o trânsito de pedestres e 

Prefeitura, porém solicito ao S

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de voto.

a Indicação Nº. 016/2019. 

salientou que o local é um ponto turístico, que

tem lá.  Disse que alguns moradores fizeram filmagens

dificuldade está na ponte que foi construída com bueiros. Lembrou que esteve conversando 

com a Vereadora Onira e o Secretário de Obras, mas o mesmo informou que para resolver o 

problema, o investimento financeiro seria 

melhorar as condições, para fazer com que este 

visitado por nossos munícipes. Por ser Vereadora e fiscal do município se disse chateada 

ver a situação que o local se encontra, onde caminhões grandes 

dificuldade para trafegar. 

Comércio e Turismo, e por isso sugestionou a Prefeita 

que pode ser feito para resolver o problema e 

Vereador Valdicir Bertoni 

danos, mas acabou analisando pelas fotos feitas 

várias pessoas, inclusive de outros municípios e acredita que co

grande passo para melhorar o local. 

que no ano de 2017, esteve neste local, fez um vídeo, 

também pediu providências, 

porém até hoje nenhuma medida foi adota

local, o qual se mostrou interessado em gravar um vídeo contando a história 

dificuldades existentes naquele lugar. E já que a Prefeita fala tanta em turismo, 

mesma tome as devidas provid

aprovada por unanimidade de votos.

Silva Barancelli foi à deliberação. O úni

reclamação do Senhor Dolizete, 

na Linha Bondam, que foi alugado para a família Teles. 

que não faz nem um mês do último 

 

 

 

que resolve um sério problema, com uma máquina removem

O Vereador Valdicir Bertoni se pronunciou 

indicação do Vereador. Disse que as limpezas das vias públicas são necessárias, mas 

que em nosso município tem várias ruas abertas, com as pedras jogadas em passeios, 

hando o trânsito de pedestres e não sabe se isto é competência da 

ao Secretário de Urbanismo que tomasse providências

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de voto. Por conseguinte,

. Com a palavra, a Vereadora Daiane Barancelli, autora do pedido, 

o local é um ponto turístico, que o município deveria se dedicar 

Disse que alguns moradores fizeram filmagens, as quais foram divulgadas, porém a 

está na ponte que foi construída com bueiros. Lembrou que esteve conversando 

com a Vereadora Onira e o Secretário de Obras, mas o mesmo informou que para resolver o 

problema, o investimento financeiro seria alto. Segundo a Vereadora, ele garantiu que 

melhorar as condições, para fazer com que este lugar, tão bonito e harmonioso

munícipes. Por ser Vereadora e fiscal do município se disse chateada 

cal se encontra, onde caminhões grandes 

dificuldade para trafegar. Ressaltou que no município existe a Secretaria de Indústria, 

Comércio e Turismo, e por isso sugestionou a Prefeita que avaliasse com estas duas pastas, o 

para resolver o problema e para divulgar mais esta atração no município. 

 se pronunciou dizendo que não foi pessoalmente averiguar estes 

danos, mas acabou analisando pelas fotos feitas pela Vereadora, que o local é frequ

várias pessoas, inclusive de outros municípios e acredita que consertando a passagem

para melhorar o local. O Vereador Norberto Barancelli se manifestou. 

ano de 2017, esteve neste local, fez um vídeo, e no ano de 2018 esteve novamen

também pediu providências, e só não divulgou nas redes sociais porque já havia solicitado, 

nenhuma medida foi adotada. Destacou que foi procurado por um morador do 

local, o qual se mostrou interessado em gravar um vídeo contando a história 

naquele lugar. E já que a Prefeita fala tanta em turismo, 

providências, pois o local é excelente. Em votação, 

por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 017/2019 do Vereador Norberto da 

Silva Barancelli foi à deliberação. O único a se manifestar foi a autor dizendo que 

or Dolizete, o qual não reside mais no município, mas po

na Linha Bondam, que foi alugado para a família Teles. Justificou que este Senhor reclamou 

que não faz nem um mês do último patrolamento e já não tem condições de passar, por isso, 

 

ina removem a terra e com outra 

Bertoni se pronunciou concordando com a 

são necessárias, mas também 

rtas, com as pedras jogadas em passeios, 

competência da CORSAN ou da 

rovidências. Submetida a 

Por conseguinte, foi à deliberação 

a Daiane Barancelli, autora do pedido, 

o município deveria se dedicar e mostrar o que 

, as quais foram divulgadas, porém a 

está na ponte que foi construída com bueiros. Lembrou que esteve conversando 

com a Vereadora Onira e o Secretário de Obras, mas o mesmo informou que para resolver o 

Segundo a Vereadora, ele garantiu que tentará 

, tão bonito e harmonioso seja mais 

munícipes. Por ser Vereadora e fiscal do município se disse chateada por 

cal se encontra, onde caminhões grandes também estão tendo 

Ressaltou que no município existe a Secretaria de Indústria, 

avaliasse com estas duas pastas, o 

atração no município. O 

se pronunciou dizendo que não foi pessoalmente averiguar estes 

que o local é frequentado por 

nsertando a passagem já é um 

O Vereador Norberto Barancelli se manifestou. Declarou 

018 esteve novamente e 

e só não divulgou nas redes sociais porque já havia solicitado, 

Destacou que foi procurado por um morador do 

local, o qual se mostrou interessado em gravar um vídeo contando a história e também as 

naquele lugar. E já que a Prefeita fala tanta em turismo, espera que a 

Em votação, a indicação foi 

do Vereador Norberto da 

co a se manifestar foi a autor dizendo que recebeu 

não reside mais no município, mas possui um terreno 

Justificou que este Senhor reclamou 

já não tem condições de passar, por isso, 



solicitou que Prefeita e o Secretário responsável tom

este cidadão garantiu que fará a doação do cascalho, porém, gostaria que 

iniciados no Senhor Edílio Dal Bello e seguisse até a Linha

espera que o serviço seja executado conforme é direito da 

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

foi o Projeto de Lei nº. 010

Pereira, afirmando que a matéria retornou

que os Vereadores queriam. Explicou que na sessão passada 

porque veio com dois cargos

esta era a necessidade da P

especificada no Art. 2º da lei, o Vereador 

Prefeita, que ela precisa en

renovação do contrato, seja 

concurso.  Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos

do Dia e não havendo inscritos para ocupar a 

imediato para as inscrições do 

Norberto da Silva Barancelli

público presente, o Vereador 

comentando sobre o projeto de lei, que foi votado durante o recesso e que

não pode estar presente. Disse que os Vereadores muitas vezes têm que 

“goela abaixo” e que este projeto para calçamento de ruas 

financiamento, sendo que no dia da 

explicar para a população 

questionamentos dos Vereadore

entendimento de que alguns Vereadores seriam contrários 

Prefeita. Disse que os Vereadores

naquela ocasião, os colegas Vereadores 

Comissão, porque nem a população estava sabendo como 

ou asfaltamento. O Vereador questionou se algum colega 

para discutir como seriam feitas essas nove ruas? 

única que participou, e a mesma 

serão financiados R$ 1.350.000,00 (um milhão, t

maximilianense pagará no total R$ 2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais), com 

carência de dois anos. Afirmou que as

 

 

 

Prefeita e o Secretário responsável tomassem as devidas providências. Disse que 

este cidadão garantiu que fará a doação do cascalho, porém, gostaria que 

iniciados no Senhor Edílio Dal Bello e seguisse até a Linha São Domingos

o serviço seja executado conforme é direito da população que luta na agricultura

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

10/2019. O único que se manifestou foi o Vereador Diego Antonio 

afirmando que a matéria retornou para esta Casa, agora melhorada

Vereadores queriam. Explicou que na sessão passada o projeto

com dois cargos, mas que o Art. 1º foi modificado para um monitor 

idade da Prefeitura. Declarou-se favorável, mas referindo

da lei, o Vereador disse que desde o ano de 2017

que ela precisa encontrar a forma mais viável depois de cessado os seis meses de 

seja por um novo processo seletivo ou criando cargo e abrindo 

concurso.  Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos

do inscritos para ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de 

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

Norberto da Silva Barancelli. Após saudar o Presidente, Vereadores, funcionários da

, o Vereador parabenizou sua filha que estava de aniversário

sobre o projeto de lei, que foi votado durante o recesso e que

. Disse que os Vereadores muitas vezes têm que 

este projeto para calçamento de ruas foi 

financiamento, sendo que no dia da sessão extraordinária alguns colegas Vereadores 

explicar para a população e foi informado que o público presente t

dos Vereadores. E ao que tudo indica, por parte da população houve o 

que alguns Vereadores seriam contrários a este projeto encaminhado pela 

isse que os Vereadores estão aqui para apoiar as pessoas 

os colegas Vereadores esperavam que o projeto ficasse baixado na 

porque nem a população estava sabendo como seriam essas obras de calçamento

. O Vereador questionou se algum colega foi convidado pela Senhora Prefeita 

o seriam feitas essas nove ruas? Sendo que a Vereadora Onira Zonin foi à 

e a mesma garantiu que mais Vereadores foram convidados

serão financiados R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais)

maximilianense pagará no total R$ 2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais), com 

Afirmou que as obras são necessárias, pois das nove ruas que a Prefeita 

 

as devidas providências. Disse que 

este cidadão garantiu que fará a doação do cascalho, porém, gostaria que os trabalhos fossem 

Domingos. O Vereador 

população que luta na agricultura. 

A última matéria em pauta 

Vereador Diego Antonio 

para esta Casa, agora melhorada, e que isso era o 

projeto não entrou em pauta 

para um monitor apenas, pois 

referindo-se à prorrogação 

de 2017 vem falando para a 

depois de cessado os seis meses de 

novo processo seletivo ou criando cargo e abrindo 

concurso.  Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem 

, o Senhor Presidente passou de 

O primeiro inscrito foi o Vereador 

eadores, funcionários da Casa e o 

sua filha que estava de aniversário. Seguiu 

sobre o projeto de lei, que foi votado durante o recesso e que no dia da sessão 

. Disse que os Vereadores muitas vezes têm que engolir projetos 

foi obtido por meio de 

alguns colegas Vereadores tentaram 

o público presente tentou barrar os 

parte da população houve o 

este projeto encaminhado pela 

 que mais precisam e 

o projeto ficasse baixado na 

essas obras de calçamento 

o pela Senhora Prefeita 

Vereadora Onira Zonin foi à 

garantiu que mais Vereadores foram convidados. Disse que 

rezentos e cinquenta mil reais) e o povo 

maximilianense pagará no total R$ 2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais), com 

nove ruas que a Prefeita 



diz ser orgulho para ela, é o

Pinheiro Machado, que vai custar em torno de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Disse que 

não é contra os moradores desta rua, só que eles não pagarão nenhum centavo pela obra, 

enquanto que os moradores das Ruas José Marchioro,

humildes, pobres e trabalhadoras vão ter que pagar

baixar o projeto para estudar uma possível emenda, modificando o projeto

beneficiar pessoas que já estão sendo beneficiadas, 

tem calçamento. Disse que a Vereado

população e que a Prefeita trouxe uma

Vereadora Daiane Barancelli cedeu sua inscrição no Grande Expediente ao Vereador 

Norberto da Silva Barancelli, o qual seguiu 

consulta esta Casa, como já mencionou 

pois serão beneficiados com asfalto quente,

190.000,00 (cento e noventa mil reais) e os moradores 

jamais vai impedir um trabalho que a Prefeita venha a fazer para a p

precisa. Em aparte, o Vereador Ismael Zukunelli, disse que aprovou o financiamento, mas o 

que lhe causa preocupação é que esta

comentou que a obra custará 

500.000,00 (quinhentos mil reais)

saber de que forma isto será feito? 

solicitou à Prefeita para que alterasse a 

José Marchioro e Itararé, e caso sobra

Chácaras. Disse que está 

abaixo-assinado assinará junto e pergunto

este documento, lutando pelas 

está de brincadeira, é justa e trabalha pelas pessoas que mais precisam. 

segunda-feira, encaminhará

de fazer o asfalto na Rua Pinheiro Machado. 

moradores para conseguir chegar onde quer,

precisam. E avaliou que o jeito do PT governar é discursando para os pobres e governando 

para os ricos. O próximo in

parabenizando o Vereador e Presidente da Câmara, Senhor Sergio Bernardi

atualmente Secretário de Urbanismo, Senhor Idanir

Deputado Federal Carlos Gomes pelo empenho na

 

 

 

orgulho para ela, é orgulho para os Vereadores também, porém, discorda 

Pinheiro Machado, que vai custar em torno de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Disse que 

não é contra os moradores desta rua, só que eles não pagarão nenhum centavo pela obra, 

adores das Ruas José Marchioro, Itararé e das Chácaras

humildes, pobres e trabalhadoras vão ter que pagar. Reafirmou que os Vereadores pretendiam

baixar o projeto para estudar uma possível emenda, modificando o projeto

ue já estão sendo beneficiadas, uma vez que a Rua Pinheiro Machado já 

Disse que a Vereadora Onira sabendo do projeto deveria 

população e que a Prefeita trouxe uma plateia na sessão para jogar contra os Vereado

Vereadora Daiane Barancelli cedeu sua inscrição no Grande Expediente ao Vereador 

Norberto da Silva Barancelli, o qual seguiu dizendo que a Prefeita faz 

como já mencionou a Rua Pinheiro Machado vai custar 

pois serão beneficiados com asfalto quente, enquanto que a Rua José Marchioro custar

190.000,00 (cento e noventa mil reais) e os moradores terão que pagar

jamais vai impedir um trabalho que a Prefeita venha a fazer para a p

o Vereador Ismael Zukunelli, disse que aprovou o financiamento, mas o 

que lhe causa preocupação é que estava ao lado do engenheiro no dia da reunião, 

a obra custará aproximadamente R$ 700.000,00, restando pouco mais de R$ 

(quinhentos mil reais) para fazer o restante das oito ruas e

de que forma isto será feito? Retomando seu pronunciamento, o Vereador Norberto 

para que alterasse a Rua Pinheiro Machado e fizesse as obras nas 

, e caso sobrar recurso que também fosse investido na 

 à disposição dos moradores destas ruas, se 

assinará junto e perguntou se os Vereadores também concordavam em f

este documento, lutando pelas ruas que estão descobertas. Deixou claro que essa Casa não 

, é justa e trabalha pelas pessoas que mais precisam. 

, encaminhará ofício à Senhora Prefeita, solicitando que ela esclareça o motivo 

asfalto na Rua Pinheiro Machado. Para finalizar, garantiu que lutará 

para conseguir chegar onde quer, que é governar para as pessoas que mais 

o jeito do PT governar é discursando para os pobres e governando 

inscrito foi o Vereador Ismael Zukunelli, que iniciou seu discurso 

parabenizando o Vereador e Presidente da Câmara, Senhor Sergio Bernardi

ário de Urbanismo, Senhor Idanir Minozzo, e em 

putado Federal Carlos Gomes pelo empenho na conquista da retroescavadeira

 

os Vereadores também, porém, discorda da Rua 

Pinheiro Machado, que vai custar em torno de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Disse que 

não é contra os moradores desta rua, só que eles não pagarão nenhum centavo pela obra, 

Itararé e das Chácaras, que são pessoas 

afirmou que os Vereadores pretendiam 

baixar o projeto para estudar uma possível emenda, modificando o projeto, para não 

a Rua Pinheiro Machado já 

do projeto deveria ter explicado para a 

para jogar contra os Vereadores. A 

Vereadora Daiane Barancelli cedeu sua inscrição no Grande Expediente ao Vereador 

dizendo que a Prefeita faz os projetos e não 

a Rua Pinheiro Machado vai custar R$ 700.000,00, 

a Rua José Marchioro custará R$ 

que pagar. Disse que está Casa 

jamais vai impedir um trabalho que a Prefeita venha a fazer para a população que mais 

o Vereador Ismael Zukunelli, disse que aprovou o financiamento, mas o 

o dia da reunião, e o mesmo 

restando pouco mais de R$ 

e, por isso, gostaria de 

Retomando seu pronunciamento, o Vereador Norberto 

zesse as obras nas Ruas 

recurso que também fosse investido na Rua das 

, se quiserem fazer um 

se os Vereadores também concordavam em fazer 

que estão descobertas. Deixou claro que essa Casa não 

, é justa e trabalha pelas pessoas que mais precisam. Disse ainda, que 

que ela esclareça o motivo 

Para finalizar, garantiu que lutará com os 

a as pessoas que mais 

o jeito do PT governar é discursando para os pobres e governando 

Ismael Zukunelli, que iniciou seu discurso 

parabenizando o Vereador e Presidente da Câmara, Senhor Sergio Bernardi, o ex-Vereador, 

e em especialmente, o 

conquista da retroescavadeira, a qual ará 



um bem enorme, principalmente para o urbanismo. 

acontecimentos da semana, 

que deixar seus cargos, mas que nem todas as saídas foram justas. Ressaltou 

pessoas estão culpando os Vereadores e não sabe o 

Vereadores que esteve nesta tribuna 

Sandro. E que fizeram isso porque estavam do lado da lei e s

porém os Vereadores foram chamados de “vereadorzinhos”

vergonhosa e decepcionante, tendo em vista que mais uma vez a 

meio da administração municipal

Prefeita cometer erros grave

errado estava acontecendo, se ocorreu erro técnico ou 

da própria Prefeita, ela deveria pregar a moral 

mal e seguir cumprindo 

bombardeando e mais um

envolvidos com os trabalhos do dia a dia e que prezam pelos compromissos, mas

nada a ver com a situação

chegaram para trabalhar no outro dia e tomaram conhecimento da demissão

Vereador questionou onde estaria o respeito? 

sequer dá respeito às demais pes

precisando entender que os 

sim para o município. Disse que como Vereador e autoridade do município se sentia 

envergonhado por ter que chamar

há um tempo a Prefeita disse 

contrário, os Vereadores sempre foram muito amigos e 

Vereador deu mais um av

dependem do salário, trabalham honestamente para no final do mês pagarem suas contas, é 

abuso de poder, que é crime e quando se comete um crime, 

finalizar, o Vereador pediu para pararem de

os Vereadores, estão culpando a justiça

está errada e que isso não

Presidentes presos e algumas pessoas ainda achando 

inscrito foi o Vereador Diego Antonio

comentou que pela segunda v

nosso município, que soube do acontecido quando 

 

 

 

um bem enorme, principalmente para o urbanismo. Seguiu discorrendo

ana, com muitas polêmicas na administração, com pessoas que tiveram 

que deixar seus cargos, mas que nem todas as saídas foram justas. Ressaltou 

estão culpando os Vereadores e não sabe o motivo. Disse que n

que esteve nesta tribuna pedindo a saída do Secretário de Administração, 

. E que fizeram isso porque estavam do lado da lei e sabiam o que estavam falando, 

porém os Vereadores foram chamados de “vereadorzinhos”. Para o Vereador essa situação 

vergonhosa e decepcionante, tendo em vista que mais uma vez a justiça 

municipal para zelar pela ordem. Disse que o 

graves, se a justiça determinou a saída deste cidadão é porque al

errado estava acontecendo, se ocorreu erro técnico ou jurídico ou até mesmo 

ela deveria pregar a moral e impor respeito, afastar quem estava fazendo 

e seguir cumprindo o seu mandato. Mas, segundo o Vereador, a Prefeita sai 

bombardeando e mais uma vez sobrou para funcionários, que são muito competentes, 

envolvidos com os trabalhos do dia a dia e que prezam pelos compromissos, mas

nada a ver com a situação e que nem foram avisados que estavam na rua, simplesmente 

chegaram para trabalhar no outro dia e tomaram conhecimento da demissão

Vereador questionou onde estaria o respeito? Como que alguém exige 

demais pessoas?  No seu ponto de vista, a Prefeita 

entender que os funcionários do município não trabalham para 

Disse que como Vereador e autoridade do município se sentia 

chamar a atenção da Senhora Prefeita mais uma vez. Rec

disse que alguns Vereadores eram seus inimigos, 

contrário, os Vereadores sempre foram muito amigos e avisaram o que aconteceria. O 

Vereador deu mais um aviso, que isso que a Prefeita está fazendo com estas 

trabalham honestamente para no final do mês pagarem suas contas, é 

é crime e quando se comete um crime, ninguém fica impune. 

pediu para pararem de culpar os Vereadores, porque se estão culpando 

os Vereadores, estão culpando a justiça também, mas sabe ter Vereador 

não lhe surpreende, pois nacionalmente está acontecendo

os e algumas pessoas ainda achando que a justiça está errada. 

inscrito foi o Vereador Diego Antonio Pereira. Após saudar os presentes, o Vereador 

comentou que pela segunda vez em pouco tempo, tragicamente, ocorreu 

que soube do acontecido quando estava em Brasília e 

 

discorrendo sobre os 

com pessoas que tiveram 

que deixar seus cargos, mas que nem todas as saídas foram justas. Ressaltou que muitas 

Disse que no passado, foi um dos 

pedindo a saída do Secretário de Administração, Senhor 

abiam o que estavam falando, 

Para o Vereador essa situação é 

justiça precisou se colocar no 

Disse que o pior de tudo e ver a 

a saída deste cidadão é porque algo de 

jurídico ou até mesmo erro e teimosia 

o, afastar quem estava fazendo 

andato. Mas, segundo o Vereador, a Prefeita sai 

que são muito competentes, 

envolvidos com os trabalhos do dia a dia e que prezam pelos compromissos, mas que não tem 

oram avisados que estavam na rua, simplesmente 

chegaram para trabalhar no outro dia e tomaram conhecimento da demissão. Diante disso, o 

 respeito, quando nem 

a Prefeita está equivocada e 

funcionários do município não trabalham para um Prefeito, mas 

Disse que como Vereador e autoridade do município se sentia 

mais uma vez. Recordou que 

que alguns Vereadores eram seus inimigos, mas muito pelo 

avisaram o que aconteceria. O 

efeita está fazendo com estas pessoas que 

trabalham honestamente para no final do mês pagarem suas contas, é 

ninguém fica impune. Para 

culpar os Vereadores, porque se estão culpando 

ter Vereador achando que a justiça 

pois nacionalmente está acontecendo, temos ex-

que a justiça está errada. O próximo 

Após saudar os presentes, o Vereador 

ocorreu mais um incêndio em 

estava em Brasília e que lhe causou 



arrepio, pois na tarde anterior havia 

para os Bombeiros Voluntários

vizinhos desta residência, em especial, 

foi o primeiro a chegar ao 

pela dedicação em atender o município.

Vereador mencionou que na sessão extraordinária, quando 

financiamento, foi ofendido

não deu minha atenção, porque estava mais preocupado em entender

essa questão. Disse que da sua pessoa 

Legislativa segue a lei. Sobre o financiamento r

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), com 

pagar, dez anos de prazo para pagamento e R$ 1.050.000,00 (um milhão de

reais) de juros. Com relação a cargos comissionados, o Vereador declarou que desde o ano 

passado tem tirado relação 

fevereiro de 2019, eram (

município de Esmeralda, com 

Lagoa Vermelha com (29.000

com aproximadamente (4.500

gasto excessivo de (47%) do 

que isso não quer dizer que quem está 

Prefeitura não deveria existir. 

Depois de cumprimentar os presentes, o Vereador teceu comentários 

sessão passada, com relação ao 

Vereadora Daiane. Disseram que os 

(sessenta mil reais), quando na verdade c

Disse que também foi investido na compra de três 

3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais),

quinhentos e setenta e quatro reais), 

(setecentos e trinta e oito reais), sendo que desta emenda restou

(dezesseis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). O Vereador ressaltou 

desenvolvido pelo setor de compras

eles fazem um trabalho de pesquisa de preço e 

respeito com o dinheiro público, 

em outras compras. Disse que as pessoas f

 

 

 

na tarde anterior havia protocolado o pedido de uma emenda

para os Bombeiros Voluntários, junto ao Deputado Alceu Moreira. O Ver

em especial, o empenho do funcionário público

 local, com o caminhão carregado de água e também os Bombeiros 

pela dedicação em atender o município. Com relação a dinheiro púb

mencionou que na sessão extraordinária, quando nessa Casa d

ofendido com xingamentos por certos moradores, porém naquela ocasião 

não deu minha atenção, porque estava mais preocupado em entender

da sua pessoa podem falar o que quiserem, mas 

Sobre o financiamento ressaltou ainda, que o 

um milhão e trezentos mil reais), com dois anos de carência para

pagar, dez anos de prazo para pagamento e R$ 1.050.000,00 (um milhão de

Com relação a cargos comissionados, o Vereador declarou que desde o ano 

tirado relação no Portal da Transparência, em julho de 2018 

(55) e em março eram (59). O Vereador citou como exemplo o 

com (4.500) habitantes, tem (6) cargos comissionados, 

29.000) habitantes tem (25) cargos de confiança, 

4.500) habitantes tem (59) cargos em comissão, 

(47%) do faturamento mensal do município, em folha de pagamento,

zer que quem está trabalhando não mereça, mas cabide de emprego em 

Prefeitura não deveria existir. O Vereador Marcelo Junior Locatelli foi o próximo inscrito. 

Depois de cumprimentar os presentes, o Vereador teceu comentários sobre 

passada, com relação ao dinheiro investido através da emenda conquistada pela 

Disseram que os dois veículos foram comprado

quando na verdade custaram R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais). 

investido na compra de três ares-condicionado

(três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), um televisor de R$ 1.574,00

e quatro reais), um armário e uma mesa no valor de R$ 73

(setecentos e trinta e oito reais), sendo que desta emenda restou o valor de

(dezesseis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). O Vereador ressaltou 

setor de compras da Prefeitura, onde o dinheiro está send

de pesquisa de preço e graças ao bom trabalho que está sendo feito e o 

dinheiro público, que o restando desse valor será possível remanejar e a

Disse que as pessoas falam muitas coisas, mas tem que ver a fonte correta 

 

o pedido de uma emenda de R$ 100.000,00 

O Vereador agradeceu os 

o empenho do funcionário público, Sidnei Sozo que 

com o caminhão carregado de água e também os Bombeiros 

público jogado fora, o 

sa Casa debatiam sobre o 

ertos moradores, porém naquela ocasião 

não deu minha atenção, porque estava mais preocupado em entender como seria resolvida 

podem falar o que quiserem, mas que dentro dessa Casa 

que o será de mais de R$ 

ois anos de carência para começar a 

pagar, dez anos de prazo para pagamento e R$ 1.050.000,00 (um milhão de cinquenta mil 

Com relação a cargos comissionados, o Vereador declarou que desde o ano 

m julho de 2018 eram (67), em 

itou como exemplo o 

cargos comissionados, a cidade de 

cargos de confiança, e nosso município 

cargos em comissão, o que considerou um 

em folha de pagamento, mas 

não mereça, mas cabide de emprego em 

O Vereador Marcelo Junior Locatelli foi o próximo inscrito. 

sobre o que foi dito na 

menda conquistada pela 

comprados por R$ 60.000,00 

,00 (noventa e oito mil reais). 

condicionados, totalizando R$ 

de R$ 1.574,00 (um mil, 

um armário e uma mesa no valor de R$ 738,00 

o valor de R$ 16.845,00 

(dezesseis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). O Vereador ressaltou o trabalho 

iro está sendo bem gasto, pois 

graças ao bom trabalho que está sendo feito e o 

possível remanejar e aplicar 

alam muitas coisas, mas tem que ver a fonte correta 



das informações. Aparteando o Vereador Diego 

agosto, mas porque até hoje n

que esse valor precisa ser remanejado

caso contrário, a Prefeitura deveria devol

Vereador declarou que deveria ter sido discut

tem como voltar atrás e mudar rua

como foi comentado, as pessoas não terão que pagar

pagar pela parte das calçadas, 

partes. A penúltima inscrita foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. 

quem acompanhava pelas redes sociais, a Vereador

pessoas falam, muitas vezes por falta de conhecimento

Vereador mencionou que seriam R$ 

Segundo a Vereadora serão R$ 896.000,00 (oitocentos e noventa e seis mil reais) de juros. 

Disse que sempre estão de

estão ou não apoiando o trabalho? 

população merece e serão mais de 

foi realizada reunião e debatido 

inclusive, alguns moradores estavam presentes na sessão 

acordo porque alguns moradores possuem muitos metros de loteamento e não tem condições

de pagar. Disse que foi avaliad

Machado para fazer o calçamento naquela Rua. Também houve Vereador falando que o 

financiamento será de (20) anos, quando na verdade é (10) anos, 

nesse período serão pagos os juros. 

projetos, os valores, o que a Prefeitura pagará estão tudo 

do setor de compras, o dinheiro do município está s

muito competentes atuando neste setor

afirmou que teve Vereador 

faltava um pouco de ouro na inteligência

o recurso da ponte foi de R$ 136.000,00

empresa responsável pela obra. O Vereador Ismael questionou a Vereador

sobre este valor? A Vereadora conf

pessoas competentes em setor de 

da ponte porque a mesma era 

acertaram para construir com mais meio metro cada

 

 

 

Aparteando o Vereador Diego questionou que esta emenda foi recebida em 

até hoje não foram gastos os R$ 16.000,00? O Vereador Marcelo explicou 

remanejado e que o setor de compras está se empenhando para isso

caso contrário, a Prefeitura deveria devolver. Com relação aos calçamentos das ruas, o 

Vereador declarou que deveria ter sido discutido naquele momento e entende que 

ar atrás e mudar rua, mesmo porque o convênio já foi assinado. A 

pessoas não terão que pagar pela pavimentação

pagar pela parte das calçadas, mas isso será definido após início das obras, 

A penúltima inscrita foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. Após saudar os presentes e 

quem acompanhava pelas redes sociais, a Vereadora se declarou indignada pelo que as 

pessoas falam, muitas vezes por falta de conhecimento. Disse que, recentemente, um 

mencionou que seriam R$ 1.050.000,00 de juros do financiamento, o que é mentira. 

Segundo a Vereadora serão R$ 896.000,00 (oitocentos e noventa e seis mil reais) de juros. 

Disse que sempre estão debatendo sobre esses calçamentos e questionou se 

apoiando o trabalho? Relatou que a Prefeita está fazendo o máximo, 

mais de (200) famílias beneficiadas com essas obras. 

e debatido junto com os moradores da rua que vai para o cemitério

alguns moradores estavam presentes na sessão e podiam provar

moradores possuem muitos metros de loteamento e não tem condições

avaliado outro meio, tirando as pedras de calçamento da 

para fazer o calçamento naquela Rua. Também houve Vereador falando que o 

financiamento será de (20) anos, quando na verdade é (10) anos, a carência é de dois anos, e 

pagos os juros. Segundo a Vereadora, ninguém está

projetos, os valores, o que a Prefeitura pagará estão tudo documentado. 

, o dinheiro do município está sendo bem dominado

mpetentes atuando neste setor. Com relação ao assunto da 

teve Vereador falando que na ponte havia ouro, mas segundo a Vereadora

um pouco de ouro na inteligência, para memorizar o que foi comentado. Ressaltou que 

recurso da ponte foi de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), que 

empresa responsável pela obra. O Vereador Ismael questionou a Vereador

A Vereadora confirmou ter certeza absoluta, papéis comprov

setor de projetos e compras. Disse que na ocasi

da ponte porque a mesma era pequena, porém, hoje a empreiteira de Erechim estev

acertaram para construir com mais meio metro cada lado. Garantiu que 

 

a emenda foi recebida em 

R$ 16.000,00? O Vereador Marcelo explicou 

e que o setor de compras está se empenhando para isso, 

Com relação aos calçamentos das ruas, o 

ido naquele momento e entende que agora não 

onvênio já foi assinado. A princípio, 

pela pavimentação, talvez tenham que 

ício das obras, em acordo entre as 

Após saudar os presentes e 

indignada pelo que as 

. Disse que, recentemente, um 

.050.000,00 de juros do financiamento, o que é mentira. 

Segundo a Vereadora serão R$ 896.000,00 (oitocentos e noventa e seis mil reais) de juros. 

e questionou se os Vereadores 

está fazendo o máximo, pois a 

essas obras. Informou que 

que vai para o cemitério, 

provar que não houve 

moradores possuem muitos metros de loteamento e não tem condições 

, tirando as pedras de calçamento da Rua Pinheiro 

para fazer o calçamento naquela Rua. Também houve Vereador falando que o 

a carência é de dois anos, e 

Segundo a Vereadora, ninguém está mentindo, os 

documentado. Garantiu que através 

endo bem dominado, pois são três pessoas 

Com relação ao assunto da ponte, a Vereadora 

ouro, mas segundo a Vereadora, 

comentado. Ressaltou que 

(cento e trinta e seis mil reais), que vai direto para a 

empresa responsável pela obra. O Vereador Ismael questionou a Vereadora se ela teria certeza 

comprovariam, além de 

a ocasião levantou o assunto 

e a empreiteira de Erechim esteve no local e 

lado. Garantiu que o projeto vem do 



Ministério da Defesa Civil 

Transparência. Sobre comentários que o 

isso é mentira, e que lhe provem o contr

município, porque é o PT que manda. 

falta de conhecimento das 

deixará uma cópia da documentaç

espera que essas famílias que serão beneficiadas

administração, o setor de compras e projetos do município, pois é preciso investir e 

administrar o dinheiro público

cedência de uma parte, o que não foi autorizado pela Vereadora, mesmo porque o tempo havia 

se esgotado. O último inscrito foi o Vereador Sergio Bernardi. Passando a presidência a Vice

Presidente, o Vereador iniciou seu discurso cumprimentando os Vereadores

demais presentes. Agradeceu ao Deputado Carlos Gomes por esta conquist

Secretário Idanir, que juntos foram os mentores, mas 

fundamental. Disse que essa máquina será de grande valia

a mesma ficará lotada na Secretaria de Urbanismo, que tinha essa carência e dependia sempre 

da Secretaria de Obras e por isso, 

a comunidade e garantiu que estão sempre buscando o

também sobre os fatos ocorridos nessa semana, dizendo que se sentiu 

algumas pessoas da administração lhe acusaram 

claro a essas pessoas, que quem tem o

quem pode mandar embora e pedir o afastamento é a justiça

isso. Esclareceu à população que 

será contra, pois aprendeu que justiça não se discute e sim se obedece. 

tranquilo e fazendo sua parte como Vereador, fiscalizando e b

esta Casa da melhor forma 

pois se sentirá feliz em ouvir a opinião das pessoas e 

grupo e que defenderá todos os colegas Vereadores e que não admitirá certas coisas que estão 

acontecendo. Finalizando, p

que todas as sextas-feiras no período d

feliz em poder ajudar, que 

justiça e fazendo o que é correto. 

referiu-se a questão do dinheiro público e 

inteligência, o Vereador solicitou para que a mesma 

 

 

 

Ministério da Defesa Civil e que todas essas informações estão disponíveis no Portal da 

Sobre comentários que o PT governa para os ricos, a Vereadora 

lhe provem o contrário se teve algum pobre que foi abandonado

porque é o PT que manda. Para finalizar, disse que se sentia e

 pessoas, que falam coisas quando os números falam outra e que 

deixará uma cópia da documentação  sobre os valores que serão gastos com o 

que essas famílias que serão beneficiadas também se manifestem

administração, o setor de compras e projetos do município, pois é preciso investir e 

público pensando em todos.  O Vereador Valdicir

uma parte, o que não foi autorizado pela Vereadora, mesmo porque o tempo havia 

O último inscrito foi o Vereador Sergio Bernardi. Passando a presidência a Vice

te, o Vereador iniciou seu discurso cumprimentando os Vereadores

demais presentes. Agradeceu ao Deputado Carlos Gomes por esta conquist

Secretário Idanir, que juntos foram os mentores, mas o apoio de todos os Vereadores

Disse que essa máquina será de grande valia para serviços dentro da cidade, que 

a mesma ficará lotada na Secretaria de Urbanismo, que tinha essa carência e dependia sempre 

por isso, muitos serviços ficavam por fazer. Parab

ntiu que estão sempre buscando o melhor para o 

s fatos ocorridos nessa semana, dizendo que se sentiu triste e chateado porque 

algumas pessoas da administração lhe acusaram de ter exonerado alguns funcionários. Deixou 

que quem tem o poder de exonerar alguém da Prefeitura é a Prefeita e 

quem pode mandar embora e pedir o afastamento é a justiça, pois não tem poder para fazer 

Esclareceu à população que cumpre a lei, se tiver alguma determinação da 

aprendeu que justiça não se discute e sim se obedece. 

anquilo e fazendo sua parte como Vereador, fiscalizando e buscando recursos, conduzindo 

sa da melhor forma possível, se tiver algo errado espera que a população lhe cobre, 

em ouvir a opinião das pessoas e que aceita críticas. Disse que estão num 

grupo e que defenderá todos os colegas Vereadores e que não admitirá certas coisas que estão 

Finalizando, pediu à comunidade que avalie os boatos que ouviram e informou 

no período da tarde estará na Câmara de Vereadores

que jamais tentará atrapalhar a administração, apenas

o que é correto. Em aparte o Vereador Ismael disse que a Vereado

dinheiro público e como ela havia mencionou a sua falta de

solicitou para que a mesma explicasse porque motivo, na viagem 

 

todas essas informações estão disponíveis no Portal da 

a Vereadora enfatizou que 

ário se teve algum pobre que foi abandonado no 

disse que se sentia envergonhada pela 

s quando os números falam outra e que 

sobre os valores que serão gastos com o calçamento e 

manifestem. Parabenizou a 

administração, o setor de compras e projetos do município, pois é preciso investir e 

Valdicir Bertoni pediu a 

uma parte, o que não foi autorizado pela Vereadora, mesmo porque o tempo havia 

O último inscrito foi o Vereador Sergio Bernardi. Passando a presidência a Vice-

te, o Vereador iniciou seu discurso cumprimentando os Vereadores, Secretários e 

demais presentes. Agradeceu ao Deputado Carlos Gomes por esta conquista e também ao 

o apoio de todos os Vereadores foi 

para serviços dentro da cidade, que 

a mesma ficará lotada na Secretaria de Urbanismo, que tinha essa carência e dependia sempre 

muitos serviços ficavam por fazer. Parabenizou, sobretudo, 

para o município. Falou 

triste e chateado porque 

o alguns funcionários. Deixou 

exonerar alguém da Prefeitura é a Prefeita e 

não tem poder para fazer 

alguma determinação da justiça, jamais 

aprendeu que justiça não se discute e sim se obedece. Declarou que está 

uscando recursos, conduzindo 

possível, se tiver algo errado espera que a população lhe cobre, 

que aceita críticas. Disse que estão num 

grupo e que defenderá todos os colegas Vereadores e que não admitirá certas coisas que estão 

avalie os boatos que ouviram e informou 

na Câmara de Vereadores à disposição e 

a administração, apenas obedecendo a 

o Vereador Ismael disse que a Vereadora Onira 

encionou a sua falta de 

e motivo, na viagem até 



Brasília, com os Vereadores do PT, 

Vereadores do PT, a bancada do PP e o Presidente da 

viajaram também tiraram quatro? Lembrando que 

tráfego aéreo, hotel, alimentação e táxi foram os mesmos e sabendo que 

muito maior que a dos Vereadores? O Vereador pediu clareza na 

porque durante esta viagem haviam dois 

Reassumindo a presidência e antes de encerrar o Presidente reforçou o convite 

aos Vereadores para se fazerem 

que na ocasião estarão presentes os ass

entrega oficial da máquina e também 

reivindicados, inclusive para 

todos. Não havendo mais inscritos no Gr

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária. Agradeceu a 

presença de todos e convidou para a Quarta Sessão Ordinária, que será realizada no dia 23 de 

Abril de 2019, às 19h. Do que eu, Valdicir

presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente da Mesa.  

 

 

 

 

 

Brasília, com os Vereadores do PT, a Prefeita tirou quatro diárias e meia? Quando os 

, a bancada do PP e o Presidente da Câmara e a bancada do MDB 

ém tiraram quatro? Lembrando que o transporte até o aeroporto foi o mesmo,

entação e táxi foram os mesmos e sabendo que 

aior que a dos Vereadores? O Vereador pediu clareza na próxima sessão, 

porque durante esta viagem haviam dois fiscais do município junto com a Prefeita.

Reassumindo a presidência e antes de encerrar o Presidente reforçou o convite 

se fazerem presentes, amanhã a partir das 10h, em frente à P

estarão presentes os assessores do Deputado Carlos Gomes, para fazer a 

entrega oficial da máquina e também por conta de outros pedidos que estão sendo 

inclusive para obras de asfaltamento, seria muito importante a presença de 

todos. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente e nada mais a ser tratado

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária. Agradeceu a 

presença de todos e convidou para a Quarta Sessão Ordinária, que será realizada no dia 23 de 

Abril de 2019, às 19h. Do que eu, Valdicir Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a 

presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor 
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