
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

Aos cinco dias do mês de junh

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

Reunião Ordinária, sob a presidência do

seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, 

Júnior Locatelli, Marcelo Richit, 

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

Senhor Presidente declarou aberta a 

Vereadores, funcionários da Casa, público presente

pela Rádio Interativa Maxi. 

Ata da Reunião Extraordinária do dia 24 de Maio de 

disponibilizadas aos Vereadores

foram aprovadas por unanimidade de votos.

EXPEDIENTE DO DIA, 

da Vereadora Daiane Barancelli

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, seja destinado um auxílio financeiro para a 

edição de exemplares do Livro “A História de Maximiliano de 

livro I e 1ª Edição do livro II), autoria do Senhor Mário Weber, como forma de incentivo e 

preservação da história do município de Maximiliano de Almeida. 

039/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli

aprovadas nessa Casa Legislativa, solicitando que o Executivo Municipal viabilize estudos 

junto ao departamento competente da municipalidade, visando à construção de calçamento na 

Rua Itararé, que beneficiará mais de dezesse

Vereador Norberto da Silva Barancelli

Prefeita Municipal, solicitando

providencie a redução do canteiro central localizado na Rua Barão do Rio Branco, nas 

proximidades da residência do Senhor Cloralio

aproximadamente (10m) dez metros de meio fio no 

efetuada a pintura das placas de sinalização dos quebra

INDICAÇÃO N° 041/2019 

Executivo Municipal, para que verifique j

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

Sugerindo, inclusive, que seja instalada câmera de monitoramento no antigo posto fiscal 

localizado na comunidade do Cerro 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 05 de Junho de 2019. 

junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove

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

rdinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi, 

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli,

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 ordinária. Deu as 

rios da Casa, público presente e os que acompanhavam pelo f

pela Rádio Interativa Maxi. Dispensou-se a leitura da Ata da Reunião Ordinária

Reunião Extraordinária do dia 24 de Maio de 2019, as qua

aos Vereadores. Em apreciação não houve discussão, 

por unanimidade de votos. Prosseguindo, realizou

, constando das seguintes matérias: - INDICAÇÃO Nº 038/2019 

da Vereadora Daiane Barancelli: Indica a Chefe do Poder Executivo, para que através da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, seja destinado um auxílio financeiro para a 

edição de exemplares do Livro “A História de Maximiliano de Almeida 

livro I e 1ª Edição do livro II), autoria do Senhor Mário Weber, como forma de incentivo e 

preservação da história do município de Maximiliano de Almeida. 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera as indicações anteriores já 

aprovadas nessa Casa Legislativa, solicitando que o Executivo Municipal viabilize estudos 

junto ao departamento competente da municipalidade, visando à construção de calçamento na 

Rua Itararé, que beneficiará mais de dezesseis famílias. - INDICAÇÃO Nº 040/2019 

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica à Mesa, para que seja oficiada a Senhora 

solicitando-lhe que determine à secretaria competente, para que 

providencie a redução do canteiro central localizado na Rua Barão do Rio Branco, nas 

proximidades da residência do Senhor Cloralio Caimi. Indica também, a necessidade de repor 

aproximadamente (10m) dez metros de meio fio no canteiro central. Sugerindo ainda, que seja 

efetuada a pintura das placas de sinalização dos quebra-molas, na referida via pública. 

INDICAÇÃO N° 041/2019 – da Vereadora Daiane Barancelli: Reitera a Chefe do Poder 

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

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

Sugerindo, inclusive, que seja instalada câmera de monitoramento no antigo posto fiscal 

localizado na comunidade do Cerro da Rapadura. - INDICAÇÃO Nº 042/2019 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

dezenove horas, reuniram-

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

rgio Bernardi, estando presentes os 

Ismael Zukunelli,Marcelo 

Onira Orlando Zonin e 

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

Deu as boas-vindas aos 

e os que acompanhavam pelo facebook e 

Ordinária anterior e da 

quais já haviam sido 

, submetida à votação 

realizou-se à leitura do 

ICAÇÃO Nº 038/2019 – 

: Indica a Chefe do Poder Executivo, para que através da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, seja destinado um auxílio financeiro para a 

Almeida – RS” (2ª Edição do 

livro I e 1ª Edição do livro II), autoria do Senhor Mário Weber, como forma de incentivo e 

preservação da história do município de Maximiliano de Almeida. - INDICAÇÃO Nº. 

as indicações anteriores já 

aprovadas nessa Casa Legislativa, solicitando que o Executivo Municipal viabilize estudos 

junto ao departamento competente da municipalidade, visando à construção de calçamento na 

INDICAÇÃO Nº 040/2019 – do 

: Indica à Mesa, para que seja oficiada a Senhora 

secretaria competente, para que 

providencie a redução do canteiro central localizado na Rua Barão do Rio Branco, nas 

Caimi. Indica também, a necessidade de repor 

canteiro central. Sugerindo ainda, que seja 

molas, na referida via pública. - 

: Reitera a Chefe do Poder 

unto à Secretaria competente e viabilize, com 

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

Sugerindo, inclusive, que seja instalada câmera de monitoramento no antigo posto fiscal 

INDICAÇÃO Nº 042/2019 – da 



Vereadora Daiane Barancelli

que seja oferecido aos aposentados, idosos, cidadãos portadores de necessidades especiais e 

cidadãos com renda de até dois 

do IPTU, por tratar-se de medida justa que tem por objetivo atender uma fração mais carente 

da população, que já gasta excessivos valores com a compra de remédios e tratamento 

especializados. Iniciando a 

Indicação Nº. 038/2019, de 

autora ressaltou que dias atrás todos os Vereadores foram convidados a participar de um 

evento e nesta oportunidade foi realizada uma homenagem ao Senhor Mário Weber. Disse 

que entenderam um pouco a 

muitos anos no município. 

contratado uma empresa de fora para fazer um documentário 

Senhor Mário já tem a segunda edição do livro toda digitada e pronta para a gráfica, 

necessitando apenas deste auxílio. Entende que este pedido é 

continuidade à história de nosso município

não queira ser chamado de escritor, considera ele um escritor

Senhor Mário Weber teve participação na el

juntamente com outros ex-

auxilie na edição deste livro, 

maximilianense também merece. O Vereador Diego Anton

pedindo desculpas por sua

Mário Weber, devido a um compromisso 

importante, porque tudo o que

pelos Vereadores e pela administração. 

deste incentivo, além do mais

morador antigo, foi Vereador e Presidente desta Casa e

elaboraram o Regimento Interno. O Vereador Valdicir

favorável a indicação da Vereadora Daiane, pois acredita 

história do município de Maximiliano de Almeida e que este incentivo ao Senhor Mário 

Weber seria interessante para que mais 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

039/2019, de autoria do Vereador 

autor explicou que dias atrás, foi cobrado que esta rua seria promessa sua, mas esta indicação 

vem desde 2015, período que nem era Vereador. 

Excelentíssima Prefeita, que 

dificuldades para aquela população.  Disse que não lhe sai da cabeça, a Prefeita ter dito

 

 

Daiane Barancelli: Reitera a Indicação Nº. 059/2018, de sua autoria, solicitando 

que seja oferecido aos aposentados, idosos, cidadãos portadores de necessidades especiais e 

cidadãos com renda de até dois salários mínimos, um parcelamento maior para o pagamento 

se de medida justa que tem por objetivo atender uma fração mais carente 

da população, que já gasta excessivos valores com a compra de remédios e tratamento 

do a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu 

de autoria da Vereadora Daiane Barancelli. 

autora ressaltou que dias atrás todos os Vereadores foram convidados a participar de um 

nidade foi realizada uma homenagem ao Senhor Mário Weber. Disse 

que entenderam um pouco a sua história de vida e o trabalho que ele 

muitos anos no município. Segundo a Vereadora, há tempos atrás a administração já 

mpresa de fora para fazer um documentário da história do município, mas o 

Senhor Mário já tem a segunda edição do livro toda digitada e pronta para a gráfica, 

essitando apenas deste auxílio. Entende que este pedido é para

de nosso município. A Vereadora disseque embora o Senhor Mário 

não queira ser chamado de escritor, considera ele um escritor, mencionando, ainda, que o 

Senhor Mário Weber teve participação na elaboração do Regimento Interno

-Vereadores. Garantiu que continuarão lutando para que a 

livro, que de certa forma possam homenageá-

maximilianense também merece. O Vereador Diego Antonio Pereira também se pr

do desculpas por sua ausência no dia da homenagem prestada pela ARMA ao Senhor 

evido a um compromisso assumido anteriormente. Afirmou que a indicação é 

do o que estiver relacionado ao nosso município, precisa ser b

Vereadores e pela administração. No seu ponto de vista, o Senhor Mário é merecedor  

o mais, ele certamente ficará feliz com o nosso 

Vereador e Presidente desta Casa e que juntamente com o

elaboraram o Regimento Interno. O Vereador Valdicir Bertoni também 

Vereadora Daiane, pois acredita que poucas pessoas 

Maximiliano de Almeida e que este incentivo ao Senhor Mário 

Weber seria interessante para que mais munícipes conhecessem a história. 

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

Vereador Norberto da Silva Barancelli. Fazendo uso da palavra, o 

ias atrás, foi cobrado que esta rua seria promessa sua, mas esta indicação 

, período que nem era Vereador. Disse que vem cobrar novamente a 

que beneficiaria mais de dezesseis famílias e que é uma rua de muitas 

dificuldades para aquela população.  Disse que não lhe sai da cabeça, a Prefeita ter dito

 

: Reitera a Indicação Nº. 059/2018, de sua autoria, solicitando 

que seja oferecido aos aposentados, idosos, cidadãos portadores de necessidades especiais e 

salários mínimos, um parcelamento maior para o pagamento 

se de medida justa que tem por objetivo atender uma fração mais carente 

da população, que já gasta excessivos valores com a compra de remédios e tratamento 

o Senhor Presidente submeteu à discussão a 

Barancelli. Ao se manifestar, a 

autora ressaltou que dias atrás todos os Vereadores foram convidados a participar de um 

nidade foi realizada uma homenagem ao Senhor Mário Weber. Disse 

ele vem desenvolvendo a 

há tempos atrás a administração já havia 

da história do município, mas o 

Senhor Mário já tem a segunda edição do livro toda digitada e pronta para a gráfica, 

para que possamos dar 

ereadora disseque embora o Senhor Mário 

, mencionando, ainda, que o 

Regimento Interno desta Casa, 

. Garantiu que continuarão lutando para que a Prefeita 

-lo e que a população 

io Pereira também se pronunciou, 

prestada pela ARMA ao Senhor 

firmou que a indicação é 

precisa ser bem tratado 

No seu ponto de vista, o Senhor Mário é merecedor  

nosso município, de onde é 

juntamente com o seu avó 

Bertoni também se manifestou 

que poucas pessoas conhecem a 

Maximiliano de Almeida e que este incentivo ao Senhor Mário 

história. Em votação, a 

Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº. 

Fazendo uso da palavra, o 

ias atrás, foi cobrado que esta rua seria promessa sua, mas esta indicação 

Disse que vem cobrar novamente a 

s e que é uma rua de muitas 

dificuldades para aquela população.  Disse que não lhe sai da cabeça, a Prefeita ter dito nesta 



Casa que os Vereadores, neste ano, foram para Brasília a turismo. O Vereador 

na viagem para Brasília protocolar

município e garantiu que não tem promessa desta rua, disse que se 

junto com a Prefeita para fazer esta 

porque se assim fosse, a Senhora Prefeita já teria trazido mais ruas 

se quisesse trazer carros, já teria

município, porque os Deputados 

sim de recursos para as ruas do município. 

MDB fez até Brasília foi conseguido dois carros para a Saúde, sendo que um 

DE questionou a Senhora Prefeita que se ela considerava tão fácil buscar recursos para as ruas 

em Brasília, porque, para asfaltar ou calçar as ruas, ela buscou um 

1.350.000,00 (um milhão, tr

das nove ruas que serão beneficiadas, oito estão certas, mas 

Rua Pinheiro Machado, pois no seu entender nesta rua a 

de figuras, tirar as pedras e colocar 

Assegurou que ficará atento 

que precisam trabalhar. Deixou claro que os Vereadores estão brigando para que a Prefeita 

construa calçamento em todas as ruas que faltam. 

que a Rua Itararé e tantas outras são 

Disse ainda que fiscalizará

Ministério Público, fará com todo o prazer

solicitou esclarecimentos e até o momento nada

aprovada por unanimidade de votos.

deliberação a Indicação Nº. 

pronunciar, o autor declarou que o 

central, que fica em frente à entrada da sua garagem, 

solicitado ao Secretário e também a Prefeita

tomada. Sobre as pinturas das placas, o Vereador garantiu que não dá para enxergar mais 

nada, falando inclusive da 

que estão para ser colocados desde que o asfalto foi construído. 

reforçou o pedido da implantação de redutor

Preto, pois os carros descem em alta velocidade e não sabe como ainda não oco

acidente. O Vereador Diego Anton

rua, nas proximidades da residência da Senhor

está estourando. Muito embora seja um asfalto antigo, 

reforçar devido ao grande fluxo de caminhões que passam por esta rua, pois poucos 

 

 

que os Vereadores, neste ano, foram para Brasília a turismo. O Vereador 

Brasília protocolaram, junto aos Deputados, essa 

município e garantiu que não tem promessa desta rua, disse que se eleito fosse iria trabalhar 

fazer esta e demais ruas. Deixou claro que em Brasília não é fácil, 

enhora Prefeita já teria trazido mais ruas e que a B

, já teria trazido dois ou três caminhões cheios de

eputados querem doar carros, mas não precisamos de mais carros, mas 

sim de recursos para as ruas do município. Afirmou que na primeira viagem que a Bancada do 

Brasília foi conseguido dois carros para a Saúde, sendo que um 

E questionou a Senhora Prefeita que se ela considerava tão fácil buscar recursos para as ruas 

para asfaltar ou calçar as ruas, ela buscou um 

(um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) na Caixa Federal? 

eneficiadas, oito estão certas, mas não concorda

Rua Pinheiro Machado, pois no seu entender nesta rua a Prefeita vai faz

de figuras, tirar as pedras e colocar o paver e que vai envolver somente

cará atento e essa licitação e torcendo para que sejam pe

que precisam trabalhar. Deixou claro que os Vereadores estão brigando para que a Prefeita 

calçamento em todas as ruas que faltam. E que continuará cobrando, pois entende

que a Rua Itararé e tantas outras são de responsabilidade da Prefeita e não dos Vereadores. 

á a Rua Pinheiro Machado e se precisar fazer uma denúncia no 

fará com todo o prazer, porque tem muita coisa errada, 

larecimentos e até o momento nada foi respondido. Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu 

Indicação Nº. 040/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancel

pronunciar, o autor declarou que o Senhor Cloralio lhe procurou para reclamar que o 

frente à entrada da sua garagem, dificulta o seu acesso e que já havia 

ao Secretário e também a Prefeita, mas até o momento nenhuma providência foi 

Sobre as pinturas das placas, o Vereador garantiu que não dá para enxergar mais 

nada, falando inclusive da necessidade de colocar aproximadamente dez metros de meio fio

que estão para ser colocados desde que o asfalto foi construído. O Vereador aproveitou para 

implantação de redutores de velocidade logo acima do Mercado do 

, pois os carros descem em alta velocidade e não sabe como ainda não oco

Diego Antonio Pereira se manifestou acrescentando que o a

rua, nas proximidades da residência da Senhora Reli Barancelli e também do 

embora seja um asfalto antigo, até que está durando

reforçar devido ao grande fluxo de caminhões que passam por esta rua, pois poucos 

 

que os Vereadores, neste ano, foram para Brasília a turismo. O Vereador assegurou que 

am, junto aos Deputados, essa e mais três ruas do 

eleito fosse iria trabalhar 

e demais ruas. Deixou claro que em Brasília não é fácil, 

e que a Bancada do MDB, 

cheios de carros para o 

querem doar carros, mas não precisamos de mais carros, mas 

Afirmou que na primeira viagem que a Bancada do 

Brasília foi conseguido dois carros para a Saúde, sendo que um já está destruído. 

E questionou a Senhora Prefeita que se ela considerava tão fácil buscar recursos para as ruas 

para asfaltar ou calçar as ruas, ela buscou um financiamento de R$ 

na Caixa Federal? Destacando que 

não concorda com uma que é a 

Prefeita vai fazer apenas uma troca 

somente em mão de obra. 

sejam pessoas do município, 

que precisam trabalhar. Deixou claro que os Vereadores estão brigando para que a Prefeita 

cobrando, pois entende 

e responsabilidade da Prefeita e não dos Vereadores. 

e se precisar fazer uma denúncia no 

, porque tem muita coisa errada, inclusive já 

Em votação, a indicação foi 

Presidente submeteu à 

Norberto da Silva Barancelli. Ao se 

para reclamar que o canteiro 

dificulta o seu acesso e que já havia 

to nenhuma providência foi 

Sobre as pinturas das placas, o Vereador garantiu que não dá para enxergar mais 

dez metros de meio fio, 

O Vereador aproveitou para 

de velocidade logo acima do Mercado do 

, pois os carros descem em alta velocidade e não sabe como ainda não ocorreu um 

acrescentando que o asfalto nesta 

a Reli Barancelli e também do Senhor Cloralio 

durando, mas deveriam 

reforçar devido ao grande fluxo de caminhões que passam por esta rua, pois poucos 



motoristas sabem do desvio logo acima do Mercado do Preto.

agilizem este conserto, para 

sugeriu melhorias nas calçadas,

aprovada por unanimidade de votos. 

041/2019. Manifestou-se a autora, 

quando o município passou por problemas 

instalaram no município, 

Comentou o fato ocorrido com um Senhor que a

teriam furtado alguns bens

importante também, devido ao grande fluxo de veículos q

se pararmos para pensar nosso município faz

tráfego de produtos ilegais que passam 

filmadoras seria excelente, 

está desativado, mas que muitas 

receio algum, lembrando que 

porém, os motoristas fugiram 

certamente teriam mais informações. Pediu o apoio dos Vereadores para que o mais breve 

possível a Prefeita realize este investimento para as 

Valdicir Bertoni também se pronunciou, 

2017, quando também foi conversado com o Investigador de Polícia, Senhor Marcelo Alves, 

hoje aposentado, o qual apresentou 

parte da sua indicação. O Vereador solicitou que 

nossa cidade é pequena, mas com bastante fluxo de veículos, pois é um ponto de entrada e 

saída do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

vigilância em postos estratégicos não resolverã

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

da Vereadora Daiane Barancelli

afirmou que reitera este pedido, tend

que estaria muito em cima do período para o pagamento do IPTU. 

novamente por trabalhar no dia

em várias casas que visitou

questionaram se tinha conseguido conversar com a Prefeita e resolvido o problema

a Vereadora, muitos aposentados ou portadores de necessidades especiais têm

muito maior, embora a Secretaria de S

mais, sendo que muitos deles possuem 

pagar o IPTU. A Vereadora pediu, e

 

 

do desvio logo acima do Mercado do Preto. Pediu 

para evitar um problema maior no futuro. Além do mais

calçadas, para evitar o acúmulo de sujeiras. Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência, foi à discussão

se a autora, Vereadora Daiane Barancelli, dizendo 

quando o município passou por problemas com roubos, onde empresas de 

no município, observou também que o precisa de investimento

Comentou o fato ocorrido com um Senhor que adquiriu uma residência 

teriam furtado alguns bens, por conta da falta de monitoramento. A Vereadora considera 

devido ao grande fluxo de veículos que passam pelo nosso município e 

pararmos para pensar nosso município faz divisa com Santa Catarina e sabemos que o 

tráfego de produtos ilegais que passam por aqui é grande. Para a Vereadora, 

filmadoras seria excelente, até mesmo, sugeriu que fossem instaladas no posto f

que muitas pessoas que terem certeza que está desativado, passam sem 

receio algum, lembrando que dias atrás ocorreu no município à apreensão de uma carga ilegal, 

porém, os motoristas fugiram e não souberam quem foi, mas se estas câmeras existissem, 

mais informações. Pediu o apoio dos Vereadores para que o mais breve 

realize este investimento para as quatro entradas do município. 

Bertoni também se pronunciou, afirmando que foi o autor dessa indicação no ano de 

conversado com o Investigador de Polícia, Senhor Marcelo Alves, 

o qual apresentou um projeto para a implantação destas câmeras

. O Vereador solicitou que os órgãos competentes se mobilizem, 

cidade é pequena, mas com bastante fluxo de veículos, pois é um ponto de entrada e 

saída do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Acredita que essas câmeras de 

vigilância em postos estratégicos não resolverão todo o problema, mas auxiliarão bastante.

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

Barancelli foi à última matéria em pauta. Em sua justificativa a autora 

afirmou que reitera este pedido, tendo em vista que no ano passado a resposta que obteve 

que estaria muito em cima do período para o pagamento do IPTU. 

no dia-a-dia com todas as famílias, principalmente, as mais idosas, 

tou e até mesmo as pessoas que vinham na unidade de saúde, lhe 

se tinha conseguido conversar com a Prefeita e resolvido o problema

muitos aposentados ou portadores de necessidades especiais têm

embora a Secretaria de Saúde auxilie muito, eles sempre necessitam de algo 

mais, sendo que muitos deles possuem financiamentos em bancos e tem dificuldades para 

A Vereadora pediu, encarecidamente, para que a Prefeita 

 

Pediu aos responsáveis que 

Além do mais, o Vereador 

Em votação, a indicação foi 

discussão a Indicação Nº. 

dizendo que desde 2017, 

onde empresas de vigilância se 

precisa de investimentos neste setor. 

uma residência no interior e que 

A Vereadora considera 

ue passam pelo nosso município e 

divisa com Santa Catarina e sabemos que o 

Para a Vereadora, investir em 

ssem instaladas no posto fiscal, o qual 

terem certeza que está desativado, passam sem 

apreensão de uma carga ilegal, 

foi, mas se estas câmeras existissem,  

mais informações. Pediu o apoio dos Vereadores para que o mais breve 

quatro entradas do município. O Vereador 

dessa indicação no ano de 

conversado com o Investigador de Polícia, Senhor Marcelo Alves, 

destas câmeras e que fez 

competentes se mobilizem, pois 

cidade é pequena, mas com bastante fluxo de veículos, pois é um ponto de entrada e 

Acredita que essas câmeras de 

odo o problema, mas auxiliarão bastante. 

Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 042/2019, 

Em sua justificativa a autora 

assado a resposta que obteve foi 

que estaria muito em cima do período para o pagamento do IPTU. Disse que nesse ano, 

dia com todas as famílias, principalmente, as mais idosas, 

e até mesmo as pessoas que vinham na unidade de saúde, lhe 

se tinha conseguido conversar com a Prefeita e resolvido o problema. Segundo 

muitos aposentados ou portadores de necessidades especiais têm o custo de vida 

auxilie muito, eles sempre necessitam de algo 

financiamentos em bancos e tem dificuldades para 

a Prefeita avaliasse este pedido 



e concedesse um parcelamento maior a

manifestou-se favorável a indicação da Vereadora. Disse que diariamente conversa com 

várias pessoas e vê a dificuldade de muitas delas, pois quase metade de nosso município são 

pessoas carentes, que passam por muitas dificuldades

mais vezes, seria um benefício maior para est

se solidarizou ao pedido da 

aposentadas, as quais mencionaram essa mesma situação. No seu ponto de vista, o município 

não vai deixar de arrecadar ess

pagamento, parabenizando a Vereadora pela indicação. 

manifestou garantindo à Vereadora 

dificuldade que muitas pessoas têm

aumentar o número de parcelas, 

benefícios cortados e muitas famílias vive

amanhã mesmo levará este assunto ao conhecimento da Prefeita, para ver com o Jurídico a 

possibilidade de parcelamento já para est

indicação foi à votação, ficando 

Dia e não havendo inscritos para ocupar a 

imediato para as inscrições do 

Expediente foi o Vereador

Vereadores, funcionários da Casa e o público presente, o Vereador iniciou seu discurso 

referindo-se a pesquisa de opinião pública que 

escutado por várias ocasiões a 

município estaria passando por dificuldades

economizariam uma caneta 

sendo mal gasto por esta administração

empresa que realizou a pesquisa, sendo que foram gastos R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais). Afirmou que teriam que fazer economia p

a Prefeita sempre está reclamando que não 

propagando enganosa, uma vez que 

este dinheiro poderia ter sido economizado e investido em saúde, 

melhorias de calçamentos

Secretários não estão conseguindo trabalhar direito, porque a Prefeita está fazendo cortes para 

economizar, mas as pessoas carentes do município estão passando por dificuldades, buscando 

tratamento de saúde em outro

primeira resposta é não. Destacou também que recebeu 

mais da metade dos medicamentos 

 

 

parcelamento maior a estes cidadãos. O Vereador Valdicir

se favorável a indicação da Vereadora. Disse que diariamente conversa com 

várias pessoas e vê a dificuldade de muitas delas, pois quase metade de nosso município são 

pessoas carentes, que passam por muitas dificuldades e se tiver a possibilidade de parcelar em 

m benefício maior para estas pessoas também. O Vereador Marcelo Richit

se solidarizou ao pedido da Vereadora, porque também conversa diariamen

mencionaram essa mesma situação. No seu ponto de vista, o município 

arrecadar esses impostos, apenas terá um parcelamento maior para facilitar o 

pagamento, parabenizando a Vereadora pela indicação. A Vereadora Onira Zonin também se 

Vereadora Daiane todo o seu apoio, porque 

muitas pessoas têm. Disse que não é para isentar o imposto, mas sim 

mero de parcelas, tendo em vista que atualmente muitas pessoas tiveram os seus 

e muitas famílias vivem com o salário mínimo. E se tiver oportunidade, 

amanhã mesmo levará este assunto ao conhecimento da Prefeita, para ver com o Jurídico a 

dade de parcelamento já para este ano. Não havendo mais pronunciamentos, 

votação, ficando aprovada por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do 

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

imediato para as inscrições do Grande Expediente. O primeiro

o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Após saudar o Senhor Presidente, 

Vereadores, funcionários da Casa e o público presente, o Vereador iniciou seu discurso 

se a pesquisa de opinião pública que foi realizada no município, afirmando 

escutado por várias ocasiões a Senhora Prefeita dizer que estão fazendo 

município estaria passando por dificuldades, e que a Prefeita tem dito, até mesmo, que 

economizariam uma caneta se fosse necessário. Segundo o Vereador, o d

sendo mal gasto por esta administração. Informou que tinha em mãos

pesquisa, sendo que foram gastos R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

teriam que fazer economia para o município se desenvolver, 

a Prefeita sempre está reclamando que não se tem recurso, mas quem sabe

uma vez que tem dinheiro para pagar uma pesquisa. Para o Vereador, 

este dinheiro poderia ter sido economizado e investido em saúde, educação, habitação e 

melhorias de calçamentos. Disse que o município possui onze secreta

Secretários não estão conseguindo trabalhar direito, porque a Prefeita está fazendo cortes para 

economizar, mas as pessoas carentes do município estão passando por dificuldades, buscando 

tratamento de saúde em outros municípios, pedem carro para o deslocamento, sendo que a 

primeira resposta é não. Destacou também que recebeu reclamações 

mais da metade dos medicamentos na farmácia básica do município e

 

Vereador Valdicir Bertoni 

se favorável a indicação da Vereadora. Disse que diariamente conversa com 

várias pessoas e vê a dificuldade de muitas delas, pois quase metade de nosso município são 

e se tiver a possibilidade de parcelar em 

O Vereador Marcelo Richit 

porque também conversa diariamente com pessoas 

mencionaram essa mesma situação. No seu ponto de vista, o município 

es impostos, apenas terá um parcelamento maior para facilitar o 

ereadora Onira Zonin também se 

rque também entende a 

Disse que não é para isentar o imposto, mas sim 

te muitas pessoas tiveram os seus 

E se tiver oportunidade, 

amanhã mesmo levará este assunto ao conhecimento da Prefeita, para ver com o Jurídico a 

Não havendo mais pronunciamentos, a 

Encerrada a Ordem do 

, o Senhor Presidente passou de 

primeiro inscrito no Grande 

. Após saudar o Senhor Presidente, 

Vereadores, funcionários da Casa e o público presente, o Vereador iniciou seu discurso 

foi realizada no município, afirmando que tem 

dizer que estão fazendo economia, pois o 

, e que a Prefeita tem dito, até mesmo, que 

Segundo o Vereador, o dinheiro público está 

. Informou que tinha em mãos o contrato com a 

pesquisa, sendo que foram gastos R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

ara o município se desenvolver, uma vez que 

quem sabe, ela está fazendo 

tem dinheiro para pagar uma pesquisa. Para o Vereador, 

educação, habitação e em 

pio possui onze secretarias e que muitos 

Secretários não estão conseguindo trabalhar direito, porque a Prefeita está fazendo cortes para 

economizar, mas as pessoas carentes do município estão passando por dificuldades, buscando 

s municípios, pedem carro para o deslocamento, sendo que a 

reclamações de que estão faltando 

na farmácia básica do município e que a culpa não é do 



Secretário, mas sim da Prefeita

faz cortes, mas quando chega sua vez de

município e constataram que a

Avenida Porto Alegre já estourou

recolocado nas ruas, sem jo

Vereadores, Secretários e a Prefeita teriam que fazer, é ir de 

porque, geralmente, quando um cidadão vem até a Prefe

Vereadores ou o Posto de Saúde

erradas e que esta pesquisa é um dinheiro jogado fora, 

que se realiza e não precisa contratar uma empresa de fora, 

dentro do município, o gestor precisa saber disso, até porque 

pouco mais de quatro mil habitantes. 

nessa Casa e quase dá um livro, dinheiro investido que poderiam 

Weber, que foi a indicação da Vereadora Daiane

direto com a população maximilianense, pediu para

dinheiro da população. Mencionando também, o carro 

cima e para baixo, durante feriados e finais de semana

fazendo com o carro público 

cobrando e defendendo o povo, mesmo que lhe chamem de 

Ismael Zukunelli salientou que, 

cumprindo com a obrigação, 

ninguém, em sua opinião, 

quase cinco mil pessoas e tem um p

avaliar e saber como está o seu ibope político, 

que os Vereadores tenham que 

vai custar R$ 7.500,00. Disse que há pouco tempo saiu do hospital e 

lotado e a saúde necessitando

valor gasto.  Não entende como a Prefeita pode chegar

sabendo das dificuldades existentes. A seu ver é caso da Prefeita, no mín

à população por mais este ato deplorável que cometeu. 

Vereador Norberto seguiu dizendo que tem mais gastos para serem divulgados, mas que isso 

deveria ser feito pelo Assessor de Im

esta pesquisa e o valor pago. Finalizando convidou 

próxima sessão, na qual trará 

em seu gabinete, para suas próprias m

sendo mal investido por ela

 

 

Prefeita, que é a responsável por tudo. Segundo o Vereador, a Prefeita 

faz cortes, mas quando chega sua vez de gastar, ela não economiza. Ressaltou que avaliaram o 

município e constataram que a Avenida XV de Novembro está em péssimas condições, a 

orto Alegre já estourou e possui vários buracos, certamente o material precisa ser 

nas ruas, sem jogar dinheiro fora. Declarou que a melhor pesquisa que

Vereadores, Secretários e a Prefeita teriam que fazer, é ir de encontro e ouvir 

quando um cidadão vem até a Prefeitura, procura a 

ou o Posto de Saúde, ele vai porque precisa. Considerou que muitas coisas estão 

quisa é um dinheiro jogado fora, até porque, a pesquisa é no

a contratar uma empresa de fora, para vir contar 

dentro do município, o gestor precisa saber disso, até porque o nosso município possui um 

habitantes. Explicou que o resultado desta pesquisa já se encontra 

nessa Casa e quase dá um livro, dinheiro investido que poderiam o livro do Senhor Mário 

, que foi a indicação da Vereadora Daiane. Sentia-se revoltado porque 

o com a população maximilianense, pediu para que a Prefeita cuidasse com c

dinheiro da população. Mencionando também, o carro do gabinete, que segundo ele, 

cima e para baixo, durante feriados e finais de semana, acreditando que até campanha 

fazendo com o carro público e que não concordava com isso. Mas assegurou que continuará 

cobrando e defendendo o povo, mesmo que lhe chamem de chato. Em aparte, o Vereador 

salientou que, principalmente, no setor público uma pesquisa 

obrigação, com transparência, sem olhar lado político e sem favorecer 

, sendo parceiro da comunidade. Disse que a Prefeita trabalha com 

e tem um poder enorme nas mãos, se ela não tem a capacidade de 

está o seu ibope político, pois foi para este fim a pesquisa, é inadmissível 

nham que perder tempo, subir na tribuna para discutir esta questão, 

R$ 7.500,00. Disse que há pouco tempo saiu do hospital e verificou

necessitando de medicamentos, os quais poderiam ser adquiridos com este 

valor gasto.  Não entende como a Prefeita pode chegar a esse ponto, pensar em pesquisa 

existentes. A seu ver é caso da Prefeita, no mín

população por mais este ato deplorável que cometeu. Retomando o seu pronunciamento, o 

seguiu dizendo que tem mais gastos para serem divulgados, mas que isso 

deveria ser feito pelo Assessor de Imprensa da Prefeita, inclusive gostaria que ela 

pago. Finalizando convidou a população para que esteja presente na 

rará informações sobre o investimento que a Prefeita está fazendo 

suas próprias mordomias, mostrará que o dinheiro da

sendo mal investido por ela. O último inscrito no Grande Expediente foi o Vereador Marcelo 

 

Segundo o Vereador, a Prefeita 

Ressaltou que avaliaram o 

m péssimas condições, a 

, certamente o material precisa ser 

melhor pesquisa que os 

encontro e ouvir a população, 

procura a Câmara de 

Considerou que muitas coisas estão 

pesquisa é no dia a dia 

para vir contar as necessidades de 

o nosso município possui um 

o desta pesquisa já se encontra 

o livro do Senhor Mário 

se revoltado porque tem contato 

Prefeita cuidasse com carinho do 

, que segundo ele, é para 

, acreditando que até campanha esteja 

Mas assegurou que continuará 

chato. Em aparte, o Vereador 

uma pesquisa é feita apenas 

político e sem favorecer 

Disse que a Prefeita trabalha com 

la não tem a capacidade de 

ara este fim a pesquisa, é inadmissível 

, subir na tribuna para discutir esta questão, que 

verificou que o lugar está 

medicamentos, os quais poderiam ser adquiridos com este 

a esse ponto, pensar em pesquisa 

existentes. A seu ver é caso da Prefeita, no mínimo, pedir desculpas 

Retomando o seu pronunciamento, o 

seguiu dizendo que tem mais gastos para serem divulgados, mas que isso 

nclusive gostaria que ela divulgasse 

a população para que esteja presente na 

investimento que a Prefeita está fazendo 

, mostrará que o dinheiro da população está 

foi o Vereador Marcelo 



Richit. Iniciando seu pronunciamento, o Vereador afirmou que não se considera uma pessoa 

muito polêmica, procura 

política, no início, era outra, pensava que 

diretamente. Declarou que 

que a administração tem problemas, mas de certa maneira

que, na última sessão, em meio a ess

Vereadores teriam viajado 

referir. Por isso, o Vereador e

individualiza conquistas e desde que a atual administração

conquistas que foram do outro mandato e algumas que buscaram e certam

conquistas para o mandato futuro

1.143.000,00 (um milhão, cento e quarenta e três mil reais)

pavimentação, um trator de pneus, do Depu

conquistas. Esclareceu que não vão

acontecem coisas deste tipo. Deixou claro à população, que todos que estão nesta Casa, 

estão de brincadeira, que a intenção é

pequeno, com pessoas humildes, que dependem muito do sistema público, infelizmente. 

finalizar, declarou novamente que só quis 

da bancada do PP, a população 

intencionados e, felizmente

os pronunciamentos e não havendo 

encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária 

Ordinária, que será realizada no dia 

presentes e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max.

Valdicir Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 

achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 

 

 

 

 

seu pronunciamento, o Vereador afirmou que não se considera uma pessoa 

procura não se envolver nessas questões, até porque sua percepção de 

era outra, pensava que teriam mais acesso e poderiam res

diretamente. Declarou que não crítica quem trabalha dessa forma, e particularmente, acredit

ão tem problemas, mas de certa maneira as coisas estão acontecendo. 

que, na última sessão, em meio a esse tiroteio a colega Vereadora Onira Zonin

 a Brasília para passear, mas não sabia a quem a V

referir. Por isso, o Vereador explicou que a bancada do PP trabalha em conjunto e não 

individualiza conquistas e desde que a atual administração assumiu em 2017, tiveram 

do outro mandato e algumas que buscaram e certam

para o mandato futuro. Ressaltou uma soma de recursos 

1.143.000,00 (um milhão, cento e quarenta e três mil reais), entre máquinas, 

um trator de pneus, do Deputado Afonso Hamm, kit fenação e dema

sclareceu que não vão a passeio, que buscam recursos

coisas deste tipo. Deixou claro à população, que todos que estão nesta Casa, 

a intenção é contribuir com o desenvolvimento do município, que é 

humildes, que dependem muito do sistema público, infelizmente. 

declarou novamente que só quis explicar, porque se foi direcionado aos Vereadores 

população precisa ficar sabendo que não vão a passeio, 

felizmente, estão sendo bem atendidos por seus representantes.  

não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou 

da presente reunião ordinária e convidou a todos 

Ordinária, que será realizada no dia 19 de Junho de 2019, às 19h. Agradeceu ao público 

presentes e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max.

Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 

achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 

 

seu pronunciamento, o Vereador afirmou que não se considera uma pessoa  

orque sua percepção de 

teriam mais acesso e poderiam resolver as situações 

ha dessa forma, e particularmente, acredita 

as coisas estão acontecendo. Disse 

e tiroteio a colega Vereadora Onira Zonin colocou que 

mas não sabia a quem a Vereadora quis se 

que a bancada do PP trabalha em conjunto e não 

assumiu em 2017, tiveram 

do outro mandato e algumas que buscaram e certamente ficarão 

. Ressaltou uma soma de recursos em torno de R$ 

, entre máquinas, obras de 

tado Afonso Hamm, kit fenação e demais 

buscam recursos, mas, infelizmente, 

coisas deste tipo. Deixou claro à população, que todos que estão nesta Casa, não 

com o desenvolvimento do município, que é 

humildes, que dependem muito do sistema público, infelizmente. Para 

se foi direcionado aos Vereadores 

precisa ficar sabendo que não vão a passeio, vão muito bem-

estão sendo bem atendidos por seus representantes.  Encerrados 

o Senhor Presidente declarou 

a todos para a Oitava Sessão 

Agradeceu ao público 

presentes e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max. Do que eu, 

Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 

achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.  


