
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

Aos dezenove dias do mês de 

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

para a Oitava Reunião Ordinária, sob a presidência do

presentes os seguintes Vereadores: 

Zukunelli, Marcelo Júnior Locatelli, 

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

Senhor Presidente declarou aberta a 

Vereadores, funcionários da Casa, 

Celsoir da Silva, ao público presente

Interativa Maxi. Seguindo, o Senhor Presidente, d

Ordinária anterior, a qual

não houve discussão, sendo s

votos.Continuando, realizou

seguintes matérias: - Indicação

Barancelli: Atendendo à reivindicação de moradores e tendo em vista a Indicação Nº 

061/2017 do Vereador Valdicir

aprovadas nessa Casa Legislativa, reitera à Exma. Senhora Prefeita Municipal, para que 

mobilize esforços junto à secretaria competente e providencie a construção de calçamento 

na Rua Caramuru. - Indicação

Barancelli: Indica à Excelentíssima Senhora Prefeita que, através da Secretaria de Obras, 

seja realizada a colocação de aproximadamente seis tubos de concreto, na estrada geral da 

Linha Chrestani, que passa em frente a propriedade do Senhor Ivan Rafain.

Requerimento Nº 007/2019 

aproximar o Poder Legislativo das comunidades do interior do município, requer 

aprovação do Plenário, para que a próxima Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

marcada para o dia 05 de Ju

Rapadura. - Projeto de Lei N° 017/2019: 

escolar padronizado na rede municipal de ensino e dá outras providências. 

Lei N° 018/2019: Autoriza a concessão de desconto para pagamento do IPTU 

de 2019; estabelece o cronograma de pagamento e dá outras providências. 

Lei N° 019/2019: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 19 de Junho de 2019.

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

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

rdinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi, 

s seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio P

Marcelo Júnior Locatelli, 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, em especial o Assessor do Deputado Covatti, Senhor 

público presente e os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio 

Seguindo, o Senhor Presidente, dispensou a leitura da Ata

l já havia sido disponibilizada aos Vereadores

endo submetida à votação foi aprovada por 

realizou-se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

ndicação Nº 043/2019 – do Vereador Norberto da Silva 

Atendendo à reivindicação de moradores e tendo em vista a Indicação Nº 

061/2017 do Vereador Valdicir Bertoni e a Indicação Nº. 002/2019, de sua autoria, am

aprovadas nessa Casa Legislativa, reitera à Exma. Senhora Prefeita Municipal, para que 

mobilize esforços junto à secretaria competente e providencie a construção de calçamento 

ndicação Nº 044/2019 – do Vereador Norberto da Silva 

Indica à Excelentíssima Senhora Prefeita que, através da Secretaria de Obras, 

seja realizada a colocação de aproximadamente seis tubos de concreto, na estrada geral da 

Linha Chrestani, que passa em frente a propriedade do Senhor Ivan Rafain.

Nº 007/2019 – da Vereadora Onira Orlando Zonin: 

aproximar o Poder Legislativo das comunidades do interior do município, requer 

aprovação do Plenário, para que a próxima Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

marcada para o dia 05 de Julho de 2019, seja realizada no Salão Comunitário do Cerro da 

Projeto de Lei N° 017/2019: Institui a obrigatoriedade de uso do uniforme 

escolar padronizado na rede municipal de ensino e dá outras providências. 

iza a concessão de desconto para pagamento do IPTU 

de 2019; estabelece o cronograma de pagamento e dá outras providências. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

. 

enove, às dezenove horas, 

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

rgio Bernardi, estando 

Diego Antonio Pereira, Ismael 

Onira Orlando Zonin e 

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

Deu as boas-vindas aos 

em especial o Assessor do Deputado Covatti, Senhor 

e os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio 

itura da Atada Reunião 

disponibilizada aos Vereadores. Em apreciação, 

i aprovada por unanimidade de 

EXPEDIENTE DO DIA, constando das 

do Vereador Norberto da Silva 

Atendendo à reivindicação de moradores e tendo em vista a Indicação Nº 

Bertoni e a Indicação Nº. 002/2019, de sua autoria, ambas 

aprovadas nessa Casa Legislativa, reitera à Exma. Senhora Prefeita Municipal, para que 

mobilize esforços junto à secretaria competente e providencie a construção de calçamento 

do Vereador Norberto da Silva 

Indica à Excelentíssima Senhora Prefeita que, através da Secretaria de Obras, 

seja realizada a colocação de aproximadamente seis tubos de concreto, na estrada geral da 

Linha Chrestani, que passa em frente a propriedade do Senhor Ivan Rafain. - 

da Vereadora Onira Orlando Zonin: Objetivando 

aproximar o Poder Legislativo das comunidades do interior do município, requer 

aprovação do Plenário, para que a próxima Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

lho de 2019, seja realizada no Salão Comunitário do Cerro da 

Institui a obrigatoriedade de uso do uniforme 

escolar padronizado na rede municipal de ensino e dá outras providências. - Projeto de 

iza a concessão de desconto para pagamento do IPTU - exercício 

de 2019; estabelece o cronograma de pagamento e dá outras providências. - Projeto de 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o 



SEBRAE - Serviço de Apoio às 

Sul - e dá outras providências. 

Municipal receber doação de bens móveis da Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimentos de Estados Rio Grande,

UNIESTADOS e dá outras providências. 

feriados municipais religiosos e dá outras providências. 

DIA, o Senhor Presidente submeteu 

Vereador Norberto da Silva Ba

indicação vem atender ao 

que trafegam pelo local e notam 

Casa vem cobrando da Excelentíssima Prefeita que viabilize obras de calçamentos nas

ruas, e que, especialmente, est

com o Senhor Celsoir e ao

emenda para obter este recurso

Celsoir que tem lutado por este município, junto com o Deputado Covatti. Disse que 

ficarão aguardando que esta emenda venha no próximo ano

que as Prefeitas, junto com o Secretário responsável, realizem

colocação de brita nesta rua. 

que se sentia feliz pelo Vereador Norberto reiterar 

os moradores, mas quem passa por esta rua, que é muito m

que só não reiterou o pedido porque, 

teria uma emenda do Deputado Covatti Filho

unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação a 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

durante a semana, recebeu reclamação

averiguar os fatos. Segundo o Vereador, na estrada geral que passa em frente a essa 

propriedade, existe uma tubulação entupida e que o problema se agravou devido às

chuvas ocorridas dias atrás, pois 

(30) trinta sacos de ração causando p

e gravou um vídeo da situação. Disse que a Prefeita 

não só prometer, pois preci

sobrevive e como ela anda 

local para dar uma olhada na situação. 

fez a indicação para o Senhor Gilmar Mugnhol, na Linha Bondan e até o momento nada 

 

 

 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do 

rovidências. - Projeto de Lei N° 020/2019: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal receber doação de bens móveis da Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimentos de Estados Rio Grande, Santa Catarina, Minas Gerais 

UNIESTADOS e dá outras providências. - Projeto de Lei N° 021/2019: 

feriados municipais religiosos e dá outras providências. Dando início a 

o Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº. 043

Norberto da Silva Barancelli. Ao se manifestar, o Vereador justificou que a 

 pedido dos moradores da Rua Caramuru e também das pessoas 

e notam a dificuldade dos moradores. Segundo o Vereador

Casa vem cobrando da Excelentíssima Prefeita que viabilize obras de calçamentos nas

ruas, e que, especialmente, esta rua seja calçada. Disse que há pouco tempo conversou 

com o Senhor Celsoir e ao que parece o Deputado Covatti, estaria protocolando uma 

emenda para obter este recurso, no mês de agosto ou setembro e p

por este município, junto com o Deputado Covatti. Disse que 

que esta emenda venha no próximo ano, mas, com urgência, 

as Prefeitas, junto com o Secretário responsável, realizem 

colocação de brita nesta rua. O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou

que se sentia feliz pelo Vereador Norberto reiterar esse pedido que vai beneficiar não só 

os moradores, mas quem passa por esta rua, que é muito movimentada

que só não reiterou o pedido porque, segundo ele, na época tiveram informações de que 

teria uma emenda do Deputado Covatti Filho. Em votação, a indicação foi aprovada por 

Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº. 

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

durante a semana, recebeu reclamação do Senhor Ivan Rafain e que esteve no local para 

. Segundo o Vereador, na estrada geral que passa em frente a essa 

propriedade, existe uma tubulação entupida e que o problema se agravou devido às

chuvas ocorridas dias atrás, pois a água invadiu um galpão e molhou

(30) trinta sacos de ração causando prejuízo. Afirmou que o proprietário estava revoltado

e gravou um vídeo da situação. Disse que a Prefeita precisa tomar as decisões d

precisamos incentivar a agricultura, que é de onde nosso município 

sobrevive e como ela anda para cima e para baixo com o carro público

local para dar uma olhada na situação. Disse ainda, que amanhã completará um mês, que 

fez a indicação para o Senhor Gilmar Mugnhol, na Linha Bondan e até o momento nada 

 

Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do 

Autoriza o Poder Executivo 

Municipal receber doação de bens móveis da Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Santa Catarina, Minas Gerais – SICREDI 

Projeto de Lei N° 021/2019: Dispõe sobre os 

Dando início a ORDEM DO 

43/2019, de autoria do 

star, o Vereador justificou que a 

pedido dos moradores da Rua Caramuru e também das pessoas 

moradores. Segundo o Vereador, esta 

Casa vem cobrando da Excelentíssima Prefeita que viabilize obras de calçamentos nas 

Disse que há pouco tempo conversou 

, estaria protocolando uma 

, no mês de agosto ou setembro e parabenizou o Senhor 

por este município, junto com o Deputado Covatti. Disse que 

mas, com urgência, solicitou 

 o patrolamento e a 

se manifestou dizendo 

que vai beneficiar não só 

ovimentada, afirmando ainda 

tiveram informações de que 

a indicação foi aprovada por 

Indicação Nº. 044/2019, de autoria 

Fazendo uso da palavra, o autor explicou que 

do Senhor Ivan Rafain e que esteve no local para 

. Segundo o Vereador, na estrada geral que passa em frente a essa 

propriedade, existe uma tubulação entupida e que o problema se agravou devido às fortes 

um galpão e molhou aproximadamente 

o proprietário estava revoltado 

precisa tomar as decisões de fazer e 

onde nosso município 

para cima e para baixo com o carro público, podia passar pelo 

Disse ainda, que amanhã completará um mês, que 

fez a indicação para o Senhor Gilmar Mugnhol, na Linha Bondan e até o momento nada 



foi realizado. Afirmou que continuará cobrando, e se o serviço não for re

que levará os pedidos à Promotoria 

autoridades maiores que a Prefeita

anseios do povo. O Vereador Valdicir

porque entende que precisam dar suporte 

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

contínuo, o Senhor Presidente submeteu 

Vereadora Onira Orlando Zonin. 

pedido dos moradores de algumas comunidades, que não dispõe de internet para 

acompanhar as sessões da Câmara

ainda que as sessões da Câmara

importante acompanharem o andamento da Câmara e também da administração. 

Vereador Diego Antonio Pereira também se pronunciou, declarando que não tem nada 

contra as comunidades e os munícipes

até uma comunidade do interior ficará

de gravação e também instalar 

também possam assistir às sessões da Câmara

possui um contrato com a Rádio, se nem aqui nas sessões 

comunidade distante, por estes motivos, manifestou

Silva Barancelli também 

interior existem muitas dificuldades, tem andado bastante pelo interior e

cobrança muito grande po

conflitos e para evitar esta situação, é melhor c

nesta Casa, ressaltando que se o r

favorável, mas como já estão quase no final do mandato e ano que vem

eleitoral, entende que é melhor 

manifestou o Vereador Valdicir

Disse que não tem nada contra 

sociedade é bom, mas não seria viável no

equipamentos, manifestando

se manifestou, dizendo que era interessante na

aproximava o Poder Legislativo 

internet e rádio, mas, sabemos que em

questões, manifestou-se favorável.  

 

 

 

Afirmou que continuará cobrando, e se o serviço não for re

à Promotoria Pública, pois no momento que acionarem as 

a Prefeita, certamente ela tomará as providências 

anseios do povo. O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou

precisam dar suporte aos agricultores, os quais s

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

Presidente submeteu à deliberação o Requerimento 

Vereadora Onira Orlando Zonin. Ao se pronunciar, a autora declarou que 

moradores de algumas comunidades, que não dispõe de internet para 

acompanhar as sessões da Câmara e outras que não sintonizam a Rádio Interativa

as sessões da Câmara, em outros mandatos, já foram realizadas no interior e é 

acompanharem o andamento da Câmara e também da administração. 

o Pereira também se pronunciou, declarando que não tem nada 

as comunidades e os munícipes, mas a seu ver, deslocar a Câmara de Vereadores 

uma comunidade do interior ficará difícil, até porque vamos precisar da aparelhagem 

instalar um ponto de internet, para que os demais munícipes 

às sessões da Câmara pelo facebook. Disse ainda que a Câmara 

um contrato com a Rádio, se nem aqui nas sessões estão presentes, 

, por estes motivos, manifestou-se contrário. O Vereador Norberto da 

Silva Barancelli também se manifestou contrário ao requerimento. Segundo ele, 

interior existem muitas dificuldades, tem andado bastante pelo interior e

cobrança muito grande por melhorias nas estradas, por isso, tem certeza que ha

a situação, é melhor continuar com as sessõ

nesta Casa, ressaltando que se o requerimento fosse votado ainda em 

estão quase no final do mandato e ano que vem

entende que é melhor manter as sessões sendo realizadas nesta 

manifestou o Vereador Valdicir Bertoni, concordando com as colocações dos Vereadores. 

Disse que não tem nada contra a ideia da Vereadora Onira, acredita que 

não seria viável no momento, pela distância, deslocar todos os 

equipamentos, manifestando-se contrário. O Vereador Marcelo Junior 

se manifestou, dizendo que era interessante na época que faziam as reuniões, porque 

aproximava o Poder Legislativo e o interior do município e que nos dias de hoje, tem a

, sabemos que em muitos lugares isto ainda não é possível, e

se favorável.  Em votação, o requerimento foi rejeitado por (5) cinco 

 

Afirmou que continuará cobrando, e se o serviço não for realizado, garantiu 

Pública, pois no momento que acionarem as 

tomará as providências e atenderá os 

Bertoni também se manifestou favorável a matéria 

os quais seguram a economia 

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

Requerimento Nº. 007/2019,da 

declarou que vem atender ao 

moradores de algumas comunidades, que não dispõe de internet para 

a Rádio Interativa. Disse 

foram realizadas no interior e é 

acompanharem o andamento da Câmara e também da administração. O 

o Pereira também se pronunciou, declarando que não tem nada 

deslocar a Câmara de Vereadores 

vamos precisar da aparelhagem 

para que os demais munícipes 

Disse ainda que a Câmara 

estão presentes, imagine numa 

contrário. O Vereador Norberto da 

ao requerimento. Segundo ele, no 

interior existem muitas dificuldades, tem andado bastante pelo interior e existe uma 

tem certeza que haverá 

ontinuar com as sessões sendo realizadas 

fosse votado ainda em 2017, votaria 

estão quase no final do mandato e ano que vem inicia-se o período 

sendo realizadas nesta Casa. Também se 

Bertoni, concordando com as colocações dos Vereadores. 

acredita que estar junto da 

momento, pela distância, deslocar todos os 

. O Vereador Marcelo Junior Locatelli também 

e faziam as reuniões, porque 

do município e que nos dias de hoje, tem a 

isto ainda não é possível, e por estas 

Em votação, o requerimento foi rejeitado por (5) cinco 



votos contrários x (2) dois votos favoráveis, contrários os Vereadores Diego Antonio 

Pereira, Ismael Zukunelli, 

Daiane Barancelli. Seguindo f

A primeira a se manifestar foi a Vereadora Daiane 

era favorável, pois considera i

nas escolas e também para poder diferenciar os 

que como Vereadora e munícipe 

locais para a confecção destes 

ser mais alto nas cidades do interior, mas

município. Segundo a Vereadora, no ano de 

que alguns estabelecimentos do município ficar

camiseta branca da Escola Mundo Mágico

converse com essas empresas e quem sabe 

Diego Antonio Pereira se

tenham crianças da pré-escola

muito mais rápido e a criança

que as famílias, com mais condições

isso, solicitou que fosse avaliada a possibilidade de doar um uniforme a mais para as 

famílias carentes. A Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou 

parabenizando a Secretária da Educação pela boa ideia que teve junto com a 

administração de fazer um uniforme 

aluno e professor. Disse que é um incentivo

e também pelo novo método de ensino que estão tendo no município. 

feita uma tomada de preços, porque nu

anos anteriores foram confeccionados 

estoques de camisetas nas lojas, a Vereadora acredita que não seja do ensino municipal, 

mas sim do estadual. Enfatizou 

parabenizou pelo estoque de merenda, 

com os professores, pais e alunos. Parabenizou ainda a Secretária de Educação por este 

trabalho e todos os professores que estão 

desenvolverem. Em votação, o projeto foi aprovado

sequência, foi à discussão

Daiane Barancelli, dizendo 

indicações, solicitou que fosse avaliada a questão das pessoas idosas, que passam por 

 

 

 

votos contrários x (2) dois votos favoráveis, contrários os Vereadores Diego Antonio 

Pereira, Ismael Zukunelli, Norberto da Silva Barancelli, Valdicir Bertoni e a Vereadora 

Daiane Barancelli. Seguindo foi à discussão do Plenário, o Projeto de Lei Nº. 017/2019

A primeira a se manifestar foi a Vereadora Daiane Barancelli, deixando claro que seu vo

pois considera importante incentivar as crianças sobre o uso 

m para poder diferenciar os estudantes do público que é de for

omo Vereadora e munícipe gostaria que a administração incentivasse as empresas 

locais para a confecção destes uniformes, embora tenha conhecimento que o custo pode 

s cidades do interior, mas é importante que o dinheiro fique girando no 

Segundo a Vereadora, no ano de 2017 tiveram uma grande polêmica, sendo 

que alguns estabelecimentos do município ficaram com o estoque muito grande da

la Mundo Mágico, por isso, sugeriu que a Secretaria da Educação 

com essas empresas e quem sabe possam usufruir deste material. 

io Pereira se manifestou acrescentando que para as famílias

escola, um uniforme apenas ficaria difícil, até 

muito mais rápido e a criança se sentirá constrangida com o uniforme mais surrado. Disse 

com mais condições, vão conseguir adquirir mais que um uniforme, 

fosse avaliada a possibilidade de doar um uniforme a mais para as 

famílias carentes. A Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou 

parabenizando a Secretária da Educação pela boa ideia que teve junto com a 

de fazer um uniforme diferente e doar um conjunto

Disse que é um incentivo pelo belo trabalho que estão 

novo método de ensino que estão tendo no município. 

feita uma tomada de preços, porque nunca foi escolhido a dedo, e que no ano passado e 

confeccionados com duas empresas do município. 

estoques de camisetas nas lojas, a Vereadora acredita que não seja do ensino municipal, 

Enfatizou que esteve visitando a Escola 

parabenizou pelo estoque de merenda, pela organizando da escola e comprometimento 

com os professores, pais e alunos. Parabenizou ainda a Secretária de Educação por este 

trabalho e todos os professores que estão empenhados para ver os alunos 

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

discussão o Projeto de Lei Nº 018/2019. Manifestou

dizendo que ficou triste ao avaliar este projeto, porque numa das suas 

indicações, solicitou que fosse avaliada a questão das pessoas idosas, que passam por 

 

votos contrários x (2) dois votos favoráveis, contrários os Vereadores Diego Antonio 

Bertoni e a Vereadora 

Projeto de Lei Nº. 017/2019. 

deixando claro que seu voto 

sobre o uso do uniforme 

público que é de fora. Disse 

incentivasse as empresas 

, embora tenha conhecimento que o custo pode 

é importante que o dinheiro fique girando no 

2017 tiveram uma grande polêmica, sendo 

am com o estoque muito grande da 

que a Secretaria da Educação 

possam usufruir deste material. O Vereador 

para as famílias carentes que 

até porque vai desgastar 

da com o uniforme mais surrado. Disse 

dquirir mais que um uniforme, por 

fosse avaliada a possibilidade de doar um uniforme a mais para as 

famílias carentes. A Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou 

parabenizando a Secretária da Educação pela boa ideia que teve junto com a 

diferente e doar um conjunto completo para cada 

o que estão desempenhando 

novo método de ensino que estão tendo no município. Garantiu que será 

nca foi escolhido a dedo, e que no ano passado e 

uas empresas do município. Sobre os 

estoques de camisetas nas lojas, a Vereadora acredita que não seja do ensino municipal, 

que esteve visitando a Escola Mundo Mágico e 

organizando da escola e comprometimento 

com os professores, pais e alunos. Parabenizou ainda a Secretária de Educação por este 

empenhados para ver os alunos se 

por unanimidade de votos. Dando 

Manifestou-se a Vereadora 

rojeto, porque numa das suas 

indicações, solicitou que fosse avaliada a questão das pessoas idosas, que passam por 



dificuldades, concedendo 

(10%) dez por cento, muitas pessoas não têm condições de pa

seu requerimento nem tenha sido avaliado, 

no projeto poderia ter sido acrescentada. 

apresentado e aprovado no ano

antecedência para que fosse pensado nos idosos e nas pess

e nada conseguiu. Disse que votará favorável ao projeto, porque o desconto de 10% 

ajudará quem tem condições de pagar

informando que no dia seguinte ao requerimento da Vereadora Daiane, falou com a 

Secretária da Fazenda, a qual 

conhecimento deste pedido. 

projeto e precisavam de um período maior para poder avaliar as pessoas

neste projeto, que ela não teria condições de fazer isso, que teria que ser avaliado pela 

Assistência Social, mas talvez para o próximo an

Norberto da Silva Barancelli

Vereadora Onira falou, no ano que vem teremos tudo, que suas indica

começarão a fazer, isso porque, o ano que vem é período de ele

acontece há muito tempo, 

Revolta-se porque estão nessa casa dizendo que precisam defender desde o primeiro dia 

de mandato, pois foi o Vereador que começou com as indicações desde o 

sentou na cadeira e até hoje não foram feitas, foram em m

protocolados e até agora poucos foram respondidos, mas talvez no ano que vem, 

interesses políticos eles sejam respondidos. Pediu ao povo para pararem de se iludir, pois 

o bom gestor começa a trabalhar no 

município vai desenvolver e não estará vivendo essa vergonha, migalhando indicações e 

requerimentos e não ser atendido. 

assunto é interessante e na época que a Vereadora fez a indicação conversou com o 

pessoal e para conceder este desconto

Social. Destacou que não tem tempo hábil, mas 

último ano. Sobre as afirmações de 

ressaltou que essa administração mostra o contrário, 

adquirida uma área industrial, pensando na geração de

a construção das casas. Em votação, 

Projeto de Lei Nº. 019/2019

 

 

 

 a elas uma parcela maior, porque mesmo com o desconte de 

muitas pessoas não têm condições de pagar à vista

seu requerimento nem tenha sido avaliado, porque se tivessem visto, talvez uma clá

no projeto poderia ter sido acrescentada. Afirmou que esse pedido 

no ano passado e neste ano novamente foi apresentado 

antecedência para que fosse pensado nos idosos e nas pessoas com necessidades especiais 

conseguiu. Disse que votará favorável ao projeto, porque o desconto de 10% 

ajudará quem tem condições de pagar. A Vereadora Onira Orlando Zonin se manifestou 

informando que no dia seguinte ao requerimento da Vereadora Daiane, falou com a 

a qual assegurou que até então no ano passado não 

deste pedido. Disse que agora estava muito próximo de encaminhar o 

m de um período maior para poder avaliar as pessoas

, que ela não teria condições de fazer isso, que teria que ser avaliado pela 

talvez para o próximo ano isso possa ser realizado. 

Norberto da Silva Barancelli também se pronunciou, afirmando que 

Vereadora Onira falou, no ano que vem teremos tudo, que suas indica

isso porque, o ano que vem é período de ele

, gestores mal-acostumados, que governam apenas no último ano. 

stão nessa casa dizendo que precisam defender desde o primeiro dia 

pois foi o Vereador que começou com as indicações desde o 

sentou na cadeira e até hoje não foram feitas, foram em média quarenta requerimentos 

até agora poucos foram respondidos, mas talvez no ano que vem, 

eles sejam respondidos. Pediu ao povo para pararem de se iludir, pois 

a trabalhar no início do mandato, se isso acontecer certamente 

município vai desenvolver e não estará vivendo essa vergonha, migalhando indicações e 

entos e não ser atendido. O Vereador Marcelo Junior Locatelli entende que esse 

assunto é interessante e na época que a Vereadora fez a indicação conversou com o 

conceder este desconto, dependeriam de um estudo através da Assistência 

não tem tempo hábil, mas garantiu que será feito e não é porque é o 

obre as afirmações de fazer só no último ano do mandato, o Vereador 

ssa administração mostra o contrário, pois desde o primeiro ano foi 

a área industrial, pensando na geração de empregos e também foi 

Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade 

2019foiàpróxima matéria em pauta. A primeira a se 

 

uma parcela maior, porque mesmo com o desconte de 

à vista. Lamenta que o 

visto, talvez uma cláusula 

sse pedido também foi 

passado e neste ano novamente foi apresentado com 

oas com necessidades especiais 

conseguiu. Disse que votará favorável ao projeto, porque o desconto de 10% 

Onira Orlando Zonin se manifestou 

informando que no dia seguinte ao requerimento da Vereadora Daiane, falou com a 

assegurou que até então no ano passado não teve 

muito próximo de encaminhar o 

m de um período maior para poder avaliar as pessoas que se enquadram 

, que ela não teria condições de fazer isso, que teria que ser avaliado pela 

o isso possa ser realizado. O Vereador 

afirmando que conforme a 

Vereadora Onira falou, no ano que vem teremos tudo, que suas indicações, talvez, 

isso porque, o ano que vem é período de eleição. Disse que isso 

apenas no último ano. 

stão nessa casa dizendo que precisam defender desde o primeiro dia 

pois foi o Vereador que começou com as indicações desde o primeiro dia que 

édia quarenta requerimentos 

até agora poucos foram respondidos, mas talvez no ano que vem, por 

eles sejam respondidos. Pediu ao povo para pararem de se iludir, pois 

se isso acontecer certamente o 

município vai desenvolver e não estará vivendo essa vergonha, migalhando indicações e 

Marcelo Junior Locatelli entende que esse 

assunto é interessante e na época que a Vereadora fez a indicação conversou com o 

de um estudo através da Assistência 

será feito e não é porque é o 

do mandato, o Vereador 

desde o primeiro ano foi 

e também foi conseguida 

por unanimidade de votos. O 

A primeira a se pronunciar foi 



a Vereadora Onira Orlando Zonin

oportunidade de capacitar pessoas e empresas para aumentar a renda. Disse ainda que 

muitas pessoas não tem mais idade para se deslocarem a fim de cursar

que este curso é muito importante 

Ismael Zukunelli também se manifestou afirmando que o projeto é satisfatório, no entanto, 

seu voto será contrário, 

aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressaltando que capacitação 

mas a Senhora Prefeita fala que é favorável, 

município, principalmente

de gastar em seu gabinete, no momento financeiro difícil

10.000,00 (dez mil reais) em luxú

fiscal do município e defensor do dinheiro público, votar contra um projeto q

favoreceria a capacitação de muitas pessoas. 

manifestou-se salientando que 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Ministério da Cidadania, 

uma listagem da assistência 

cadastrado em Brasília, e 

desconto no IPTU para quem é necessitado

repassadas dão conta de que m

beneficiadas com os programas da 

do Ministro Osmar Terra, 

SEBRAE, e como o município 

ser disponibilizados a população, de forma gratuita, só precisa de cadastramento. 

Destacou que o projeto trata que beneficiará 

são elas? Disse que essa é a 

nada que venha desta forma

as coisas precisam ser claras e 

Norberto da Silva Barancelli também se manifestou contrário ao projeto. 

5º do projeto traz que seriam beneficiadas 

especifica quais serão. No seu ponto de vista estariam dando um c

Prefeita, mas se tivesse vindo uma listagem das empresas que participariam deste curso

seu voto seria favorável, mas como não menciona seu voto é contra. O Vereador 

ValdicirBertoni se manifestou dizendo que não é contra a capacitação de pessoas

 

 

 

a Vereadora Onira Orlando Zonin, dizendo ser a favor deste projeto, tendo em vista a 

oportunidade de capacitar pessoas e empresas para aumentar a renda. Disse ainda que 

não tem mais idade para se deslocarem a fim de cursar

é muito importante para o município e o setor do comércio. O Vereador 

Ismael Zukunelli também se manifestou afirmando que o projeto é satisfatório, no entanto, 

seu voto será contrário, justificando que este projeto custará para o municíp

te R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressaltando que capacitação 

mas a Senhora Prefeita fala que é favorável, que defende as pessoas que residem no 

município, principalmente, empresários com pequenas empresas, mas ela teve a 

de gastar em seu gabinete, no momento financeiro difícil que estamos passar

(dez mil reais) em luxúria sem necessidade, que faz hoje o Vereador que é 

fiscal do município e defensor do dinheiro público, votar contra um projeto q

capacitação de muitas pessoas. O Vereador Diego Antonio Pereira

salientando que também anda pela Câmara uma pesquis

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).Recordou que na viagem a Brasília visi

istério da Cidadania, acompanhados do Senhor Daniel Kieling, onde foi apresentada 

da assistência social, porque tudo que está cadastrado no município está 

 no seu ponto de vista não precisaria de um estudo para 

no IPTU para quem é necessitado. Segundo o Vereador, as informações 

repassadas dão conta de que mais de 450 (quatrocentas e cinquenta) 

beneficiadas com os programas da assistência social. Disse também que existe um projeto 

inistro Osmar Terra, chamado PROSSEGUIR, que abrange todos os cursos do 

município dispõe de uma sala de informática, estes cursos poderiam 

ser disponibilizados a população, de forma gratuita, só precisa de cadastramento. 

projeto trata que beneficiará (25) vinte e cinco microempresas, mas quem 

Disse que essa é a dúvida dos Vereadores, e garantiu que 

nada que venha desta forma, se transmitimos ao vivo as sessões é porque entendemos que

s precisam ser claras e porque os projetos do executivo não são? O Vereador 

Norberto da Silva Barancelli também se manifestou contrário ao projeto. 

5º do projeto traz que seriam beneficiadas vinte e cinco microempresas, porém, não 

ca quais serão. No seu ponto de vista estariam dando um cheque em branco para a 

tivesse vindo uma listagem das empresas que participariam deste curso

seu voto seria favorável, mas como não menciona seu voto é contra. O Vereador 

rtoni se manifestou dizendo que não é contra a capacitação de pessoas

 

zendo ser a favor deste projeto, tendo em vista a 

oportunidade de capacitar pessoas e empresas para aumentar a renda. Disse ainda que 

não tem mais idade para se deslocarem a fim de cursar uma faculdade, e 

município e o setor do comércio. O Vereador 

Ismael Zukunelli também se manifestou afirmando que o projeto é satisfatório, no entanto, 

e projeto custará para o município, 

te R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressaltando que capacitação é importante, 

as pessoas que residem no 

, mas ela teve a audácia 

que estamos passar,mais de R$ 

hoje o Vereador que é 

fiscal do município e defensor do dinheiro público, votar contra um projeto que 

Diego Antonio Pereira 

anda pela Câmara uma pesquisa onde foram gastos 

que na viagem a Brasília visitaram o 

, onde foi apresentada 

, porque tudo que está cadastrado no município está 

precisaria de um estudo para dar o 

ndo o Vereador, as informações 

 pessoas poderiam ser 

Disse também que existe um projeto 

chamado PROSSEGUIR, que abrange todos os cursos do 

estes cursos poderiam 

ser disponibilizados a população, de forma gratuita, só precisa de cadastramento. 

microempresas, mas quem 

dos Vereadores, e garantiu que não vai engolir mais 

e transmitimos ao vivo as sessões é porque entendemos que 

porque os projetos do executivo não são? O Vereador 

Norberto da Silva Barancelli também se manifestou contrário ao projeto. Disse que o Art. 

microempresas, porém, não 

heque em branco para a 

tivesse vindo uma listagem das empresas que participariam deste curso, 

seu voto seria favorável, mas como não menciona seu voto é contra. O Vereador 

rtoni se manifestou dizendo que não é contra a capacitação de pessoas, no 



entanto, o projeto menciona que serão 25 empresas, mas não especifica quem serão. 

dos Vereadores estarem votando algo sem saber

também precisa saber quem seriam as empresa beneficiadas com esse projeto. Em aparte, 

o Vereador Diego Pereira chamou a atenção porque o projeto foi encaminhado com o 

contrato em anexo já assinado pela Prefeita,  e

Vereadores aprovarem, já que ela assinou sem antes ser aprovado, que bote peito e 

execute. O Vereador Marcelo Junior Locatelli se pronunciou afirmando que o projeto diz 

que serão beneficiadas aproximadamente 25 micro

muito a questão do conhecimento, porque é isso que lev

para o município. Quando

inscrições na Secretaria de Indústria e Comércio e quem quisesse fazer este curso tinha 

que dar o nome. No seu ponto de vista é 

o seu apoio. O Vereador Valdicir

concordava com o Vereador Marcelo, porém, são divulgadas tantas coisas 

município, porque não fo

mais pronunciamentos, o projeto foi 

contrários x (2) dois votos a favor, contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira, 

Ismael Zukunelli, Norberto 

Barancelli.Em continuidade foi à deliberação o 

manifestar foi o Vereador Diego Antonio Pereira, 

que sempre está apoiando 

PROSSEGUIR, acredita que 

computação e disponibilizar 

projeto foi aprovado por unanimi

de Lei Nº. 021/2019. O primeiro a se manifestar foi o Vereador Diego Antonio Pereira 

questionando se amanhã seria feriado?

projeto for aprovado e da

da palavra o Vereador Valdicir

não estava regulamentado. Ac

dos empresários darem feriado

por unanimidade de votos.

a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do 

Expediente. O primeiro inscrito

Após saudar o Senhor Presidente, 

 

 

 

entanto, o projeto menciona que serão 25 empresas, mas não especifica quem serão. 

votando algo sem saber, é preciso deixar claro, que a 

recisa saber quem seriam as empresa beneficiadas com esse projeto. Em aparte, 

o Vereador Diego Pereira chamou a atenção porque o projeto foi encaminhado com o 

nexo já assinado pela Prefeita,  eestranha o fato do projeto 

já que ela assinou sem antes ser aprovado, que bote peito e 

. O Vereador Marcelo Junior Locatelli se pronunciou afirmando que o projeto diz 

aproximadamente 25 micro e pequenas empresas. Disse que preza 

estão do conhecimento, porque é isso que leva a geração de emprego e renda 

Quando diz aproximadamente quer dizer que estava

inscrições na Secretaria de Indústria e Comércio e quem quisesse fazer este curso tinha 

. No seu ponto de vista é um projeto bom para o município, e por isso, 

o seu apoio. O Vereador Valdicir Bertoni, novamente com a palavra, disse que 

om o Vereador Marcelo, porém, são divulgadas tantas coisas 

i informado que tinha este curso de capacitação? 

o projeto foi votação, ficando rejeitado por (5) cinco votos 

contrários x (2) dois votos a favor, contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira, 

Ismael Zukunelli, Norberto da Silva Barancelli, Valdicir Bertoni e a Vereadora Daiane 

Em continuidade foi à deliberação o Projeto de Lei Nº. 020/2019

manifestar foi o Vereador Diego Antonio Pereira, agradeceu e parabenizou o SICREDI, 

sempre está apoiando o nosso município. Como foi mencionou o programa 

, acredita que com estes equipamentos daria para ser instalada

computação e disponibilizar os cursos para a população, de forma gratuita

projeto foi aprovado por unanimidade de votos. A última matéria em pauta foi o 

O primeiro a se manifestar foi o Vereador Diego Antonio Pereira 

ionando se amanhã seria feriado? O Presidente esclareceu que

da lei ser sancionada pelo Executivo Municipal. 

Vereador Valdicir Bertoni, dizendo que em outros anos já foi feito 

não estava regulamentado. Acredita que o projeto será aprovado e vale

feriado aos seus funcionários. Em votação, o projeto foi aprovado 

por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para ocupar 

a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do 

inscrito no Grande Expediente foi o Vereador

Após saudar o Senhor Presidente, Vereadores, o público presente e os que acompanhavam 

 

entanto, o projeto menciona que serão 25 empresas, mas não especifica quem serão. Além 

, é preciso deixar claro, que a sociedade 

recisa saber quem seriam as empresa beneficiadas com esse projeto. Em aparte, 

o Vereador Diego Pereira chamou a atenção porque o projeto foi encaminhado com o 

o fato do projeto passar para os 

já que ela assinou sem antes ser aprovado, que bote peito e 

. O Vereador Marcelo Junior Locatelli se pronunciou afirmando que o projeto diz 

e pequenas empresas. Disse que preza 

a a geração de emprego e renda 

diz aproximadamente quer dizer que estavam abertas as 

inscrições na Secretaria de Indústria e Comércio e quem quisesse fazer este curso tinha 

um projeto bom para o município, e por isso, terá 

Bertoni, novamente com a palavra, disse que 

om o Vereador Marcelo, porém, são divulgadas tantas coisas em nosso 

i informado que tinha este curso de capacitação? Não havendo 

rejeitado por (5) cinco votos 

contrários x (2) dois votos a favor, contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira, 

Bertoni e a Vereadora Daiane 

Projeto de Lei Nº. 020/2019. O único a se 

agradeceu e parabenizou o SICREDI, 

mencionou o programa 

ser instalada uma sala de 

de forma gratuita.  Em votação, o 

A última matéria em pauta foi o Projeto 

O primeiro a se manifestar foi o Vereador Diego Antonio Pereira 

O Presidente esclareceu que vai depender se o 

pelo Executivo Municipal. Também fez uso 

já foi feito feriado, só 

será aprovado e valerá do bom senso 

Em votação, o projeto foi aprovado 

e não havendo inscritos para ocupar 

a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do Grande 

o Vereador Ismael Zukunelli. 

e os que acompanhavam 



pelas redes sociais, o Vereador iniciou seu discurso 

agradeceu o Secretário Idanir

juntamente com os seus colaboradores

quando manifestações oco

município se fizeram presen

também alguns funcionários. 

manifestações e o que mais lhe 

empenho e organização, se deslocou a 100km da cidade para fechar estradas,

feira à tarde, com a Vereadora e os funcionários, que deveriam estar cumprindo seus 

expedientes. Ressaltou que além de largar mão de seus compromissos, 

o direito de ir e vir das pessoas 

Segundo o Vereador, foi postado nas redes sociais uma 

“Estamos em busca de nossos direitos”

cidadão com uma camiseta escrita

Vereador disse que não entende como que uma Prefeita, 

mais de 5.000 (cinco mil) habitantes

horário comercial, e que 

certamente foram convidados pela Prefeita, 

bandido que nosso país já teve

pois se em (16) dezesseis anos de governo do PT em nosso país, 

50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões

para patrocinar a ditadura.  

ainda que falava isso em nome de (70%) setenta por cento do povo brasileiro.

claro que foi uma das pessoas que 

chegou a ser uma Venezuela porque o povo acordou

tribuna, usando a democracia para se defender e que 

brigar nas estradas, são no seu ponto de vista, 

maioria dos brasileiros trabalha

trabalhar. Declarou que está de saco cheio de pessoas fazerem bolinhos de conversa, 

principalmente, a Prefeita em reuniões políticas, 

fazendo toda essa baderna no município. 

município, apenas zela pelo dinheiro. 

Prefeita, para que ela tire o seu nome da boca, porque 

fez porque confiou nela, mas hoje, 

 

 

 

, o Vereador iniciou seu discurso exaltando a Secretaria de Urbanismo

rio Idanir Minozzo pelo belo trabalho que vem desempenhando

eus colaboradores. Referiu-se ao fato ocorrido no dia 14.06.

quando manifestações ocorreram no Brasil inteiro, ressaltando que 

município se fizeram presentes, dentre elas a Prefeita Municipal, a Vereadora Onira e 

também alguns funcionários. Conforme suas palavras, foram muito mais badern

manifestações e o que mais lhe deixou triste é que a Prefeita Municipal

o, se deslocou a 100km da cidade para fechar estradas,

feira à tarde, com a Vereadora e os funcionários, que deveriam estar cumprindo seus 

que além de largar mão de seus compromissos, 

o direito de ir e vir das pessoas que querem trabalhar e que tentam fazer o Brasil crescer. 

Segundo o Vereador, foi postado nas redes sociais uma foto e um comentário que dizia 

“Estamos em busca de nossos direitos”, lhe chamou a atenção e que na 

uma camiseta escrita “Lula Livre”, fazendo um gesto com as mãos.

Vereador disse que não entende como que uma Prefeita, que zela por um município com 

mais de 5.000 (cinco mil) habitantes, tem audácia de sair de seu município, em pleno 

, e que não culpa os funcionários que estavam presentes, porque 

certamente foram convidados pela Prefeita, para trancar estradas e para defender o maior 

bandido que nosso país já teve. Questionou quais seriam os direitos 

e em (16) dezesseis anos de governo do PT em nosso país, 

50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais) para os países vizinhos, Ve

ditadura.  O Vereador considerou esta atitude isso um fiasco, dizendo 

m nome de (70%) setenta por cento do povo brasileiro.

claro que foi uma das pessoas que ajudou a colocar a Prefeita no poder, 

a ser uma Venezuela porque o povo acordou e fez o que está fazendo agora

o a democracia para se defender e que os direitos que os petistas foram 

nas estradas, são no seu ponto de vista, direitos para não trabalhar, pois 

maioria dos brasileiros trabalha em dobro para sustentar pessoas

trabalhar. Declarou que está de saco cheio de pessoas fazerem bolinhos de conversa, 

efeita em reuniões políticas, acusar que o “Vere

a baderna no município. E afirmou que não governa o dinheiro do

município, apenas zela pelo dinheiro. Para finalizar, o Vereador mandou 

ela tire o seu nome da boca, porque não faz mais parte do seu grupo, 

fez porque confiou nela, mas hoje, infelizmente, ela perdeu sua confiança, pois 

 

tando a Secretaria de Urbanismo e 

Minozzo pelo belo trabalho que vem desempenhando 

ao fato ocorrido no dia 14.06.2019, 

ressaltando que algumas pessoas do 

tes, dentre elas a Prefeita Municipal, a Vereadora Onira e 

foram muito mais badernas do que 

a Prefeita Municipal,que diz prezar pela 

o, se deslocou a 100km da cidade para fechar estradas, numa sexta-

feira à tarde, com a Vereadora e os funcionários, que deveriam estar cumprindo seus 

que além de largar mão de seus compromissos, também trancaram 

e que tentam fazer o Brasil crescer. 

um comentário que dizia 

, lhe chamou a atenção e que na foto tem um 

fazendo um gesto com as mãos. O 

que zela por um município com 

u município, em pleno 

não culpa os funcionários que estavam presentes, porque 

para defender o maior 

direitos que foram defender, 

e em (16) dezesseis anos de governo do PT em nosso país, doou mais de R$ 

de reais) para os países vizinhos, Venezuela e Cuba, 

esta atitude isso um fiasco, dizendo 

m nome de (70%) setenta por cento do povo brasileiro. Deixou 

colocar a Prefeita no poder, e o Brasil não 

que está fazendo agora nesta 

os direitos que os petistas foram 

direitos para não trabalhar, pois a grande 

essoas que não querem 

trabalhar. Declarou que está de saco cheio de pessoas fazerem bolinhos de conversa, 

acusar que o “Vereador Zuko” está 

não governa o dinheiro do 

Vereador mandou um recado à 

não faz mais parte do seu grupo, já 

mente, ela perdeu sua confiança, pois se não 



fossem os Vereadores segurarem as pontas, o município estaria 

Pediu às pessoas que se reúnem 

porque está nessa Casa tentand

pessoas que não querem abrir os olhos. O próximo inscrito foi o Vereador Norberto da 

Silva Barancelli. Iniciando

da Casa, Danieli e Jaqueline pela passagem do

presente o livro onde consta a pesquisa que a Senhora Prefeita realizou, na qual foram 

gastos R$ 7.500,00 (sete mi

quanto aos gastos abusivos no gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita

Prefeita pode realizar estes gastos, porém, 

deveriam economizar, pensando no futuro da população maximilianense. 

duas poltronas a Prefeita pagou o valor de R$ 1.300,00 (um mil e tre

uma, mais uma namoradeira no valor de R$ 1.468,00 (um mil quatro

oito reais) e um tapete de couro no valor de R$ 2.770,00 (dois mil setecentos e

reais), tudo isso pago com o dinheiro público, frisando que essa 

e que boa parte da população também está revoltada

tapete de couro, falta medicamentos na saúde, falta 

problema do Lajeado Varella

calçamento nas ruas da nossa cidade. 

e que a Prefeita ganha quase R$ 11.000,00 (onze mil reais) por mês

população e que não defende político, mas sim o pov

salários. Especificando ainda,

pinturas, e somente em mão de obra o valor foi de 

cinquenta e seis reais), totalizando 

sessenta e nove reais), que poderiam ser investidos 

que isso não é justo e que 

município, pois o dinheiro público 

se oferecerem cinquenta financiamentos para a Prefeita, ela pegará

entanto, só nessa administração já 

milhões) em royalties da barragem,

emprestado para concluir 

promessas eleitorais. Solicitou 

fiscalizarem, dizendo que existe um buraco na Rua Menino Deus,

mais de um mês, se não tomarem providência, durante 

 

 

 

os Vereadores segurarem as pontas, o município estaria com

pessoas que se reúnem para falar em política, que parem de falar no seu nome, 

a tentando e conseguindo falar a verdade, mas infelizmente

que não querem abrir os olhos. O próximo inscrito foi o Vereador Norberto da 

Iniciando seu pronunciamento, o Vereador parabenizou as funcionárias 

da Casa, Danieli e Jaqueline pela passagem dos aniversários. Apresentou ao 

presente o livro onde consta a pesquisa que a Senhora Prefeita realizou, na qual foram 

gastos R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), dizendo que a população lhe cobrou 

gastos abusivos no gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita

Prefeita pode realizar estes gastos, porém, na crise que país, estado e município

zar, pensando no futuro da população maximilianense. 

duas poltronas a Prefeita pagou o valor de R$ 1.300,00 (um mil e tre

uma, mais uma namoradeira no valor de R$ 1.468,00 (um mil quatro

tapete de couro no valor de R$ 2.770,00 (dois mil setecentos e

do isso pago com o dinheiro público, frisando que essa situação lhe

e que boa parte da população também está revoltada, porque enquanto a Prefeita pisa em 

tapete de couro, falta medicamentos na saúde, falta arrumar as estradas, falta resolve

problema do Lajeado Varella, falta resolver o problema dos tapa

calçamento nas ruas da nossa cidade. No seu ver, isso são mordomias pagas aos 

a Prefeita ganha quase R$ 11.000,00 (onze mil reais) por mês

ue não defende político, mas sim o povo que trabalha e paga os nossos 

ainda, que no gabinete também tiveram gastos com reformas e 

e somente em mão de obra o valor foi de R$ 2.756,00 (dois mil, setecentos e 

cinquenta e seis reais), totalizando um gasto de R$ 10.269,00 (dez mil, duzentos e 

sessenta e nove reais), que poderiam ser investidos em benefício da população. 

que precisamos avaliar bem, quem queremos colocar de gestor

município, pois o dinheiro público precisa ser cuidado com carinho. Segundo o Vereador, 

se oferecerem cinquenta financiamentos para a Prefeita, ela pegará

ssa administração já foram arrecadados mais de R$ 2.000.000,00 (dois 

da barragem, mas segundo o Vereador, ela precisou pegar 

emprestado para concluir algumas obras no município e poder cumprir com as suas 

promessas eleitorais. Solicitou que a população cobre e ajude os Vereadores a 

que existe um buraco na Rua Menino Deus, 

mais de um mês, se não tomarem providência, durante essa semana, plantará uma á

 

com sérios problemas. 

de falar no seu nome, 

o e conseguindo falar a verdade, mas infelizmente, tem 

que não querem abrir os olhos. O próximo inscrito foi o Vereador Norberto da 

parabenizou as funcionárias 

Apresentou ao público 

presente o livro onde consta a pesquisa que a Senhora Prefeita realizou, na qual foram 

a população lhe cobrou 

gastos abusivos no gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita. Ressaltou que 

na crise que país, estado e municípios vivem, 

zar, pensando no futuro da população maximilianense. Explicou que de 

duas poltronas a Prefeita pagou o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) cada 

uma, mais uma namoradeira no valor de R$ 1.468,00 (um mil quatrocentos e sessenta e 

tapete de couro no valor de R$ 2.770,00 (dois mil setecentos e setenta 

situação lhe causa revolta 

, porque enquanto a Prefeita pisa em 

as estradas, falta resolver o 

ma dos tapa-buracos e falta o 

isso são mordomias pagas aos políticos 

a Prefeita ganha quase R$ 11.000,00 (onze mil reais) por mês, que são pagos pela 

o que trabalha e paga os nossos 

mbém tiveram gastos com reformas e 

R$ 2.756,00 (dois mil, setecentos e 

R$ 10.269,00 (dez mil, duzentos e 

em benefício da população. Ressaltou 

precisamos avaliar bem, quem queremos colocar de gestor do 

cuidado com carinho. Segundo o Vereador, 

se oferecerem cinquenta financiamentos para a Prefeita, ela pegará os cinquentas, no 

foram arrecadados mais de R$ 2.000.000,00 (dois 

precisou pegar dinheiro 

e poder cumprir com as suas 

cobre e ajude os Vereadores a 

 que tem cobrado há 

essa semana, plantará uma árvore 



no local, para mostrar a dificuldade que a nossa população está tendo. 

afirmou que a responsabilidade de cuidar do dinheiro público é d

pesquisa e os gastos no gabinete, foram 

Marcelo Junior Locatelli foi o próximo a ocupar a tribuna.

o Vereador anunciou mais uma boa 

instalação do SUSAF, parabeniz

o pessoal que trabalhou neste projeto, que é muito importante para as agroindústrias do 

município e para futuras instalações.

mencionadas nesta tribuna, o Vereador 

contrária a esta reforma da previdência

maneira que o governo colocou para ser vo

quarenta anos numa sala de aula, 

baixa renda, os BPCs, por exemplo, ficarão com 

ressaltando que precisamos 

e também nos municípios pequenos que serão afetados.Disse ainda, que foram

muitos benefícios em nosso 

comércio era bom, pois o dinheiro 

existe uma diferença grande, por exemplo, em 2016

coisas melhorariam, o preço do gás e da gasolina i

porém, já estamos em 2019 e o que acon

não mostram nada disso, ressaltando que é im

destas informações, de conversas entre Juiz e Ministério Público,

vista está sendo analisada uma parte e 

confia na justiça brasileira

últimos tempos, é que a justiça puniu apenas um lado. Acredita que a justiça brasileira vai

punir todos os lados que fiz

terão que ser achadas e culpadas

Cumprimentou aos Vereadores e o público presente

quem quer evoluir e quem 

Presidente que assume esta Casa

quando foi Presidente trocou a porta de entrada e 

Vereadora Daiane também quando assumiu

Vereadores. Mencionou ainda, que ex

prefeitura, na época houve

 

 

 

no local, para mostrar a dificuldade que a nossa população está tendo. 

a responsabilidade de cuidar do dinheiro público é da Prefeita, porque entre 

no gabinete, foram quase R$ 20.000,00 (vinte m

atelli foi o próximo a ocupar a tribuna. Depois de saudar os presentes 

o Vereador anunciou mais uma boa notícia para a população do município, que 

parabenizando a administração, juntamente com a EMATER

ou neste projeto, que é muito importante para as agroindústrias do 

município e para futuras instalações. Com relação às manifestações que foram 

tribuna, o Vereador avaliou que é bem proveitoso que a Prefeita seja 

contrária a esta reforma da previdência, tendo em vista, que se acontecer 

maneira que o governo colocou para ser votada, os professores 

anos numa sala de aula, além do mais, essa reforma atinge m

, por exemplo, ficarão com R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, 

ressaltando que precisamos por a mão na consciência e pensar nas pessoas que necessitam

e também nos municípios pequenos que serão afetados.Disse ainda, que foram

benefícios em nosso município, e que isso foi ruim, principalmente, 

pois o dinheiro era gasto aqui.Seguiu dizendo que entre falar e fazer 

diferença grande, por exemplo, em 2016, era só tirar o governo Dilma que as 

coisas melhorariam, o preço do gás e da gasolina iriam baixar e o desemprego sumir

já estamos em 2019 e o que aconteceu até agora? Mencionando que os números 

não mostram nada disso, ressaltando que é importante, agora que aconteceu o vazamento 

conversas entre Juiz e Ministério Público, pois 

vista está sendo analisada uma parte e a outra colocada em baixo do tapete

nfia na justiça brasileira, mas ela não pode ter partido e o que está bem claro, nos 

é que a justiça puniu apenas um lado. Acredita que a justiça brasileira vai

os lados que fizeram mal ao país, e essas pessoas que punira

terão que ser achadas e culpadas. A última inscrita foi Vereadora Onira 

Cumprimentou aos Vereadores e o público presente, parabenizou quem quer mudança, 

quem quer evoluir e quem quer transformação, citando como exemplo, que cada 

Presidente que assume esta Casa, quer renovar e fazer coisas diferentes, colocando que 

foi Presidente trocou a porta de entrada e melhorou os equipamentos de som, a 

também quando assumiu a presidência, fez a nova galeria dos 

Mencionou ainda, que ex-Prefeito Chico, construiu o segundo piso da 

houveram muitos questionamentos, mas foi uma coisa boa e que o ex

 

no local, para mostrar a dificuldade que a nossa população está tendo. Para finalizar, 

a Prefeita, porque entre 

quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Vereador 

Depois de saudar os presentes 

notícia para a população do município, que foi a 

com a EMATER e com 

ou neste projeto, que é muito importante para as agroindústrias do 

nifestações que foram 

que é bem proveitoso que a Prefeita seja 

o em vista, que se acontecer a reforma, da 

 terão que ficar (40) 

reforma atinge muito as pessoas de 

0 (quatrocentos reais) mensais, 

consciência e pensar nas pessoas que necessitam 

e também nos municípios pequenos que serão afetados.Disse ainda, que foram cortados 

, e que isso foi ruim, principalmente, para o 

aqui.Seguiu dizendo que entre falar e fazer 

era só tirar o governo Dilma que as 

o desemprego sumiria, 

Mencionando que os números 

agora que aconteceu o vazamento 

pois no seu ponto de 

a outra colocada em baixo do tapete. Declarou que 

, mas ela não pode ter partido e o que está bem claro, nos 

é que a justiça puniu apenas um lado. Acredita que a justiça brasileira vai 

soas que puniram só um lado, 

Onira Orlando Zonin. 

parabenizou quem quer mudança, 

o exemplo, que cada 

ovar e fazer coisas diferentes, colocando que 

os equipamentos de som, a 

fez a nova galeria dos 

, construiu o segundo piso da 

amentos, mas foi uma coisa boa e que o ex-



Prefeito Gringo, comprou móveis novos para o gabin

Dirlei também tem esse direito

tudo o que ela já conseguiu, por exemplo, mais 

reais) para o hospital, e questionou se el

não é dela, mas sim de todos nós? 

cuidar do seu local de trabalho. 

foram fazer baderna, que estão 

entende que se não forem realizadas 

foi com o seu carro, levou pessoas junto, porque estão do lado das pessoas que 

necessitam, que não podem ficar de braços

Declarou que a Prefeita fez o 

bem da população, assegurou que ninguém fez baderna e 

pois a manifestação não é partidária, 

anos. Disse que estavam presentes representantes da igreja, representa

Lasier Martins e representantes de vários partidos, numa 

Para a Vereadora, são abobrinhas 

essas pessoas, porque quem está perdendo com isso é nosso município também. Disse que 

a administração está anda

não admite que digam que 

pagos pela secretária, que tem exceções que muitas vezes 

grande maioria está sendo

nota, tanto que na pesquisa, 50% (cinquenta por cento) aprovam que está tudo bem, e que 

ninguém consegue ser cem por cento, mas é a população que julga o que estamos 

falando.Concluídos os pronunciamentos

leitura do convite da AVENOR para 

Sananduva, no dia 28.06.2019. N

declarou encerrados os trabalhos

Nona Sessão Ordinária, que se

ao público presente e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max.

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 Presidente da Mesa. 

 

 

 

Prefeito Gringo, comprou móveis novos para o gabinete. Segundo a Vereadora, a 

também tem esse direito, tendo em vista, todas as viagens que ela foi a 

conseguiu, por exemplo, mais R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil 

e questionou se ela não tem direito de embe

, mas sim de todos nós? A seu ver, é de responsabilidade da Prefeita também

cuidar do seu local de trabalho. Sobre as manifestações, a Vereadora garantiu que não 

foram fazer baderna, que estão do lado dos agricultores e dos funcionários públicos, e 

entende que se não forem realizadas manifestações, nada é conseguido

foi com o seu carro, levou pessoas junto, porque estão do lado das pessoas que 

necessitam, que não podem ficar de braços cruzados vendo eles aprovarem as leis. 

Prefeita fez o que tinha que ser feito e que todos apoiaram 

assegurou que ninguém fez baderna e nem falaram em partido político, 

não é partidária, mas sim a favor dos direitos adquiridos ao longo dos 

stavam presentes representantes da igreja, representa

representantes de vários partidos, numa única luta em benefíci

são abobrinhas o que estão falando, e questionou de que lado estão 

essas pessoas, porque quem está perdendo com isso é nosso município também. Disse que 

a administração está andando bem, com recursos próprios e que está sobrando dinheiro e 

igam que está faltando remédio na saúde, inclusive muitos exames foram 

pagos pela secretária, que tem exceções que muitas vezes não é possível liberar, mas 

sendo beneficiada. Encerrando, disse que a população é quem dá a 

e na pesquisa, 50% (cinquenta por cento) aprovam que está tudo bem, e que 

ninguém consegue ser cem por cento, mas é a população que julga o que estamos 

os pronunciamentos e antes de encerrar a reunião, 

te da AVENOR para a Palestra sobre Ouvidorias, que será realizada em 

Sananduva, no dia 28.06.2019. Não havendo mais nada a ser tratado

trabalhos da presente reunião ordinária e convidou 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia 05 de Julho de 2019, às 19h.

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

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

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

 

ete. Segundo a Vereadora, a Prefeita 

, tendo em vista, todas as viagens que ela foi a Brasília e 

.000,00 (duzentos e dezesseis mil 

não tem direito de embelezar o gabinete, que 

é de responsabilidade da Prefeita também 

Sobre as manifestações, a Vereadora garantiu que não 

o dos agricultores e dos funcionários públicos, e 

nifestações, nada é conseguido. Disse ainda que 

foi com o seu carro, levou pessoas junto, porque estão do lado das pessoas que 

cruzados vendo eles aprovarem as leis. 

s apoiaram porque é para o 

alaram em partido político, 

mas sim a favor dos direitos adquiridos ao longo dos 

stavam presentes representantes da igreja, representantes do Senador 

luta em benefício do povo. 

questionou de que lado estão 

essas pessoas, porque quem está perdendo com isso é nosso município também. Disse que 

está sobrando dinheiro e 

inclusive muitos exames foram 

não é possível liberar, mas a 

Encerrando, disse que a população é quem dá a 

e na pesquisa, 50% (cinquenta por cento) aprovam que está tudo bem, e que 

ninguém consegue ser cem por cento, mas é a população que julga o que estamos 

a reunião, o Presidente fez a 

que será realizada em 

ser tratado, o Senhor Presidente 

e convidou a todos para a 

de 2019, às 19h. Agradeceu 

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

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

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


