
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

Aos cinco dias do mês de jul

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, 

e pela Rádio Interativa Maxi. 

Reunião Ordinária anterior, 

apreciação, não houve discussão

votos. Continuando, realizou

seguintes matérias:- Requerimento de Justificativa Nº

Richit: Justifica sua ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 19 de Junho de 2019.  

Indicação Nº 045/2019 –

solicitação de moradores, indica a Chefe do Poder Executivo, a necessidade de realizar 

serviços de tubulação para a rede de esgoto da Rua Barão do Rio Branco (aproximadamente 

70m), tendo em vista que o esgoto passa por uma vala aberta dentro do

onde está situada a Escola Estadual João XXIII e escoa a céu aberto na Rua Menino Deus. 

Indicação Nº 046/2019 

Excelentíssima Senhora Prefeita, que determine ao setor competente que 

de um braço com luminária no poste localizado em frente à propriedade da Senhora Nivalda 

Rodrigues da Silva, na Linha Usina. 

Silva Barancelli: Com o objetivo de aproximar o Legislativ

interior, que não podem acompanhar as sessões da Câmara pelas redes sociais e pela rádio, 

vem sugerir ao Presidente da Câmara e a Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja 

realizado um estudo sobre a viabilidade de disponi

possibilitando que a população do interior possa acompanhar as Sessões Ordinárias na sede da 

Câmara Municipal. Para tanto, sugere ainda que, previamente, seja elaborado um roteiro de 

transporte e a ampla divulgação nas 

Vereadora Daiane Barancelli: 

de engenharia da municipalidade, um estudo sobre a viabilidade de implantação de 

estacionamento oblíquo em fre

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 05 de Julho de 2019. 

julho 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, o público presente e os que acompanhavam pelo f

e pela Rádio Interativa Maxi. Seguindo, o Senhor Presidente, dispensou

anterior, a qual já havia sido disponibilizada aos Vereadores

discussão, sendo submetida à votação foi aprovada por 

realizou-se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

Requerimento de Justificativa Nº. 003/2019 – do Vereador Marcelo 

: Justifica sua ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 19 de Junho de 2019.  

– do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

solicitação de moradores, indica a Chefe do Poder Executivo, a necessidade de realizar 

serviços de tubulação para a rede de esgoto da Rua Barão do Rio Branco (aproximadamente 

70m), tendo em vista que o esgoto passa por uma vala aberta dentro do

onde está situada a Escola Estadual João XXIII e escoa a céu aberto na Rua Menino Deus. 

Indicação Nº 046/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

Excelentíssima Senhora Prefeita, que determine ao setor competente que 

de um braço com luminária no poste localizado em frente à propriedade da Senhora Nivalda 

Rodrigues da Silva, na Linha Usina. - Indicação Nº 047/2019 – do Vereador Norberto da 

Com o objetivo de aproximar o Legislativo Municipal das comunidades do 

interior, que não podem acompanhar as sessões da Câmara pelas redes sociais e pela rádio, 

vem sugerir ao Presidente da Câmara e a Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja 

realizado um estudo sobre a viabilidade de disponibilizar transporte público gratuito, 

possibilitando que a população do interior possa acompanhar as Sessões Ordinárias na sede da 

Câmara Municipal. Para tanto, sugere ainda que, previamente, seja elaborado um roteiro de 

transporte e a ampla divulgação nas comunidades do interior. - Indicação N° 048/2019 

Vereadora Daiane Barancelli: Indica a Chefe do Poder Executivo, que solicite junto ao setor 

de engenharia da municipalidade, um estudo sobre a viabilidade de implantação de 

estacionamento oblíquo em frente à Escola Municipal Madre Cândida Justina e em frente à 

 

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 Nona 

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 

ispensou a leitura da Atada 

disponibilizada aos Vereadores. Em 

i aprovada por unanimidade de 

EXPEDIENTE DO DIA, constando das 

do Vereador Marcelo 

: Justifica sua ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 19 de Junho de 2019.  - 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Atendendo à 

solicitação de moradores, indica a Chefe do Poder Executivo, a necessidade de realizar 

serviços de tubulação para a rede de esgoto da Rua Barão do Rio Branco (aproximadamente 

70m), tendo em vista que o esgoto passa por uma vala aberta dentro do terreno do Estado, 

onde está situada a Escola Estadual João XXIII e escoa a céu aberto na Rua Menino Deus. - 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica a 

Excelentíssima Senhora Prefeita, que determine ao setor competente que viabilize a instalação 

de um braço com luminária no poste localizado em frente à propriedade da Senhora Nivalda 

do Vereador Norberto da 

o Municipal das comunidades do 

interior, que não podem acompanhar as sessões da Câmara pelas redes sociais e pela rádio, 

vem sugerir ao Presidente da Câmara e a Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja 

transporte público gratuito, 

possibilitando que a população do interior possa acompanhar as Sessões Ordinárias na sede da 

Câmara Municipal. Para tanto, sugere ainda que, previamente, seja elaborado um roteiro de 

Indicação N° 048/2019 – da 

Indica a Chefe do Poder Executivo, que solicite junto ao setor 

de engenharia da municipalidade, um estudo sobre a viabilidade de implantação de 

nte à Escola Municipal Madre Cândida Justina e em frente à 



Escola Estadual Dom Bosco. 

Indica ao Setor de Engenharia juntamente com a Secretaria de Urbanismo, para que viabilize, 

em caráter de urgência, a implantação de um retorno na Av. Porto Alegre, ao lado do CTG 

Sentinela do Inhandava. -Indicação N° 050/2019 

Executivo Municipal, para que através da Secretaria de Obras, sejam providenciadas, em 

caráter de urgência, as melhorias necessárias na estrada que dá acesso a comunidade da Linha 

São Paulo. - Indicação N° 051/2019 

forma regimental, à Senhora Prefeita que solicite junto ao setor competente da 

municipalidade, um estudo sobre a possibilidade de instalação de lixeiras centrais nos bairros 

do município. Reitera também, a Indicação Nº. 063/2018, de autoria da Vereadora Daiane 

Barancelli, já aprovada nessa Casa Legislativa, que solicitou a instalação de lixeiras nas ruas

próximas ao Estádio Municipal Antenor Chiochetta.

autoria da Mesa: Institui e regulamenta a aplicação no âmbito da Câmara Municipal de 

Maximiliano de Almeida, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º, I, da Constituição F

e da Lei Federal nº 13.460/2017, a OUVIDORIA, e dá outras providências.

ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 

Nº. 003/2019, do Vereador Marcelo Richit, o qual foi apr

Logo em seguida, o Senhor 

autoria do Vereador Norberto da Silva Ba

justificou que tem recebido reclamação dos morador

que corre a céu aberto. Disse que esteve 

moradores da rua de cima,

ressaltando que as valas já estão aberta

que também se deparou com muito l

que há dias foi falado sobre 

um criador de mosquito. O Vereador afirmou ainda

Prefeita, adote as providências e realizem a canalização para resolver o problema dos 

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

submeteu-se à deliberação

Norberto da Silva Barancelli. 

Linha Usina, esteve na residência da Senhora

com o gado leiteiro e por vezes 

que os responsáveis viabilizassem a colocação de u

sua residência, para facilitar o seu acesso, principalmente à noite. O Verea

os Vereadores fazem indicações também quando a população solicita, 

havia cobrado dos responsáveis

 

 

Escola Estadual Dom Bosco. Indicação N° 049/2019 – do Vereador Sergio Bernardi:

Indica ao Setor de Engenharia juntamente com a Secretaria de Urbanismo, para que viabilize, 

implantação de um retorno na Av. Porto Alegre, ao lado do CTG 

Indicação N° 050/2019 – do Vereador Sergio Bernardi: 

Executivo Municipal, para que através da Secretaria de Obras, sejam providenciadas, em 

, as melhorias necessárias na estrada que dá acesso a comunidade da Linha 

Indicação N° 051/2019 – do Vereador Diego Antonio Pereira: 

forma regimental, à Senhora Prefeita que solicite junto ao setor competente da 

tudo sobre a possibilidade de instalação de lixeiras centrais nos bairros 

do município. Reitera também, a Indicação Nº. 063/2018, de autoria da Vereadora Daiane 

Barancelli, já aprovada nessa Casa Legislativa, que solicitou a instalação de lixeiras nas ruas

próximas ao Estádio Municipal Antenor Chiochetta. - Projeto de Resolução Nº. 004/2019 

Institui e regulamenta a aplicação no âmbito da Câmara Municipal de 

Maximiliano de Almeida, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º, I, da Constituição F

e da Lei Federal nº 13.460/2017, a OUVIDORIA, e dá outras providências.

o Senhor Presidente pôs em votação o Requerimento de Justificativa 

, do Vereador Marcelo Richit, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 

Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº. 0

Norberto da Silva Barancelli. Ao se manifestar, o Vereador

tem recebido reclamação dos moradores da Rua Menino Deus, 

Disse que esteve no local averiguando, e de fato o 

, corre a céu aberto por dentro do terreno que pertence ao estado

valas já estão abertas e ligam à Rua Menino Deus.  

com muito lixo jogado dentro deste terreno, que é um matagal, sendo 

que há dias foi falado sobre combater o mosquito da dengue, mas se avaliarem bem

O Vereador afirmou ainda que espera que o Secretário

as providências e realizem a canalização para resolver o problema dos 

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

 do Plenário, a Indicação Nº. 046/2019, de 

Norberto da Silva Barancelli. Novamente com a palavra, o autor explicou

residência da Senhora Nivalda, e a mesma mencionou que trabalha 

gado leiteiro e por vezes chega à noite e ainda está na lida, por esse motivo, 

viabilizassem a colocação de um braço com lâmpada no poste em frente à 

facilitar o seu acesso, principalmente à noite. O Verea

os Vereadores fazem indicações também quando a população solicita, 

os responsáveis da prefeitura, os quais garantiram que fariam o serviço

 

do Vereador Sergio Bernardi: 

Indica ao Setor de Engenharia juntamente com a Secretaria de Urbanismo, para que viabilize, 

implantação de um retorno na Av. Porto Alegre, ao lado do CTG 

do Vereador Sergio Bernardi: Indica ao 

Executivo Municipal, para que através da Secretaria de Obras, sejam providenciadas, em 

, as melhorias necessárias na estrada que dá acesso a comunidade da Linha 

do Vereador Diego Antonio Pereira: Indica, na 

forma regimental, à Senhora Prefeita que solicite junto ao setor competente da 

tudo sobre a possibilidade de instalação de lixeiras centrais nos bairros 

do município. Reitera também, a Indicação Nº. 063/2018, de autoria da Vereadora Daiane 

Barancelli, já aprovada nessa Casa Legislativa, que solicitou a instalação de lixeiras nas ruas 

Projeto de Resolução Nº. 004/2019 – 

Institui e regulamenta a aplicação no âmbito da Câmara Municipal de 

Maximiliano de Almeida, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º, I, da Constituição Federal/88 

e da Lei Federal nº 13.460/2017, a OUVIDORIA, e dá outras providências. Dando início a 

Requerimento de Justificativa 

ovado por unanimidade de votos. 

Indicação Nº. 045/2019, de 

star, o Vereador Norberto 

es da Rua Menino Deus, sobre um esgoto 

, e de fato o esgoto dos 

corre a céu aberto por dentro do terreno que pertence ao estado, 

s e ligam à Rua Menino Deus.  O Vereador comentou 

dentro deste terreno, que é um matagal, sendo 

combater o mosquito da dengue, mas se avaliarem bem, o local é 

spera que o Secretário, junto com a 

as providências e realizem a canalização para resolver o problema dos 

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

de autoria do Vereador 

xplicou que durante visita à 

e a mesma mencionou que trabalha 

por esse motivo, ela pediu 

m braço com lâmpada no poste em frente à 

facilitar o seu acesso, principalmente à noite. O Vereador disse ainda, que 

os Vereadores fazem indicações também quando a população solicita, e que esta Senhora já 

da prefeitura, os quais garantiram que fariam o serviço, ainda 



no ano passado, mas até o momento nada foi realizado. Em votação, a indicação foi aprovada 

por unanimidade de votos. 

Indicação Nº. 047/2019, 

Vereador Norberto declarou que 

requerimento solicitando que 

que leu um comentário do filho da Excelentíssima Senhora Prefeita, 

Vereadores estariam com medo de 

que os Vereadores não têm medo, mas sim respeito por esta Casa 

maximilianense. E que decidiu fazer essa indicação porque já que é difícil deslocar a Câmara 

até as comunidades, todos juntos, inclusive com o apoio da Prefeita, 

transporte deste pessoal até 

requerimento não foi rejeitado por medo, 

e que a única coisa que essa Casa tem medo é quando o M

batem em nosso município, pois 

na história do município, nunca aconteceu de os federais rea

sendo assim a Câmara fica atenta

Orlando Zonin também se pronunciou, declarando que

essa ideia partisse com os recursos pagos pela Câmara, porque não 

Executivo pagar o transporte quando o 

fácil se tivessem aprovado a sua indicação, 

necessários dois dias para transportar os equipamentos até as comunidades, o que discorda, 

porque já tiverem as sessões no interior e que 

meia hora à uma hora antes

pedindo quanto tempo demoraria para

do Presidente e informou que saiam da Câmara às 17h

ou às 20h.  A Vereadora Onira seguiu dizendo que duas caixas de som e trê

seriam suficientes, se a Câmara não tivesse

Sobre deslocar alguém da rádio até as comunidades, a Vereadora 

tecnologias e os celulares potentes para filmar, uma vez ao mês n

poderia ser gravado e passado no outro dia e 

Disse que votará a favor, mas que os Vereadores

de transporte e motorista sejam pagos pela Câma

manifestou, concordando com a indicação do Vereador Norberto

também atuava como Vereador e participou de algumas reuniões no int

muito produtivo. Sobre o que foi 

de sua parte, a Câmara poderá disponibilizar o transporte, porque 

 

 

é o momento nada foi realizado. Em votação, a indicação foi aprovada 

por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em discussão 

 do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

declarou que na sessão passada a Vereadora Onira apresentou um 

solicitando que as sessões da Câmara fossem realizadas no interior. 

comentário do filho da Excelentíssima Senhora Prefeita, 

am com medo de ir ao interior realizar as sessões. O Vereador esclareceu 

os Vereadores não têm medo, mas sim respeito por esta Casa e também 

E que decidiu fazer essa indicação porque já que é difícil deslocar a Câmara 

as comunidades, todos juntos, inclusive com o apoio da Prefeita, 

até a sede da Câmara para assistir as sessões. Garantiu que o 

não foi rejeitado por medo, mas sim pelo respeito que têm pelo povo 

a Casa tem medo é quando o Ministério Público e a Polícia Federal

em nosso município, pois quando os federais vêm, eles não vêm 

do município, nunca aconteceu de os federais realizarem uma ação no município, 

sendo assim a Câmara fica atenta, porque algo de ruim está acontecendo

também se pronunciou, declarando que seria favorável a indicação, desde que 

partisse com os recursos pagos pela Câmara, porque não 

Executivo pagar o transporte quando o interessado é o Legislativo. Disse que seria bem mais 

aprovado a sua indicação, mas teve Vereador comentando 

ários dois dias para transportar os equipamentos até as comunidades, o que discorda, 

tiverem as sessões no interior e que a Secretária poderia confirmar que saiam

uma hora antes no máximo. A Vereadora questionou a Secretária da Câma

quanto tempo demoraria para levar os equipamentos? A Secretária pediu autorização 

que saiam da Câmara às 17h e que sessões eram realizadas as 19h 

A Vereadora Onira seguiu dizendo que duas caixas de som e trê

Câmara não tivesse estes equipamentos, a Prefeitura emprestaria. 

Sobre deslocar alguém da rádio até as comunidades, a Vereadora comentou que hoje, com as 

celulares potentes para filmar, uma vez ao mês não precisa

eria ser gravado e passado no outro dia e que a população acompanharia da mesma forma. 

Disse que votará a favor, mas que os Vereadores encontrem o meio legal para que os custos

sejam pagos pela Câmara. O Vereador Ismael Zukunelli

, concordando com a indicação do Vereador Norberto. Disse que na gestão passada 

tuava como Vereador e participou de algumas reuniões no int

. Sobre o que foi mencionado pela Vereadora Onira, o Vereador d

a Câmara poderá disponibilizar o transporte, porque a todo o momento

 

é o momento nada foi realizado. Em votação, a indicação foi aprovada 

colocou em discussão a 

Norberto da Silva Barancelli. Ao se pronunciar, o 

na sessão passada a Vereadora Onira apresentou um 

as sessões da Câmara fossem realizadas no interior. Afirmou 

comentário do filho da Excelentíssima Senhora Prefeita, o que dizia que os 

O Vereador esclareceu 

também pela população 

E que decidiu fazer essa indicação porque já que é difícil deslocar a Câmara 

as comunidades, todos juntos, inclusive com o apoio da Prefeita, poderiam viabilizar o 

âmara para assistir as sessões. Garantiu que o 

pelo respeito que têm pelo povo do interior, 

inistério Público e a Polícia Federal 

 à toa. Manifestou que 

lizarem uma ação no município, 

e algo de ruim está acontecendo. A Vereadora Onira 

seria favorável a indicação, desde que 

partisse com os recursos pagos pela Câmara, porque não considerava justo o 

Disse que seria bem mais 

comentando que seriam 

ários dois dias para transportar os equipamentos até as comunidades, o que discorda, 

ia confirmar que saiam de 

uestionou a Secretária da Câmara, 

levar os equipamentos? A Secretária pediu autorização 

sessões eram realizadas as 19h 

A Vereadora Onira seguiu dizendo que duas caixas de som e três microfones 

es equipamentos, a Prefeitura emprestaria. 

comentou que hoje, com as 

ão precisaria passar ao vivo, 

acompanharia da mesma forma. 

encontrem o meio legal para que os custos 

Ismael Zukunelli também se 

. Disse que na gestão passada 

tuava como Vereador e participou de algumas reuniões no interior, o que de fato é 

mencionado pela Vereadora Onira, o Vereador declarou que 

a todo o momento estão 



chegando novos veículos para o município, 

ele, a Prefeita fica 24h por dia com o carro

a Câmara não poderia disponibilizar o transporte 

Vereador se disponibilizou em fazer o transporte, caso falte motorista. E sobre a questão

medo, o Vereador garantiu que se tivessem medo dos compromissos, não 

viriam às sessões e nem se candidatar

quem fica atrás de um telefone

sessões, se inscrever na tribuna livre e 

está aberta para todos, e que os Vereadores estão aqui fazendo o seu trabalho. Pronunciou

também o Vereador Diego Antonio Pereira, disse que por 

mais um motivo para desvincular a Câmara da

dinheiro próprio, poderia gerencia os recursos

moradores do interior. Disse

sobra dos recursos, seja destinad

isso não é possível porque est

desta Casa tem esse compromi

Marcelo Junior Locatelli também se manifestou, dizendo 

salientou que no seu ponto de vista, os agricultores participariam muito mais se a sessão fosse 

realizada na comunidade deles. 

de outra, também precisam aproximar o Poder Legislativo 

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

deliberação a Indicação Nº. 048/2019

manifestar foi a Vereadora Daiane, a qual justificou que esteve obse

carros em frente as escolas

pais estão sendo multados, 

pegar as crianças na escola. 

paroquial, se torna complicado o fato de não ter estacionamen

Madre Cândida. Averiguou

providencie o estacionamento oblíquo nos locais solicitados

Aproveitando a oportunidade

reiterando o seu pedido para que 

calçamento e uma placa indicativa 

também em frente a Lojas Becker. 

Escola Municipal Madre Cândida

pintura apagou e a polícia não quer saber, se tem a faixa e a placa, eles não multam, 

fazendo o trabalho deles, quem está errado é o poder púb

 

 

para o município, questionando para que serve tudo isso? 

4h por dia com o carro da Prefeitura, vai a festas e eventos

disponibilizar o transporte da população do interior até essa

Vereador se disponibilizou em fazer o transporte, caso falte motorista. E sobre a questão

garantiu que se tivessem medo dos compromissos, não 

sessões e nem se candidatariam ao cargo, ressaltando que é

quem fica atrás de um telefone, usando as redes sociais, e convidou para 

sessões, se inscrever na tribuna livre e criticar ao vivo. Disse que a Câmara de Vereadores 

e que os Vereadores estão aqui fazendo o seu trabalho. Pronunciou

também o Vereador Diego Antonio Pereira, disse que por conta desta discussão, encontrou 

mais um motivo para desvincular a Câmara da Prefeitura, pois só assim, a Câmara teria o 

gerencia os recursos e quem sabe disponibilizar o transporte 

Disse ainda que se a Câmara for desvinculada, poderão propor 

seja destinada para o calçamento de uma rua, por exemplo, mas que hoje 

estão de mãos atadas. Ressaltou que o atual e o p

compromisso com os demais Vereadores e a população.  

Locatelli também se manifestou, dizendo ser favorável a indicação, porém, 

salientou que no seu ponto de vista, os agricultores participariam muito mais se a sessão fosse 

da na comunidade deles. Disse ainda que é a favor, pois entende que de uma forma ou 

precisam aproximar o Poder Legislativo das comunidades do interior. 

a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em ato contínuo foi à 

Indicação Nº. 048/2019, da Vereadora Daiane Barancelli. 

manifestar foi a Vereadora Daiane, a qual justificou que esteve observando o grande fluxo de 

em frente as escolas, mas como não tem estacionamento oblíquo, m

pais estão sendo multados, porque estão sendo obrigados a estacionar desta forma 

pegar as crianças na escola. Disse que pensando nos grandes eventos que acontecem no salão 

paroquial, se torna complicado o fato de não ter estacionamento oblíquo

Averiguou a situação e é de grande importância que a secretaria responsável 

o estacionamento oblíquo nos locais solicitados, o mais breve possível. 

Aproveitando a oportunidade, o Vereador Diego Antonio Pereira também se manifestou

para que fosse disponibilizado ao menos a tinta para a pintura do 

calçamento e uma placa indicativa de estacionamento oblíquo em frente ao Clube Aquarius e 

também em frente a Lojas Becker. No seu ponto de vista, o custo seria pequeno e 

Cândida, já era estacionamento oblíquo, porém, com o tempo a

pintura apagou e a polícia não quer saber, se tem a faixa e a placa, eles não multam, 

ho deles, quem está errado é o poder público que não mantém atenção nest

 

questionando para que serve tudo isso? Segundo 

festas e eventos e perguntou se 

da população do interior até essa Casa? O 

Vereador se disponibilizou em fazer o transporte, caso falte motorista. E sobre a questão de 

garantiu que se tivessem medo dos compromissos, não iriam à tribuna, não 

iam ao cargo, ressaltando que é mais fácil ter medo 

convidou para vir assistir as 

ao vivo. Disse que a Câmara de Vereadores 

e que os Vereadores estão aqui fazendo o seu trabalho. Pronunciou-se 

conta desta discussão, encontrou 

pois só assim, a Câmara teria o 

disponibilizar o transporte dos 

Câmara for desvinculada, poderão propor que a 

por exemplo, mas que hoje 

o atual e o próximo Presidente 

a população.  O Vereador 

ser favorável a indicação, porém, 

salientou que no seu ponto de vista, os agricultores participariam muito mais se a sessão fosse 

avor, pois entende que de uma forma ou 

das comunidades do interior. Em 

Em ato contínuo foi à 

a Vereadora Daiane Barancelli. A primeira a se 

rvando o grande fluxo de 

, mas como não tem estacionamento oblíquo, muitos professores e 

desta forma para poder 

Disse que pensando nos grandes eventos que acontecem no salão 

to oblíquo, em frente à Escola 

é de grande importância que a secretaria responsável 

, o mais breve possível. 

Pereira também se manifestou, 

fosse disponibilizado ao menos a tinta para a pintura do 

uo em frente ao Clube Aquarius e 

No seu ponto de vista, o custo seria pequeno e em frente à 

porém, com o tempo a 

pintura apagou e a polícia não quer saber, se tem a faixa e a placa, eles não multam, eles estão 

lico que não mantém atenção nestas 



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

Continuando foi submetido 

Bernardi. Passando a presidência a Vice

os moradores da Avenida Porto Alegre, os quais relataram a 

que por um provável erro 

Porto Alegre, foi feito apenas um retorno em frente à I

ficou um espaço muito grande sem nenhum retorno. 

rua, próximos ao CTG, quando vem

evitar fazer o retorno lá em cima, o que se torna perigoso para eles e também para outras 

pessoas que passam pelo local. 

central, que vai ficar bom para

não havendo mais manifestações, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de 

votos. Dando sequência foi à deliberação, a 

Vereador Sergio Bernardi. 

afirmando que nos últimos dias passou pela comunidade da Linha São Paulo e percebeu que 

grande parte da estrada encontra

fizeram esta solicitação, porque além de ser 

festa na comunidade e uma estrada nest

administração, solicitando que o 

Reassumindo a presidência, a palavra

qual considerou que a indicação é 

estrada faz ligação com a Linha Capelin, ressaltando que este trajeto também está muito 

danificado. Disse que se sentia feliz, pelo fato do Vereador ter ido constatar as reclamações, 

solicitando que o Secretario juntame

só pela festa que vai acontecer, porque geralmente, 

comunidades em época de festa, por isso

atendendo o interesse da população. O Vereador Valdicir

concordando com a indicação do colega Vereador, dizendo que 

tanto pela Linha Capelin, quanto na Linha São Paulo e também foi cobrado pelos moradores, 

que são grandes produtores

com os próprios animais, sendo que os motoristas estão reclamando que e

nos caminhões devido à má conservação da estrada. 

Vereadores, uma vez que, se as melhorias das estradas acontecerem somente em 

festa, isso será executado apenas uma vez por ano, mas 

passar pelas estradas do interior, para averiguar onde é preciso 

Ismael Zukunelli também se manifestou afirmando que tudo foi muito bem col

 

 

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

Continuando foi submetido à discussão a Indicação Nº. 049/2019, do Vereador Sergio 

ndo a presidência a Vice-Presidente, o Vereador comentou que conversou com 

da Avenida Porto Alegre, os quais relataram a dificuldade

que por um provável erro de engenharia, na época que foi construído o asfalto da A

foi feito apenas um retorno em frente à Igreja Assembleia de Deus, 

ficou um espaço muito grande sem nenhum retorno. Disse que os moradores

rua, próximos ao CTG, quando vem de baixo para cima, acabam indo pela contramã

lá em cima, o que se torna perigoso para eles e também para outras 

pessoas que passam pelo local. Sugeriu que o retorno pode ser feito na metade do canteiro 

central, que vai ficar bom para os moradores de ambos os lados. Reassumindo a presidência e 

não havendo mais manifestações, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de 

Dando sequência foi à deliberação, a Indicação Nº. 050/2019, também de autoria do 

Vereador Sergio Bernardi. Passando a presidência a Vice-Presidente, manifestou

afirmando que nos últimos dias passou pela comunidade da Linha São Paulo e percebeu que 

strada encontra-se em péssimas condições. Afirmou que os 

a solicitação, porque além de ser uma necessidade deles, no próximo do

uma estrada nesta situação, fica ruim para eles, mas

, solicitando que o Secretário realizasse, com urgência, essas melhorias. 

Reassumindo a presidência, a palavra foi cedida ao Vereador Norberto da Silva Barancelli, 

qual considerou que a indicação é muito boa, pois recebeu reclamações dos moradores

estrada faz ligação com a Linha Capelin, ressaltando que este trajeto também está muito 

se sentia feliz, pelo fato do Vereador ter ido constatar as reclamações, 

o Secretario juntamente com a Prefeita atendesse ao pedido com carinho, não 

só pela festa que vai acontecer, porque geralmente, só fazem melhorias nas estradas das 

época de festa, por isso, faz a cobrança para que seja feito os trabalhos 

atendendo o interesse da população. O Vereador Valdicir Bertoni também se pronunciou 

a indicação do colega Vereador, dizendo que teve a oportunidade de pa

tanto pela Linha Capelin, quanto na Linha São Paulo e também foi cobrado pelos moradores, 

que são grandes produtores, que diariamente os caminhões passam com c

com os próprios animais, sendo que os motoristas estão reclamando que e

devido à má conservação da estrada. Reforçou o pedido 

vez que, se as melhorias das estradas acontecerem somente em 

, isso será executado apenas uma vez por ano, mas depende de uma atitude do secretário, 

passar pelas estradas do interior, para averiguar onde é preciso realizar melhorias. 

Ismael Zukunelli também se manifestou afirmando que tudo foi muito bem col

 

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

, do Vereador Sergio 

comentou que conversou com 

dificuldade existente. Afirmou 

e foi construído o asfalto da Avenida 

greja Assembleia de Deus, sendo que 

oradores do outro lado da 

de baixo para cima, acabam indo pela contramão para 

lá em cima, o que se torna perigoso para eles e também para outras 

na metade do canteiro 

umindo a presidência e 

não havendo mais manifestações, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de 

, também de autoria do 

Presidente, manifestou-se o autor, 

afirmando que nos últimos dias passou pela comunidade da Linha São Paulo e percebeu que 

Afirmou que os moradores 

, no próximo domingo, terá 

, fica ruim para eles, mas também para a 

realizasse, com urgência, essas melhorias. 

Vereador Norberto da Silva Barancelli, o 

reclamações dos moradores, cuja 

estrada faz ligação com a Linha Capelin, ressaltando que este trajeto também está muito 

se sentia feliz, pelo fato do Vereador ter ido constatar as reclamações, 

pedido com carinho, não 

só fazem melhorias nas estradas das 

faz a cobrança para que seja feito os trabalhos 

Bertoni também se pronunciou 

teve a oportunidade de passar 

tanto pela Linha Capelin, quanto na Linha São Paulo e também foi cobrado pelos moradores, 

que diariamente os caminhões passam com cargas de ração e até 

com os próprios animais, sendo que os motoristas estão reclamando que está dando problema 

Reforçou o pedido de urgência dos 

vez que, se as melhorias das estradas acontecerem somente em época de 

ma atitude do secretário, 

melhorias. O Vereador 

Ismael Zukunelli também se manifestou afirmando que tudo foi muito bem colocado pelos 



colegas Vereadores e já que a Secretaria de Obr

sugeriu que ao invés de ficar

principalmente no inverno, 

trechos curtos, que são mais altos e próximos do município, a seu ver se ganha tempo e dá 

para trabalhar. Assegurou 

tem acompanhado, o Secretário está se esforçando, mas é preciso executar este trabalho

manter a estrada e não só na época de festa, que melhorias precisam ser feitas mais 

freqüentes, até porque no local passam muitos caminhões e 

trafegar. Em votação, a indicação foi apr

discussão do Plenário, a Indicação Nº. 051/2019

autor, fazendo uso da palavra, mencionou que 

equipe que vai recolhendo nas lixeiras das residências, reunindo t

apenas, no meio da rua, para facilitar o recolhimento. Porém, há dias atrás presenciou um 

motorista que passou por cima, espalhando todo o lixo pela rua. Diante da situação e com a 

ajuda de moradores, surgiu a ideia para que fossem ins

isso foi realizado, evitará o lixo amontoado no meio da pista, 

caminhão que faz o transporte e economizará 

indicação da Vereadora Daiane,

rua do estádio municipal, 

ciprestes, ao lado da Olfar, por isso, 

local. Além do mais, essas sacolas vão juntando 

duas sacolas cheias de água

rua, mas sempre leva uma sacola, 

ressaltando que um pouco de educação por parte da população e um suporte 

caminhoneiros seria interessante. 

concordando com a indicação do colega Vereador e relatou que diariamente 

lixo no meio da rua. Comentou que 

dificulta para os recolhedores 

não teriam muito custo. 

reiterando, acrescentou que o 

árvores, mas sim, as sacolas plásticas, com lixo, jogadas a par do muro

Vereador, deveria haver um bom senso da populaçã

moradores próximos, afirmando que 

dos munícipes. O Vereador Marcelo Richit 

que faz a coleta e também evita

também a proliferação de insetos, que em consequência poderão transmitir doenças. 

 

 

colegas Vereadores e já que a Secretaria de Obras possui uma boa estrutura de máquinas, 

invés de ficarem dois ou três dias parados, esperando o tempo melhorar

principalmente no inverno, dá para deslocar uma equipe com as máquinas e fazer esses 

urtos, que são mais altos e próximos do município, a seu ver se ganha tempo e dá 

 também que este trecho está lamentável, muito embora, pelo que 

tem acompanhado, o Secretário está se esforçando, mas é preciso executar este trabalho

manter a estrada e não só na época de festa, que melhorias precisam ser feitas mais 

até porque no local passam muitos caminhões e a estrada 

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

Indicação Nº. 051/2019, do Vereador Diego Antonio Pereira. O 

autor, fazendo uso da palavra, mencionou que o recolhimento do lixo é feito através de uma 

equipe que vai recolhendo nas lixeiras das residências, reunindo todo o lixo num monte 

apenas, no meio da rua, para facilitar o recolhimento. Porém, há dias atrás presenciou um 

motorista que passou por cima, espalhando todo o lixo pela rua. Diante da situação e com a 

ajuda de moradores, surgiu a ideia para que fossem instaladas lixeiras centrais. Disse que se 

o lixo amontoado no meio da pista, facilitará o recolhimento pelo 

caminhão que faz o transporte e economizará o serviço dos empregados. 

indicação da Vereadora Daiane, que está reiterando, o Vereador destacou que ao passar pela 

municipal, observou muitas sacolas com lixos amarradas nos galhos dos 

ao lado da Olfar, por isso, existe a necessidade de centralizar uma lixeira neste 

essas sacolas vão juntando insetos e sem contar que dias

duas sacolas cheias de água. Contou ainda, que costuma caminhar com seus 

leva uma sacola, caso os animais precisem fazer suas 

que um pouco de educação por parte da população e um suporte 

seria interessante. Manifestou-se também, o Vereador Valdicir

a indicação do colega Vereador e relatou que diariamente 

Comentou que em certos lugares, o lixo é depositado em latões, o que 

dificulta para os recolhedores que fazem a coleta seletiva, acreditando que as 

muito custo. Sobre a indicação da Vereadora Daiane, que o Vereador es

reiterando, acrescentou que o problema não é somente o lixo depositado nos galhos das 

as sacolas plásticas, com lixo, jogadas a par do muro 

Vereador, deveria haver um bom senso da população e que muitas vezes 

afirmando que isso não é cobrança, mas sim, uma atitude 

dos munícipes. O Vereador Marcelo Richit completou que facilitaria o 

que faz a coleta e também evitaria que animais espalhassem o lixo nas ruas, prevenindo 

também a proliferação de insetos, que em consequência poderão transmitir doenças. 

 

as possui uma boa estrutura de máquinas, 

, esperando o tempo melhorar, 

dá para deslocar uma equipe com as máquinas e fazer esses 

urtos, que são mais altos e próximos do município, a seu ver se ganha tempo e dá 

também que este trecho está lamentável, muito embora, pelo que 

tem acompanhado, o Secretário está se esforçando, mas é preciso executar este trabalho para 

manter a estrada e não só na época de festa, que melhorias precisam ser feitas mais 

a estrada precisa estar boa para 

ovada por unanimidade de votos. Seguindo foi à 

, do Vereador Diego Antonio Pereira. O 

o recolhimento do lixo é feito através de uma 

odo o lixo num monte 

apenas, no meio da rua, para facilitar o recolhimento. Porém, há dias atrás presenciou um 

motorista que passou por cima, espalhando todo o lixo pela rua. Diante da situação e com a 

taladas lixeiras centrais. Disse que se 

facilitará o recolhimento pelo 

o serviço dos empregados. Com relação à 

á reiterando, o Vereador destacou que ao passar pela 

amarradas nos galhos dos 

existe a necessidade de centralizar uma lixeira neste 

sem contar que dias atrás recolheu 

. Contou ainda, que costuma caminhar com seus cachorros nesta 

caso os animais precisem fazer suas necessidades, 

que um pouco de educação por parte da população e um suporte para esses 

Vereador Valdicir Bertoni 

a indicação do colega Vereador e relatou que diariamente se depara com o 

em certos lugares, o lixo é depositado em latões, o que 

ndo que as lixeiras centrais 

, que o Vereador está 

lixo depositado nos galhos das 

 do estádio. Segundo o 

e que muitas vezes isso acontece pelos 

uma atitude de bom senso 

completou que facilitaria o trabalho do pessoal 

o lixo nas ruas, prevenindo 

também a proliferação de insetos, que em consequência poderão transmitir doenças. Disse 



ainda que seria um investimento para proteger 

foi aprovada por unanimidade de votos. A última

Projeto de Resolução Nº. 004/2019

projeto de resolução foi submetido 

a Ordem do Dia e não havendo inscritos p

passou de imediato para as inscrições do 

Expediente foi o Vereador 

Vereadores, os funcionários da Casa e 

apresentou na sessão passada, que atendia a reivindicação do Senhor Ivan Rafain, 

Linha Crestani, relatando que durante essa semana, o caminhão do leite tombo no local. 

Disse que se sentia chateado por ter que falar isso, porém, t

não estão adotando as providências. 

de Obras estaria fazendo uso das má

Por isso, questionou que se 

porque não realizam a troca de tubulação em frente 

Segundo o Vereador, este cidadão 

lanterna, ajudar o motorista para que o caminhão do leite não caia novamente. 

que para a Câmara de Vereadores, situações como esta são vergonhosas, ressaltando que é 

lamentável o que está acontecendo n

apoderando de bens público

Vereador admitiu que não fez toda a leitura da matéria, porém, concorda

mencionados pelo Vereador Marc

pobres serão castigados, se esta reforma for aprovada

previdência é boa, mas em certos pontos nem tanto, uma vez que 

de estimação, que não defende políticos porque essa é a classe mais suja que existe, dizendo 

que está difícil de trabalhar, por conta da 

o colega Marcelo comentou que acreditavam que a partir de 2016, haveria uma mudanç

que até o momento nada mudou. O Vereador deixou claro 

demais partidos afundaram o país

falida em todos os setores.

Zukunelli, de que os governos Lula, Dilma e Temer teriam enviado dinheiro para outros 

países, o Vereador enfatizou que se isso não tivesse 

precisaria da reforma da previdência. 

a população maximilianense, fazendo a 

país havia recebido do Brasil, e que a soma destes valores somam mais de cinquenta bilhões. 

O Vereador questionou como que um 

 

 

investimento para proteger a saúde da população. Em votação, a indicação 

foi aprovada por unanimidade de votos. A última matéria em pauta na Ordem do Dia

Resolução Nº. 004/2019, da Mesa Diretora. Não havendo pronunciamento

projeto de resolução foi submetido à votação e aprovado por unanimidade de votos.

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

passou de imediato para as inscrições do Grande Expediente. O primeiro

 Norberto da Silva Barancelli, que saudou o Senhor 

funcionários da Casa e o público presente. Discorreu sobre a indicação que 

apresentou na sessão passada, que atendia a reivindicação do Senhor Ivan Rafain, 

Linha Crestani, relatando que durante essa semana, o caminhão do leite tombo no local. 

isse que se sentia chateado por ter que falar isso, porém, tem cobrado dos responsáveis, que 

providências. Recebeu reclamações da população de que o Secretário 

de Obras estaria fazendo uso das máquinas públicas no seu terreno, durante

Por isso, questionou que se têm máquinas para o Secretário ocupar em benefício próprio, 

troca de tubulação em frente à propriedade do Senhor Ivan Rafain

Segundo o Vereador, este cidadão precisa levantar de madrugada, com o auxílio de uma 

ajudar o motorista para que o caminhão do leite não caia novamente. 

que para a Câmara de Vereadores, situações como esta são vergonhosas, ressaltando que é 

está acontecendo no município, sendo que Secretários e Prefeito 

públicos para o interesse próprio. Sobre a reforma da previdência

Vereador admitiu que não fez toda a leitura da matéria, porém, concorda

mencionados pelo Vereador Marcelo Locatelli, durante a sessão passada, 

se esta reforma for aprovada. No seu ponto de vista, a reforma da 

, mas em certos pontos nem tanto, uma vez que não tem bandido ou corrupto 

que não defende políticos porque essa é a classe mais suja que existe, dizendo 

que está difícil de trabalhar, por conta da corrupção que tomou conta do país. Lembrando que 

o colega Marcelo comentou que acreditavam que a partir de 2016, haveria uma mudanç

que até o momento nada mudou. O Vereador deixou claro que tanto o MDB, 

afundaram o país e hoje um novo Presidente assumiu a república quebrada e 

falida em todos os setores. Com relação às palavras proferidas pelo 

os governos Lula, Dilma e Temer teriam enviado dinheiro para outros 

, o Vereador enfatizou que se isso não tivesse acontecido, talvez, o novo Presidente não 

a reforma da previdência. Garantiu que está nessa Casa para defender a verdad

a população maximilianense, fazendo a leitura de um relatório que apresentava quanto cada 

havia recebido do Brasil, e que a soma destes valores somam mais de cinquenta bilhões. 

como que um Presidente, com sete meses de governo

 

Em votação, a indicação 

matéria em pauta na Ordem do Dia foi o 

, da Mesa Diretora. Não havendo pronunciamentos, o 

provado por unanimidade de votos. Encerrada 

ara ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente 

primeiro inscrito no Grande 

, que saudou o Senhor Presidente, os 

público presente. Discorreu sobre a indicação que 

apresentou na sessão passada, que atendia a reivindicação do Senhor Ivan Rafain, morador da 

Linha Crestani, relatando que durante essa semana, o caminhão do leite tombo no local.  

em cobrado dos responsáveis, que 

reclamações da população de que o Secretário 

, durante o final de semana. 

máquinas para o Secretário ocupar em benefício próprio, 

priedade do Senhor Ivan Rafain? 

, com o auxílio de uma 

ajudar o motorista para que o caminhão do leite não caia novamente.  Afirmou ainda 

que para a Câmara de Vereadores, situações como esta são vergonhosas, ressaltando que é 

ecretários e Prefeito estão se 

obre a reforma da previdência, o 

Vereador admitiu que não fez toda a leitura da matéria, porém, concordava em alguns pontos 

elo Locatelli, durante a sessão passada, dizendo que os mais 

No seu ponto de vista, a reforma da 

não tem bandido ou corrupto 

que não defende políticos porque essa é a classe mais suja que existe, dizendo 

que tomou conta do país. Lembrando que 

o colega Marcelo comentou que acreditavam que a partir de 2016, haveria uma mudança, mas 

que tanto o MDB, quanto o PT e 

e hoje um novo Presidente assumiu a república quebrada e 

palavras proferidas pelo Vereador Ismael 

os governos Lula, Dilma e Temer teriam enviado dinheiro para outros 

acontecido, talvez, o novo Presidente não 

asa para defender a verdade e 

que apresentava quanto cada 

havia recebido do Brasil, e que a soma destes valores somam mais de cinquenta bilhões. 

com sete meses de governo, vai conseguir 



colocar a casa em dia? 

aposentarias, que são as aposen

como teto máximo R$ 5.800,00

demorando a ser aprovada, 

e que as mesmas pessoas que

que os agricultores vão perder a aposentadoria, 

camuflam a verdade com o intuito

também que o nosso município

25.000.000,00 (vinte cinco

Vereador acredita que o povo maximilianense acordou e já está defendendo a verdade, e tem 

certeza que o gestor que vier

Em aparte, o Vereador Ismael Zukunelli disse que a população pode estar se perguntando 

porque a Câmara de Vereadores está deb

compararmos um município 

impostos deixados pelos últimos dezesseis anos de governo, que ultrapassou 40% (quarenta 

por cento), são os mesmos. 

dias por mês, somente para pagar impostos. 

principalmente do PT, tivesse tirado o Brasil da pobreza, o índice de pobreza do país, no 

fechamento do último ano não teria aumentado. 

governo que tirou o país da pobreza, mas 

culpa é de um governo de s

e começar a encarar a verdade, 

quem sofreu mais com isso, 

do poço, foi o atual governo

Norberto mencionou que hoje passam de quatorze milhões de desempregados em no

questionando se os desempregos ocor

que está claro que a população precisa ficar

nos estados e municípios.

cumprimentou o Senhor Pre

acompanhavam pelas redes sociais. 

Tiago Simon, trabalhando em parceria com o Deputado Federal G

visita que fizeram em Brasília

100.000,00 (cem mil reais

Enfermeira também é que o

encarecidamente, que no plano 

consultas de média e alta complexidade, exames complementares de alta complexidade, 

 

 

colocar a casa em dia? Falou também que o atual Presidente quer cortar as grandes 

as aposentadorias especiais de deputados e senadores, estabelecendo 

R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). A seu ver, a 

demorando a ser aprovada, porque os Deputados não querem que cortem as suas mordomias, 

que incentivam Vereadores e Prefeitos a fazer

es vão perder a aposentadoria, os pensionistas não terão mais pensão, 

camuflam a verdade com o intuito de manter a mordomia dos grandes políticos. 

o nosso município, só de royalties da barragem, recebeu mais de 

.000.000,00 (vinte cinco milhões de reais) e questionou onde estaria esse 

povo maximilianense acordou e já está defendendo a verdade, e tem 

certeza que o gestor que vier, terá que investir e aplicar o dinheiro em be

Em aparte, o Vereador Ismael Zukunelli disse que a população pode estar se perguntando 

a Câmara de Vereadores está debatendo a reforma da previdência. Ressaltou que se 

compararmos um município dos grandes centros, com o nosso pequeno município, os 

impostos deixados pelos últimos dezesseis anos de governo, que ultrapassou 40% (quarenta 

são os mesmos. Lamentando que hoje, um assalariado tenha que t

dias por mês, somente para pagar impostos. Se os últimos dezesseis anos de governo, 

principalmente do PT, tivesse tirado o Brasil da pobreza, o índice de pobreza do país, no 

fechamento do último ano não teria aumentado. Disse que foram dezesseis anos 

irou o país da pobreza, mas questionou por que esse índice aumentou

culpa é de um governo de seis meses apenas? Destacou que precisam parar de ser partidários 

a verdade, pois é simples entender que chegamos 

com isso, foi o pequeno. E questionou quem fez o Brasil chegar a

, foi o atual governo de apenas seis meses? Retomando seu discurso, o Vereador 

Norberto mencionou que hoje passam de quatorze milhões de desempregados em no

questionando se os desempregos ocorreram somente neste período do atual governo

população precisa ficar atenta e cobrar dos políticos, tanto no país, quanto 

nos estados e municípios. A última inscrita foi Vereadora Daiane Barancelli

hor Presidente, os Vereadores, o público presente

m pelas redes sociais. Comunicou a todos que através do Deputado Estadual 

trabalhando em parceria com o Deputado Federal Giovani Feltes, depois da 

Brasília, foi destinada mais uma emenda parlamentar, no valor de 

mil reais) para custeio na saúde. Disse que sua preocupação como 

Enfermeira também é que o custeio pode pagar algumas coisas básicas, 

que no plano de aplicação, este valor seja destinado 

s de média e alta complexidade, exames complementares de alta complexidade, 

 

atual Presidente quer cortar as grandes 

senadores, estabelecendo 

A seu ver, a reforma está 

em que cortem as suas mordomias, 

incentivam Vereadores e Prefeitos a fazerem protestos, dizendo 

os pensionistas não terão mais pensão, 

manter a mordomia dos grandes políticos. Disse 

, recebeu mais de R$ 

onde estaria esse dinheiro? O 

povo maximilianense acordou e já está defendendo a verdade, e tem 

eiro em benefício da população. 

Em aparte, o Vereador Ismael Zukunelli disse que a população pode estar se perguntando 

atendo a reforma da previdência. Ressaltou que se 

equeno município, os 

impostos deixados pelos últimos dezesseis anos de governo, que ultrapassou 40% (quarenta 

tenha que trabalhar treze 

dezesseis anos de governo, 

principalmente do PT, tivesse tirado o Brasil da pobreza, o índice de pobreza do país, no 

Disse que foram dezesseis anos de um 

índice aumentou, será que a 

precisam parar de ser partidários 

é simples entender que chegamos ao fundo do poço e 

E questionou quem fez o Brasil chegar ao fundo 

de apenas seis meses? Retomando seu discurso, o Vereador 

Norberto mencionou que hoje passam de quatorze milhões de desempregados em nosso país, 

período do atual governo. Disse 

atenta e cobrar dos políticos, tanto no país, quanto 

Daiane Barancelli, que 

o público presente e os que 

Comunicou a todos que através do Deputado Estadual 

iovani Feltes, depois da 

parlamentar, no valor de R$ 

sua preocupação como 

custeio pode pagar algumas coisas básicas, por isso, pediu 

destinado ao pagamento de 

s de média e alta complexidade, exames complementares de alta complexidade, 



medicamentos e materiais que são importantes e são procurados diariamente na UBS, como 

por exemplo, andador e cadeir

Saúde e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, 

o plano de aplicação trazê-lo até a Câmara de Vereadores, para que a

onde foi gasto este recurso. 

Piana ligou e explicou que a emenda estava liberad

fazer apenas o plano de aplicação. 

para a saúde e agradeceu aos Deputados que confiaram nos Vereadores

dificuldade que é trazer emendas quando se é adversário. Disse que uma emenda por ano lhe 

deixava feliz e cumprindo se

Senhor Presidente declarou encerrados 

a todos para a Décima Sessão Ordinária, que será realizada no dia 

19h. Agradeceu ao público presente

Interativa Max. Do que eu, Valdicir

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

Presidente da Mesa.  

 

 

 

 

medicamentos e materiais que são importantes e são procurados diariamente na UBS, como 

por exemplo, andador e cadeiras de rodas. Esclareceu que o plano de aplicação é feito pela 

do pelo Conselho Municipal de Saúde, solicitando que gostaria de

lo até a Câmara de Vereadores, para que a população

. A Vereadora contou também que na segunda

u que a emenda estava liberada, o dinheiro já estava

plicação. Afirmou ainda que se sentia feliz por mais esta conquista 

agradeceu aos Deputados que confiaram nos Vereadores

emendas quando se é adversário. Disse que uma emenda por ano lhe 

e cumprindo seu mandato de Vereadora. Não havendo mais 

Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia 19

ceu ao público presente e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio 

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 

 

medicamentos e materiais que são importantes e são procurados diariamente na UBS, como 

Esclareceu que o plano de aplicação é feito pela 

gostaria de acompanhar 

população fique sabendo 

segunda-feira, o Senhor Elter 

a, o dinheiro já estava na conta, faltando 

Afirmou ainda que se sentia feliz por mais esta conquista 

agradeceu aos Deputados que confiaram nos Vereadores, sabendo da 

emendas quando se é adversário. Disse que uma emenda por ano lhe 

mais nada a ser tratado, o 

da presente reunião ordinária e convidou 

19 de Julho de 2019, às 

e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio 

Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a 

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


