
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

______________________________________________________________________

Aos vinte dias do mês de agosto

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

Segunda Reunião Ordinária, sob a presidência do

presentes os seguintes Vereadores: 

Locatelli, Marcelo Richit, 

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

Presidente declarou aberta a 

funcionários da Casa, o público presente

Interativa Maxi. Em ato contínuo, o 

Ordinária anterior, a qual já havia

houve discussão, sendo submetida à v

seguida, realizou-se à leitura do 

- INDICAÇÃO Nº. 065/2019 

as indicações já aprovadas nessa Casa Legislati

através do departamento competente realize estudo e viabilize a construção de três quebra

molas na Rua do Rosário. 

Barancelli: Reitera a Indicação Nº 025/2

aprovada nessa Casa Legislativa, para que o Executivo Municipal entre em contato com o 

DAER, solicitando que seja alterado o local da placa indicativa loca

Mercado do Senhor Moacir Valmorbid

a sinalização encontra-se em local incorreto, confundindo e causando transtornos aos 

motoristas que não conhecem e necessitam de informação. 

Vereador Diego Antonio Pereira: 

Secretaria Municipal de Educação, seja desenvolvido um projeto educacional voltado à 

alfabetização de adultos e idosos de baixa renda, que não tiveram a oportunidade de 

frequentar a escola básica. 

Marcelo Junior Locatelli e Onira Orlando Zonin: 

realizarem viagem à Brasília/DF, nos dias 02/09/2019 a 06/09/2019, com o objetivo de 

participar de audiências nos Gabinetes dos De

serão tratados assuntos referentes 

Almeida – RS. Solicitam o pagamento das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o 

ressarcimento das despesas com a utilização de táxi. 

 

SEGUNDAREUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20 de Agosto

______________________________________________________________________

agosto 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, 

s seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,

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 boas-vindas

público presente e os que acompanhavam pelo f

Em ato contínuo, o Senhor Presidente dispensou a leitura da Ata

já havia sido disponibilizada aos Vereadores

ubmetida à votação foi aprovada por unanimidade de votos.

leitura do EXPEDIENTE DO DIA, constando d

INDICAÇÃO Nº. 065/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

as indicações já aprovadas nessa Casa Legislativa, reitera ao Executivo Municipal, para que 

através do departamento competente realize estudo e viabilize a construção de três quebra

molas na Rua do Rosário. - INDICAÇÃO Nº 066/2019 – do Vereador Norberto da Silva 

Reitera a Indicação Nº 025/2019, de autoria do Vereador Valdicir Bertoni, já 

aprovada nessa Casa Legislativa, para que o Executivo Municipal entre em contato com o 

DAER, solicitando que seja alterado o local da placa indicativa loca

Moacir Valmorbida, na entrada da cidade, via Machadinho, uma vez que 

se em local incorreto, confundindo e causando transtornos aos 

motoristas que não conhecem e necessitam de informação. - INDICAÇÃO Nº 067/2019 

Vereador Diego Antonio Pereira: Indica ao Executivo Municipal, para que através da 

Secretaria Municipal de Educação, seja desenvolvido um projeto educacional voltado à 

alfabetização de adultos e idosos de baixa renda, que não tiveram a oportunidade de 

frequentar a escola básica. - REQUERIMENTO DE Nº 009/2019 

Marcelo Junior Locatelli e Onira Orlando Zonin: Solicitam autorização legislativa para 

realizarem viagem à Brasília/DF, nos dias 02/09/2019 a 06/09/2019, com o objetivo de 

participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados Federais e Senadores. Na oportunidade 

serão tratados assuntos referentes à liberação de recursos para o município de Maximiliano de 

Solicitam o pagamento das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o 

s com a utilização de táxi. Iniciando a ORDEM DO 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

de Agosto de 2019. 

___________________________________________________________________________ 

dezenove horas, reuniram-

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

rgio Bernardi, estando 

Diego Antonio Pereira,Marcelo Júnior 

Onira Orlando Zonin e Valdicir 

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

vindas aos Vereadores, 

os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio 

leitura da Atada Reunião 

disponibilizada aos Vereadores. Em apreciação, não 

unanimidade de votos. Em 

das seguintes matérias: 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Considerando 

va, reitera ao Executivo Municipal, para que 

através do departamento competente realize estudo e viabilize a construção de três quebra-

do Vereador Norberto da Silva 

019, de autoria do Vereador Valdicir Bertoni, já 

aprovada nessa Casa Legislativa, para que o Executivo Municipal entre em contato com o 

DAER, solicitando que seja alterado o local da placa indicativa localizada próximo ao 

a, na entrada da cidade, via Machadinho, uma vez que 

se em local incorreto, confundindo e causando transtornos aos 

INDICAÇÃO Nº 067/2019 – do 

Indica ao Executivo Municipal, para que através da 

Secretaria Municipal de Educação, seja desenvolvido um projeto educacional voltado à 

alfabetização de adultos e idosos de baixa renda, que não tiveram a oportunidade de 

IMENTO DE Nº 009/2019 – dos Vereadores 

Solicitam autorização legislativa para 

realizarem viagem à Brasília/DF, nos dias 02/09/2019 a 06/09/2019, com o objetivo de 

putados Federais e Senadores. Na oportunidade 

à liberação de recursos para o município de Maximiliano de 

Solicitam o pagamento das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o 

ORDEM DO DIA, o Senhor 



Presidente submeteu à deliberação 

Barancelli. Fazendo uso da palavra, o Vereador 

Disse que é uma rua de quase duzentos e cinquenta metros e quando 

nenhum quebra-molas foi construído. 

Vereadores, desde o ano de 2018

providências. Destacou que nessa 

grave, serão responsabilizados a Senhora Prefeita e o Secretário de Urbanismo. 

pronunciou o Vereador Diego Antonio Pereir

queria tirar os méritos e nem criticar, mas, segundo ele, uma rua asfaltada localizada ao redor 

do Ginásio Maisson Ceriotti, com aproximadamente cinquenta metros, foi construído quebra

molas. Afirmou ainda que as 

mal-educados e andam em alta velocidade. Falou também da Avenida 

várias indicações foram apresentadas, pois trata

Deus nenhum acidente grave aconteceu, mas que é melhor precaver 

depois. O Vereador Marcelo Richit também se manifestou afirmando que 

polêmica, tendo em vista que a 

Secretário de Urbanismo, o mesmo mencionou que dependia da Prefeita autorizar a compra 

destes materiais para a construção das lombadas

vendo o risco. O Vereador Marcelo Junior Locatelli também se pronunciou

existe muita demanda de quebra

molas sejam construídos durante a execução da obra

tarde. Em votação, a indicação foi 

Senhor Presidente colocou em discussão 

Silva Barancelli. Ao se pronunciar, 

moradores da Rua Altair Zacarias

Valdicir. A seu ver, a Prefeita também é responsável, uma vez que a placa encontra

perímetro urbano. O Vereador relatou que 

saída, o motorista não conseguiu

prefeitura deslocou uma máquina para dar apoio 

passa todos os dias por essa via

tomado providências. Pediu urgência, 

que relatou. O Vereador Valdicir Bertoni 

Vereador Norberto, disse que 

problema. Acredita que a Prefeita tem autoridade para junto do S

esta placa de lugar e posicioná

 

submeteu à deliberação a Indicação Nº. 065/2019, do Vereador Norberto da Silva 

. Fazendo uso da palavra, o Vereador afirmou que esta seria sua quarta indicação. 

Disse que é uma rua de quase duzentos e cinquenta metros e quando 

molas foi construído. Informou que os moradores têm cobrado

desde o ano de 2018, e até o momento os responsáveis não adotaram 

. Destacou que nessa rua já ocorreram três acidentes, mas se ocorrer um acidente 

grave, serão responsabilizados a Senhora Prefeita e o Secretário de Urbanismo. 

Diego Antonio Pereira reforçando as palavras do colega disse que não 

queria tirar os méritos e nem criticar, mas, segundo ele, uma rua asfaltada localizada ao redor 

Ceriotti, com aproximadamente cinquenta metros, foi construído quebra

as lombadas precisam ser construídas porque muitos motoristas 

e andam em alta velocidade. Falou também da Avenida 7 de Setembro

dicações foram apresentadas, pois trata-se de uma via muito rápida, mas que graças a 

Deus nenhum acidente grave aconteceu, mas que é melhor precaver agora 

O Vereador Marcelo Richit também se manifestou afirmando que 

tendo em vista que a demanda é muito grande. Mencionou que em conversa com o 

Secretário de Urbanismo, o mesmo mencionou que dependia da Prefeita autorizar a compra 

para a construção das lombadas e entende que quem solici

O Vereador Marcelo Junior Locatelli também se pronunciou

existe muita demanda de quebra-molas. Mas, novas ruas serão feitas e 

construídos durante a execução da obra para evitar esse tipo de 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

colocou em discussão a Indicação Nº. 066/2019, do 

Ao se pronunciar, o autor comentou que vem atender ao pedido dos 

Zacarias, tendo em vista uma indicação já apresentada pelo Ve

Valdicir. A seu ver, a Prefeita também é responsável, uma vez que a placa encontra

O Vereador relatou que há vinte dias uma carreta entrou nest

não conseguiu manobrar e precisou posar dentro do veículo

uma máquina para dar apoio e tirar a carreta do local.

essa via e talvez não tenha visto a placa, pois se tivesse visto já teria 

Pediu urgência, para que não aconteçam mais problemas a exemplo do 

O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou reforçando as palavras do 

Vereador Norberto, disse que recebeu as mesmas reclamações de que a placa estaria causando 

problema. Acredita que a Prefeita tem autoridade para junto do Secretário responsável, mudar 

posicioná-la no lugar correto. O vereador comentou que o transtorno não 

 

, do Vereador Norberto da Silva 

afirmou que esta seria sua quarta indicação. 

Disse que é uma rua de quase duzentos e cinquenta metros e quando a obra foi executada, 

os moradores têm cobrado dos 

os responsáveis não adotaram 

rua já ocorreram três acidentes, mas se ocorrer um acidente 

grave, serão responsabilizados a Senhora Prefeita e o Secretário de Urbanismo. Também se 

reforçando as palavras do colega disse que não 

queria tirar os méritos e nem criticar, mas, segundo ele, uma rua asfaltada localizada ao redor 

Ceriotti, com aproximadamente cinquenta metros, foi construído quebra-

lombadas precisam ser construídas porque muitos motoristas são 

7 de Setembro, em que 

uma via muito rápida, mas que graças a 

agora do que lamentar 

O Vereador Marcelo Richit também se manifestou afirmando que essa questão já é 

Mencionou que em conversa com o 

Secretário de Urbanismo, o mesmo mencionou que dependia da Prefeita autorizar a compra 

e entende que quem solicita é porque está 

O Vereador Marcelo Junior Locatelli também se pronunciou, concordando que 

novas ruas serão feitas e espera que os quebra-

r esse tipo de problema mais 

aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o 

 Vereador Norberto da 

vem atender ao pedido dos 

, tendo em vista uma indicação já apresentada pelo Vereador 

Valdicir. A seu ver, a Prefeita também é responsável, uma vez que a placa encontra-se no 

rreta entrou nesta rua sem 

dentro do veículo e no outro dia a 

tirar a carreta do local. Disse que a Prefeita 

não tenha visto a placa, pois se tivesse visto já teria 

que não aconteçam mais problemas a exemplo do 

rçando as palavras do 

a placa estaria causando 

ecretário responsável, mudar 

O vereador comentou que o transtorno não 



é somente para os motoristas, mas também pa

indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

Nº. 067/2019, do Vereador

muito tempo atrás, uma professora

o nome, é graças a Eliane Zaleski, disse que é muito grato a ela por isso, pois foi uma 

felicidade ter os visto aprender

turma aprendendo a escrever o 

dedo num carimbo para assinar. 

volte à visão para a alfabetização

aprender. O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou

colocação do colega Vereador. Disse que não seria somente para os idoso

observado que muitos jovens 

chegou um rapaz em sua casa, pedindo um orçamento e quando entregou o papel a ele, o 

mesmo pediu para que fizesse a leitura do que tinha

o Vereador, nos dias de hoje é difícil

deparam com um mundo escuro a sua frente. 

colega pela indicação e acrescentou que seria gratificante pro

possibilidade de ler e escrever. A

Zonin colocando que junto ao

informar o número de pessoas

renda e que recebem bolsa família

que procurem a Coordenadora

seja necessário criar outro 

de votos. A última matéria em pauta foi o 

Vereadores Marcelo Junior Locatelli e Onira Orlando Zonin. 

manifestou o Vereador Marcel

encaminhar as emendas para 

e novamente estão em busca de mais recursos, por isso, pediu a aprovação dos colegas 

Vereadores. Em seguida se manifestou a 

colegas Vereadores, como dias atrás 

quando alguém vai em busca de algo, o 

em duas viagens que fizeram 

que conseguiram e que logo mais serão explanados

requerimento foi à votação e rejeitado por 

favoráveis, sendo contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira,

 

é somente para os motoristas, mas também para os moradores dessa rua

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi à deliberação a

Vereador Diego Antonio Pereira. O autor se manifestou 

muito tempo atrás, uma professora vinha até a casa dos seus avôs e se hoje eles sabem assinar 

, é graças a Eliane Zaleski, disse que é muito grato a ela por isso, pois foi uma 

ender. E que apresentou esta indicação porque gostaria de ver uma

turma aprendendo a escrever o nome, uma vez que considera constrangedor ter que colocar o 

dedo num carimbo para assinar. Espera que a Prefeita junto com a Secretaria de E

a alfabetização das pessoas de baixa renda, adultos e idosos que queiram 

O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou, considerando 

colocação do colega Vereador. Disse que não seria somente para os idoso

observado que muitos jovens também têm essa dificuldade. Contou que há pouco tempo 

sua casa, pedindo um orçamento e quando entregou o papel a ele, o 

mesmo pediu para que fizesse a leitura do que tinha escrito, porque ele não 

o Vereador, nos dias de hoje é difícil para as pessoas que não sabem ler e 

deparam com um mundo escuro a sua frente. O Vereador Marcelo Richit 

acrescentou que seria gratificante proporcionar a essas pessoas a 

possibilidade de ler e escrever. Ainda em discussão, se manifestou a Vereadora Onira Orlando 

colocando que junto ao CRAS já existe um grupo de alfabetização. Disse que não sabia 

o número de pessoas que participam nas sextas-feiras, mas que são pessoas de 

bolsa família. Solicitou às pessoas, que se enquadram no programa,

oordenadora e para as pessoas que não se enquadram no

outro programa. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade 

A última matéria em pauta foi o Requerimento Nº. 009/2019

Vereadores Marcelo Junior Locatelli e Onira Orlando Zonin. Posto em discussão se 

Vereador Marcelo Locatelli afirmando que esse é o momento importante 

para o município. Disse que tem conseguido verbas para o município

e novamente estão em busca de mais recursos, por isso, pediu a aprovação dos colegas 

Em seguida se manifestou a Vereadora Onira Zonin solicitando 

como dias atrás também apoiaram o Presidente da 

quando alguém vai em busca de algo, o resultado é positivo para o município. 

que fizeram a Brasília, as mesmas já se ganharam, tendo em vista os recursos 

ue conseguiram e que logo mais serão explanados. Não havendo mais manifestações, o 

foi à votação e rejeitado por 4 (quatro) votos contrários x 

avoráveis, sendo contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira,

 

dessa rua. Em votação, a 

seguida foi à deliberação a Indicação 

. O autor se manifestou lembrando que há 

se hoje eles sabem assinar 

, é graças a Eliane Zaleski, disse que é muito grato a ela por isso, pois foi uma 

a indicação porque gostaria de ver uma 

considera constrangedor ter que colocar o 

eita junto com a Secretaria de Educação 

adultos e idosos que queiram 

, considerando admirável a 

colocação do colega Vereador. Disse que não seria somente para os idosos, pois tem 

Contou que há pouco tempo 

sua casa, pedindo um orçamento e quando entregou o papel a ele, o 

porque ele não sabia ler. Segundo 

não sabem ler e escrever, pois se 

O Vereador Marcelo Richit parabenizou o 

porcionar a essas pessoas a 

Vereadora Onira Orlando 

CRAS já existe um grupo de alfabetização. Disse que não sabia 

feiras, mas que são pessoas de baixa 

as, que se enquadram no programa, para 

e para as pessoas que não se enquadram nos requisitos, talvez 

indicação foi aprovada por unanimidade 

Requerimento Nº. 009/2019, de autoria dos 

Posto em discussão se 

momento importante de 

tem conseguido verbas para o município 

e novamente estão em busca de mais recursos, por isso, pediu a aprovação dos colegas 

solicitando o apoio dos 

apoiaram o Presidente da Câmara. Falou que 

vo para o município. Afirmou que 

, tendo em vista os recursos 

. Não havendo mais manifestações, o 

) votos contrários x 3 (três) votos 

avoráveis, sendo contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira, Norberto da Silva 



Barancelli, Valdicir Bertoni e a Vereadora Daiane Barancelli.  

não havendo inscritos para 

para as inscrições do Grande Expediente

Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

da Casa e o público presente. 

explicando que dias atrás apresentou 

Chrestani, na estrada geral que passa em frente à 

Mencionou que fizeram um vídeo que

medida foi tomada, decidiu divulgar nas redes sociais, mostrando o 

agricultores, disse que tem dinheiro para tudo, só não tem para atender 

Afirmou que se sentia revoltado pela falta de atendimento 

que também é responsável

população. Mas, se ele não tomar as medidas corretas, prestando horas de trabalho como os 

demais secretários, fará uma denúncia. 

local dar uma olhada, pois dias atrás c

produtor rural tem a colheita da aveia para fazer e não tem como passar as 

que é lamentável ter que ficar batendo na mesma tecla, cobrando da Prefeita e dos secretários 

responsáveis, mas espera que 

Ministério Público nisso. Outro assunto abordado pelo Vereador 

RS 126, agradecendo a todos os 

vizinhos. Ressaltou que durante a entrevista, a Excelentíssima P

município teria que doar o cascalho para fazer 

Senhor Governador Eduardo Leite junto com o Deputado Paparico divulgou um 

redes sociais, dizendo que 

para o acabamento dos asfalto

destinam os recursos para o 

envolvimento do nosso município

estrada? Porque se tem dinheiro

entende que eles seriam os responsáveis pela colocação do material. 

Prefeita informasse essa Casa, se a prefeitura vai ter que 

entende que a Prefeita como 

com o DAER de Erechim o

cuidar deste trecho, antes do dinheiro ir para 

que o material já está sendo doado e

em mãos uma licença deixada pelo

 

Valdicir Bertoni e a Vereadora Daiane Barancelli.  Encerrada a Ordem do Dia 

 ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente 

Grande Expediente. O primeiro inscrito a ocupar a tribuna foi o 

Vereador Norberto da Silva Barancelli. Saudou o Senhor Presidente, Vereadores, 

e o público presente. Falou que o assunto que lhe traz a tribuna é indignante, 

dias atrás apresentou a indicação para que fosse colocada tubulação na Linha 

Chrestani, na estrada geral que passa em frente à residência  do 

Mencionou que fizeram um vídeo que a princípio não seria divulgado, mas como nenhuma 

medida foi tomada, decidiu divulgar nas redes sociais, mostrando o descaso

, disse que tem dinheiro para tudo, só não tem para atender 

evoltado pela falta de atendimento junto ao Secretário da Agricultura, 

que também é responsável, pois tem notando que ele está pouco preocupado co

Mas, se ele não tomar as medidas corretas, prestando horas de trabalho como os 

uma denúncia. Gostaria que o Secretário da Agricultura fosse até esse 

local dar uma olhada, pois dias atrás caiu um caminhão de leite lá também

a colheita da aveia para fazer e não tem como passar as 

que é lamentável ter que ficar batendo na mesma tecla, cobrando da Prefeita e dos secretários 

responsáveis, mas espera que atendam ao pedido com urgência, pois não

nisso. Outro assunto abordado pelo Vereador foi sobre o 

RS 126, agradecendo a todos os participantes do município e também dos 

Ressaltou que durante a entrevista, a Excelentíssima Prefeita 

doar o cascalho para fazer as melhorias nesta RS. Disse que 

Senhor Governador Eduardo Leite junto com o Deputado Paparico divulgou um 

, dizendo que estaria liberando R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 

o acabamento dos asfaltos e melhorias de estradas. Disse que não entendia um ponto,  se 

destinam os recursos para o DAER de Erechim, para ele terceirizar essa estrada, qual 

envolvimento do nosso município, no sentido de fazer a doação do cascalho para melhoria d

e tem dinheiro, se foi licitada esta obra, com a Andret

entende que eles seriam os responsáveis pela colocação do material. G

informasse essa Casa, se a prefeitura vai ter que pagar o cascalho, porque se 

entende que a Prefeita como responsável pelo nosso município deveria fazer 

Erechim ou com a Secretaria de Transporte do Estado

antes do dinheiro ir para o DAER que venha para o muni

que o material já está sendo doado e as máquinas o município já possui. 

em mãos uma licença deixada pelo Prefeito de Paim Filho, Senhor Ediomar, 

 

Encerrada a Ordem do Dia e 

, o Senhor Presidente passou de imediato 

O primeiro inscrito a ocupar a tribuna foi o 

Vereadores, funcionários 

raz a tribuna é indignante, 

para que fosse colocada tubulação na Linha 

do Senhor Ivan Rafain. 

a princípio não seria divulgado, mas como nenhuma 

descaso com os nossos 

, disse que tem dinheiro para tudo, só não tem para atender alguns agricultores. 

Secretário da Agricultura, 

pouco preocupado com a nossa 

Mas, se ele não tomar as medidas corretas, prestando horas de trabalho como os 

Gostaria que o Secretário da Agricultura fosse até esse 

aiu um caminhão de leite lá também. Falou que esse 

a colheita da aveia para fazer e não tem como passar as máquinas. Disse 

que é lamentável ter que ficar batendo na mesma tecla, cobrando da Prefeita e dos secretários 

não pretende envolver o 

foi sobre o dia protesto na 

do município e também dos municípios 

refeita afirmou que o 

as melhorias nesta RS. Disse que dias atrás o 

Senhor Governador Eduardo Leite junto com o Deputado Paparico divulgou um vídeo nas 

.000.000,00 (trezentos milhões de reais) 

Disse que não entendia um ponto,  se 

, para ele terceirizar essa estrada, qual é o 

ascalho para melhoria da 

Andretta ou a Traçado, 

Gostaria que a Senhora 

cascalho, porque se for isso, 

deveria fazer um convênio 

stado, para o município 

que venha para o município, uma vez 

máquinas o município já possui. Informou que tinha 

o de Paim Filho, Senhor Ediomar, solicitando 



apenas que a Prefeita do nosso município 

o mesmo fará a doação do cascalho, pois s

bom pegarmos do município vizinho que 

tiver que comprar vai arder nos cofres públicos e vai faltar para os agricultores. 

revoltante ver essa situação e garantiu que está nessa casa para defender a população 

maximilianense e não o interesse de meia dúzi

próximo inscrito a ocupar a tribuna foi o Vereador Sergio Bernardi. 

Vereadores, o público presente e os que acompanhavam pelas redes sociais e pela Rádio. 

Parabenizou os Vereadores e 

não ter conseguido participar, pois neste dia retornava de 

relato da viagem, dizendo que 

a RS 126, disse que o mesmo 

emenda de bancada, mas como são duas regiões pleiteando

impasse, porém, nossa região possui vantagens

parte da liberação ambiental

legalizar essas questões, mas se não conseguirem, eles garantiram que vão nos apoiar. 

Visitaram também a ex-Senadora Ana Amélia Lemos

acompanhou em vários ministérios

assunto referente à filantropia do 

conseguiram informações do que realmente o 

o Programa Mais Médicos, tento em vista o problema existente no município, mas que dentro 

de poucos dias será resolvido. Visitaram os Deputados Afonso Hamm, Jerônimo Georgen

Pedro Westphalen, Lucas Redecker, Carlos Gomes e Ronaldo Santini onde entregaram várias 

demandas. Afirmou ainda, que 

preferiam esperar o momento

animados e que continuarão 

a presidência, a palavra foi concedida a próxima inscrita, 

Cumprimentando os presentes e os que acompanhavam ao vivo pelas redes sociais, disse que

foi surpreendida pela rivalidade 

Câmara deveriam lutar pelo bem do município

continuará forte, que não é barrando uma viagem a Brasília que d

maximilianense, principalmente a

havia liberado R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a compra de uma S10 para

Agricultura, mencionando também os 

para saúde, do qual muitas 

 

apenas que a Prefeita do nosso município comunicasse o DAER, a Andretta 

doação do cascalho, pois se o município tiver que pagar pelo cascalho, seria 

pegarmos do município vizinho que está doando o material. Acredita que se 

que comprar vai arder nos cofres públicos e vai faltar para os agricultores. 

revoltante ver essa situação e garantiu que está nessa casa para defender a população 

maximilianense e não o interesse de meia dúzia. Passando a presidência a Vice

próximo inscrito a ocupar a tribuna foi o Vereador Sergio Bernardi. 

Vereadores, o público presente e os que acompanhavam pelas redes sociais e pela Rádio. 

Parabenizou os Vereadores e a população pelo protesto realizado na sexta

não ter conseguido participar, pois neste dia retornava de Brasília. O Vereador fez um breve 

relato da viagem, dizendo que na audiência com o Senador Luiz Carlos Heinze

mesmo está empenhado junto aos Deputados para conseguirem uma 

emenda de bancada, mas como são duas regiões pleiteando o mesmo recurso, estão neste 

, porém, nossa região possui vantagens, tanto na parte burocrática da obra, quanto na 

eração ambiental. Segundo o Vereador, a outra região tem até setembro para 

, mas se não conseguirem, eles garantiram que vão nos apoiar. 

Senadora Ana Amélia Lemos, hoje Secretária de Estado,

vários ministérios, inclusive, no Ministério da Saúde 

filantropia do Hospital São José, fizeram alguns encaminhamentos e 

conseguiram informações do que realmente o nosso hospital precisa. Trataram também sobre 

, tento em vista o problema existente no município, mas que dentro 

lvido. Visitaram os Deputados Afonso Hamm, Jerônimo Georgen

Pedro Westphalen, Lucas Redecker, Carlos Gomes e Ronaldo Santini onde entregaram várias 

Afirmou ainda, que não adiantava dizer que conseguiram isso ou aquilo, 

momento certo para divulgar. Finalizando, garantiu que voltaram muito 

que continuarão batalhando para que muitas coisas boas aconteçam.

a presidência, a palavra foi concedida a próxima inscrita, Vereadora Onira Orlando Zonin.

Cumprimentando os presentes e os que acompanhavam ao vivo pelas redes sociais, disse que

rivalidade política existente em nosso município, quando juntos 

lutar pelo bem do município, o povo é quem paga por isso

continuará forte, que não é barrando uma viagem a Brasília que deixar

maximilianense, principalmente a agricultura. Informando que o Deputado Henrique Fontana 

,00 (cem mil reais) para a compra de uma S10 para

mencionando também os R$ 100.000,00, que o mesmo deputado encaminhou 

 pessoas estão sendo beneficiadas, com exames

 

comunicasse o DAER, a Andretta ou a Traçado que 

e o município tiver que pagar pelo cascalho, seria 

o material. Acredita que se o município 

que comprar vai arder nos cofres públicos e vai faltar para os agricultores. Disse que é 

revoltante ver essa situação e garantiu que está nessa casa para defender a população 

Passando a presidência a Vice-Presidente, o 

próximo inscrito a ocupar a tribuna foi o Vereador Sergio Bernardi. Cumprimentou os 

Vereadores, o público presente e os que acompanhavam pelas redes sociais e pela Rádio. 

o pelo protesto realizado na sexta-feira, lamentou por 

O Vereador fez um breve 

na audiência com o Senador Luiz Carlos Heinze trataram sobre 

Deputados para conseguirem uma 

mesmo recurso, estão neste 

tanto na parte burocrática da obra, quanto na 

utra região tem até setembro para 

, mas se não conseguirem, eles garantiram que vão nos apoiar. 

, hoje Secretária de Estado, que os 

aúde onde foram tratar 

alguns encaminhamentos e 

hospital precisa. Trataram também sobre 

, tento em vista o problema existente no município, mas que dentro 

lvido. Visitaram os Deputados Afonso Hamm, Jerônimo Georgen, 

Pedro Westphalen, Lucas Redecker, Carlos Gomes e Ronaldo Santini onde entregaram várias 

seguiram isso ou aquilo, pois 

arantiu que voltaram muito 

batalhando para que muitas coisas boas aconteçam. Reassumindo 

Vereadora Onira Orlando Zonin. 

Cumprimentando os presentes e os que acompanhavam ao vivo pelas redes sociais, disse que 

existente em nosso município, quando juntos na 

paga por isso. Garantiu que 

eixará de lutar pelo povo 

. Informando que o Deputado Henrique Fontana 

,00 (cem mil reais) para a compra de uma S10 para a Secretaria de 

que o mesmo deputado encaminhou 

com exames caríssimos que são 



realizados fora do nosso município

Questionou onde estaria a parceri

Maximiliano nunca aconteceu de

passada haviam aprovado para o Presidente. Ressaltou que já desconfiava, mas não acreditava 

que podia ser verdade. Parabenizou os Vereadores pelo desempenho, p

buscado emendas para nosso município

falou que haviam ido a Brasília para passear, 

recurso. Sabe que a Vereadora Daiane trouxe alguns recursos que até parabenizou ela pela 

emenda, mas hoje recebe isso

pelo município, como sempre

sabe que os Deputados estão lá para ajudar o 

dessas viagens conseguiu uma emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que 

a Deputada Maria do Rosário 

quantos exames estão sendo 

município crescer, independente de sigla partidária

próximo ano, vai batalhar

Henrique Fontana para a compra de um trator no val

reais) que hoje auxilia os agricultores. Agradeceu

ânimo pelo município, porque o p

partidária. O último inscrito foi o Ver

presentes, o Vereador prestou agradecimento a

pedidos, que há muito tempo tem notado que as estradas de maneira geral estão boas, 

certamente não é cem por cento, mas nem tem como ficar. Por todos os lugares onde tem 

passado as estradas estão boas e o Secretário está de parabéns pelo 

desempenhando no interior. 

porque quando os colegas V

favorável, porque quer ver o nosso município crescer. Disse 

frente de tudo, até porque considera uma coisa muito 

se continuarem com a velha política

para o município por causa

muito triste e não esperava este ato dos colegas V

Vereadora Onira, sabem que por telefone é mais difícil, mas tem certeza que alguém estará lá 

representando. Disse que nas viagens que fizeram, cada um teve as suas conquistas, conforme 

a Vereadora Onira relatou

agricultura, que beneficia muito na questão da silagem. Conseguiu uma

 

fora do nosso município, passagens que estão sendo dadas 

Questionou onde estaria a parceria e a união do nosso município? Disse que na história de 

nteceu de vetarem uma viagem a Brasília, lembrando que na semana 

haviam aprovado para o Presidente. Ressaltou que já desconfiava, mas não acreditava 

que podia ser verdade. Parabenizou os Vereadores pelo desempenho, pelo sucesso 

emendas para nosso município. Disse que muitos podem estar magoados porque 

falou que haviam ido a Brasília para passear, mas quer que cada um prove o que trouxe de 

. Sabe que a Vereadora Daiane trouxe alguns recursos que até parabenizou ela pela 

isso. Assegurou que essa desaprovação não vai lhe fazer calar, 

sempre fez, agora com mais força ainda, pois existe telefone também e 

sabe que os Deputados estão lá para ajudar o nosso município. Também re

uma emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que 

ria do Rosário liberou para a saúde, que a Vereadora Daiane está lá e pode ver 

quantos exames estão sendo atendidos pela Secretaria de Saúde. Afirmou que quer ver o 

ndependente de sigla partidária, independente de quem 

vai batalhar para nosso município. Falou ainda da emenda d

para a compra de um trator no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais) que hoje auxilia os agricultores. Agradeceu de coração, que isso lhe fará lutar com 

município, porque o povo não tem que pagar o preço por uma rivalidade 

O último inscrito foi o Vereador Marcelo Junior Locatelli. 

presentes, o Vereador prestou agradecimento ao Secretário de Obras 

pedidos, que há muito tempo tem notado que as estradas de maneira geral estão boas, 

é cem por cento, mas nem tem como ficar. Por todos os lugares onde tem 

passado as estradas estão boas e o Secretário está de parabéns pelo 

desempenhando no interior. Seguiu dizendo que esse assunto também lhe deixava 

os colegas Vereadores fizeram solicitação para irem a Brasília, 

favorável, porque quer ver o nosso município crescer. Disse que jamais colocará política na 

frente de tudo, até porque considera uma coisa muito feia, uma vez que já estamos em 20

velha política, de ficar barrando as pessoas que querem buscar o bem 

para o município por causa de política, pensando apenas no ano que vem, 

esperava este ato dos colegas Vereadores. Disse que 

Vereadora Onira, sabem que por telefone é mais difícil, mas tem certeza que alguém estará lá 

representando. Disse que nas viagens que fizeram, cada um teve as suas conquistas, conforme 

a Vereadora Onira relatou, disse que junto ao Deputado Marcon conseguiu um trator para 

agricultura, que beneficia muito na questão da silagem. Conseguiu uma

 

que estão sendo dadas e os remédios. 

Disse que na história de 

, lembrando que na semana 

haviam aprovado para o Presidente. Ressaltou que já desconfiava, mas não acreditava 

elo sucesso e por terem 

. Disse que muitos podem estar magoados porque 

que cada um prove o que trouxe de 

. Sabe que a Vereadora Daiane trouxe alguns recursos que até parabenizou ela pela 

essa desaprovação não vai lhe fazer calar, lutará 

, pois existe telefone também e 

. Também ressaltou que numa 

uma emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que 

liberou para a saúde, que a Vereadora Daiane está lá e pode ver 

aúde. Afirmou que quer ver o 

independente de quem se eleger no 

. Falou ainda da emenda do Deputado 

or de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

, que isso lhe fará lutar com mais 

ovo não tem que pagar o preço por uma rivalidade 

Locatelli. Depois de saudar os 

bras por atender os seus 

pedidos, que há muito tempo tem notado que as estradas de maneira geral estão boas, 

é cem por cento, mas nem tem como ficar. Por todos os lugares onde tem 

passado as estradas estão boas e o Secretário está de parabéns pelo trabalho que está 

esse assunto também lhe deixava triste, 

a Brasília, sempre votou 

que jamais colocará política na 

, uma vez que já estamos em 2019 e 

pessoas que querem buscar o bem 

de política, pensando apenas no ano que vem, acredita que isso é 

e vai lutar junto com a 

Vereadora Onira, sabem que por telefone é mais difícil, mas tem certeza que alguém estará lá 

representando. Disse que nas viagens que fizeram, cada um teve as suas conquistas, conforme 

nto ao Deputado Marcon conseguiu um trator para 

agricultura, que beneficia muito na questão da silagem. Conseguiu uma emenda para a Feira 



do Agricultor Familiar e mais uma para o 

por novas conquistas, que esta viagem faria muito bem para 

isso, lamentou o ocorrido nesta noite

nesta Casa, mas sim decisões para o bem

o Senhor Presidente declarou encerrados 

convidou a todos para a Décima

Setembro de 2019, às 19h.

facebook e pela Rádio Interativa Max.

fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo 

Senhor Presidente da Mesa. 

 

 

 

amiliar e mais uma para o hospital que é muito importante, 

esta viagem faria muito bem para conseguir trazer 

isso, lamentou o ocorrido nesta noite e garantiu que de sua parte não tomar

, mas sim decisões para o bem do município. Não havendo mais 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária 

Décima Terceira Sessão Ordinária, que será realizada no dia 

de 2019, às 19h. Agradeceu o público presente e os 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.  

 

hospital que é muito importante, com certeza lutará 

conseguir trazer mais coisas, por 

não tomará decisões políticas 

mais nada a ser tratado, 

da presente reunião ordinária e 

essão Ordinária, que será realizada no dia 05 de 

e os que acompanhavam pelo 

Bertoni, Secretário, determinei que 

fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo 


