
 

ATA DA DÉCIMA QUARTA

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, 

a Décima Quarta Reunião O

presentes os seguintes Vereadores: 

Zukunelli, Marcelo Júnior Locatelli,

Orlando Zonin e Valdicir

Proteção Divina, o Senhor Presidente

boas-vindas aos Vereadores, funcioná

acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. 

dispensou a leitura da Ata 

aos Vereadores, pôs em discussão

continuidade, realizou-se à 

matérias: - Indicação Nº. 075/2019 

em seu interior teor, a Indicação N° 054/2019, sugerindo que o veículo of

pela Prefeita Municipal, seja utilizado apenas em dias úteis e em horário de expediente para 

fins de interesse da municipalidade, e ainda, que não seja utilizado para o deslocamento da 

Prefeita até a sua residência localizada na Linha Pas

do Vereador Norberto da Silva Barancelli:

004/2019, solicitando a Excelentíssima Senhora Prefeita que determine a instalação de 

câmeras de segurança na Unidade Básica de S

Secretário (a), nos corredores e na entrada da unidade. 

Vereador Valdicir Bertoni:

secretaria responsável, a construção de d

Rua Voluntários da Pátria e o outro na Rua Santos Dumont

001/2019 – do Vereador Ismael Zukunelli: 

de interesses particulares, no período de 01 de Outubro de 2019 a 31 de Outubro de 2019. 

Requerimento Nº 010/2019 

abaixo-assinado entregue pelos propr

que o Poder Executivo, através do setor competente, encontre o meio legal para restringir a 

comercialização de pães e seus derivados de porta em porta por comerciantes de outros 

municípios, como vem ocorrendo em nossa cidade. 

 

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 19 de Setembro

______________________________________________________________________

do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove

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

Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Se

s seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,

Marcelo Júnior Locatelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli, 

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

Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão

aos Vereadores, funcionários da Casa, o público presente

acebook e pela Rádio Interativa Maxi. Seguindo

 da Reunião Ordinária anterior, a qual já havia

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade

à leitura do EXPEDIENTE DO DIA, constando 

Indicação Nº. 075/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

em seu interior teor, a Indicação N° 054/2019, sugerindo que o veículo of

pela Prefeita Municipal, seja utilizado apenas em dias úteis e em horário de expediente para 

fins de interesse da municipalidade, e ainda, que não seja utilizado para o deslocamento da 

Prefeita até a sua residência localizada na Linha Passo do Betiolo. - Indicação Nº 076/2019 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera em seu inteiro teor, a Indicação Nº 

004/2019, solicitando a Excelentíssima Senhora Prefeita que determine a instalação de 

câmeras de segurança na Unidade Básica de Saúde do município, especialmente, na sala do 

Secretário (a), nos corredores e na entrada da unidade. - Indicação Nº 077/2019 

Vereador Valdicir Bertoni: Indica ao Poder Executivo Municipal, para que determine a 

secretaria responsável, a construção de dois redutores de velocidade (tipo lombada), um na 

Rua Voluntários da Pátria e o outro na Rua Santos Dumont. - Requerimento de L

do Vereador Ismael Zukunelli: Pedido de licença para tratar, sem remuneração, 

de interesses particulares, no período de 01 de Outubro de 2019 a 31 de Outubro de 2019. 

Nº 010/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

assinado entregue pelos proprietários de padarias e confeitarias do município, solicita 

que o Poder Executivo, através do setor competente, encontre o meio legal para restringir a 

comercialização de pães e seus derivados de porta em porta por comerciantes de outros 

m ocorrendo em nossa cidade. - Projeto de Lei Nº 027/2019: 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

Setembro de 2019. 

___________________________________________________________________________ 

enove, às dezenove horas, 

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

Sergio Bernardi, estando 

Diego Antonio Pereira, Ismael 

Norberto da Silva Barancelli, Onira 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a 

presente sessão ordinária. Deu as 

público presente e os que 

Seguindo, o Senhor Presidente 

já havia sido disponibilizada 

unanimidade de votos. Em 

constando das seguintes 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera 

em seu interior teor, a Indicação N° 054/2019, sugerindo que o veículo oficial que é usado 

pela Prefeita Municipal, seja utilizado apenas em dias úteis e em horário de expediente para 

fins de interesse da municipalidade, e ainda, que não seja utilizado para o deslocamento da 

Indicação Nº 076/2019 – 

Reitera em seu inteiro teor, a Indicação Nº 

004/2019, solicitando a Excelentíssima Senhora Prefeita que determine a instalação de 

aúde do município, especialmente, na sala do 

Indicação Nº 077/2019 – do 

Indica ao Poder Executivo Municipal, para que determine a 

ois redutores de velocidade (tipo lombada), um na 

equerimento de Licença Nº 

Pedido de licença para tratar, sem remuneração, 

de interesses particulares, no período de 01 de Outubro de 2019 a 31 de Outubro de 2019. - 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Acolhendo o 

ietários de padarias e confeitarias do município, solicita 

que o Poder Executivo, através do setor competente, encontre o meio legal para restringir a 

comercialização de pães e seus derivados de porta em porta por comerciantes de outros 

ei Nº 027/2019: Dispõe 



sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências.

projeto estava em análise da Comissão Única de Parecer, a qual por unanimidade emitiu 

parecer favorável. - Projeto 

Quadra Poliesportiva Anor 

1º Grau Incompleto Madre Cândida Justina e dá outras providências.

DO DIA, o Senhor Presidente 

se manifestar foi o autor, Vereador Norberto da Sil

indicação, a pedido das pessoas que estão vendo a Prefeita

semana, fazer uma farra com o carro oficial. Mas espera que a partir desta reiteração, a 

Excelentíssima Prefeita respeite o dinheiro público

feriados e finais de semana este carro deveria ficar guardado 

local já possui câmeras de segurança. Lembrou que ontem, por volta das 18h quando 

retornava do posto de saúde com um paciente que vinha de Passo Fundo, em frente ao portão 

da residência da Prefeita, a encontrou

Vereador, o dinheiro da população

suas indicações e utilize este

noite também. A Vereadora Onira Orlando

Segundo a Vereadora, a Chefe maior do município tem que ficar com o carro, por conta de 

que ás vezes tem reuniões depois do horário de expediente, principalmente, as reuniões dos 

Prefeitos, quando a Prefeita prec

disso. Falou também dos acidentes, dos casos da saúde e dos incêndios, quando a Prefeita é a 

primeira pessoa a ser avisada. Existem regras a serem cumpridas, e ela precisa ficar com o 

carro porque tem vários lugares que ela tem que representar o município com

máxima que é. O Vereador Marcelo Junior Locatelli também 

matéria por entender que é um direito de todos os

acompanhado o trabalho que a Prefeita ve

trabalho depois do expediente

desenvolvendo bem. Seu voto é contrário por entender que ela precisa deste carro para

deslocar, desde que seja em missão oficial 

votação, a indicação foi aprovada por 6 (seis) votos favoráveis x 2 (dois) votos contrários, 

sendo estes o da Vereadora Onira Orlando Zonin e do Vere

discussão, a Indicação Nº. 076

com a palavra o autor mencionou que já fez est

Prefeita viabilizasse a instalação de câmeras de segurança na unidade d

até o momento nenhuma medida foi adotada. Disse que tem várias 

 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências.

projeto estava em análise da Comissão Única de Parecer, a qual por unanimidade emitiu 

rojeto de Lei Nº 031/2019: Autoriza a Cessão de Uso gratuita da 

 Erni Becker, ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de 

1º Grau Incompleto Madre Cândida Justina e dá outras providências. 

o Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº. 075/2019. O primeiro a 

se manifestar foi o autor, Vereador Norberto da Silva Barancelli, justificando que reitera essa 

indicação, a pedido das pessoas que estão vendo a Prefeita, durante os feriados 

semana, fazer uma farra com o carro oficial. Mas espera que a partir desta reiteração, a 

refeita respeite o dinheiro público, pois no seu ponto de vista, durante 

feriados e finais de semana este carro deveria ficar guardado atrás da prefeitura

local já possui câmeras de segurança. Lembrou que ontem, por volta das 18h quando 

retornava do posto de saúde com um paciente que vinha de Passo Fundo, em frente ao portão 

a encontrou saindo com o veículo sentido Machadinho. Segundo o 

da população está sendo mal cuidado e espera que a Prefeita respei

suas indicações e utilize este carro somente em dias úteis e não o leve 

A Vereadora Onira Orlando Zonin manifestou-se contrária a indicação. 

Segundo a Vereadora, a Chefe maior do município tem que ficar com o carro, por conta de 

reuniões depois do horário de expediente, principalmente, as reuniões dos 

Prefeitos, quando a Prefeita precisa se deslocar para outros municípios e teriam 

. Falou também dos acidentes, dos casos da saúde e dos incêndios, quando a Prefeita é a 

primeira pessoa a ser avisada. Existem regras a serem cumpridas, e ela precisa ficar com o 

vários lugares que ela tem que representar o município com

O Vereador Marcelo Junior Locatelli também se manifestou

que é um direito de todos os Prefeitos do país. Disse ainda, 

o trabalho que a Prefeita vem realizando e a mesma ocupa est

trabalho depois do expediente, e a seu ver,  é por este motivo, que talvez o mun

. Seu voto é contrário por entender que ela precisa deste carro para

em missão oficial da prefeitura e sabe que ela 

votação, a indicação foi aprovada por 6 (seis) votos favoráveis x 2 (dois) votos contrários, 

sendo estes o da Vereadora Onira Orlando Zonin e do Vereador Marcelo Junior Locatelli

a Indicação Nº. 076/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Novamente 

o autor mencionou que já fez esta indicação solicitando 

instalação de câmeras de segurança na unidade d

até o momento nenhuma medida foi adotada. Disse que tem várias reclamações

 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências. O 

projeto estava em análise da Comissão Única de Parecer, a qual por unanimidade emitiu 

Autoriza a Cessão de Uso gratuita da 

Erni Becker, ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de 

 Iniciando a ORDEM 

discussão a Indicação Nº. 075/2019. O primeiro a 

va Barancelli, justificando que reitera essa 

durante os feriados e finais de 

semana, fazer uma farra com o carro oficial. Mas espera que a partir desta reiteração, a 

, pois no seu ponto de vista, durante 

s da prefeitura, inclusive o 

local já possui câmeras de segurança. Lembrou que ontem, por volta das 18h quando 

retornava do posto de saúde com um paciente que vinha de Passo Fundo, em frente ao portão 

culo sentido Machadinho. Segundo o 

e espera que a Prefeita respeita 

o leve para casa durante a 

se contrária a indicação. 

Segundo a Vereadora, a Chefe maior do município tem que ficar com o carro, por conta de 

reuniões depois do horário de expediente, principalmente, as reuniões dos 

e teriam muitas provas 

. Falou também dos acidentes, dos casos da saúde e dos incêndios, quando a Prefeita é a 

primeira pessoa a ser avisada. Existem regras a serem cumpridas, e ela precisa ficar com o 

vários lugares que ela tem que representar o município como autoridade 

se manifestou contrário à 

Prefeitos do país. Disse ainda, que tem 

ocupa este veículo para o 

motivo, que talvez o município esteja 

. Seu voto é contrário por entender que ela precisa deste carro para se 

 vem fazendo isso. Em 

votação, a indicação foi aprovada por 6 (seis) votos favoráveis x 2 (dois) votos contrários, 

ador Marcelo Junior Locatelli. Em 

Norberto da Silva Barancelli. Novamente 

indicação solicitando que a Excelentíssima 

instalação de câmeras de segurança na unidade do posto de saúde, mas 

reclamações de pacientes 



que não estão sendo bem atendido

funcionários. Falou que atualmente existe uma 

saúde, lembrando que duas semanas atrás aconteceu um fato com um médico

tivessem as câmeras de segurança

que a Prefeita, com urgência, instale 

melhor da movimentação dentro d

há muito tempo tem falado com suas colegas da Secretaria de Saúde, sobre a importância de 

ter filmadoras dentro da unidade, como estã

onde muitas pacientes chegam sem paciência 

funcionários podem ficar doente

bem complicadas lá dentro

nossa população acaba abusando da 

gravar o áudio, mas existe a leitura 

nós funcionários públicos. Afirmou que na prefeitura já tem instaladas muitas filmadoras, 

tanto dentro quanto fora e que na Secretaria de Saúde o fluxo de pessoas é muito 

outra prefeitura e as pessoas cada vez

para evitar a confusão de um passar na frente do outro, se tivesse filmadora

averiguar o que aconteceu na semana passada, até mesmo para os funcionários terem um 

respaldo. Considera um pedido muito especial e 

agradecem. A Vereadora Onira Orlando Zonin disse ser favorável a indicação por causa da 

colega Daiane, que trabalha lá e por estar a par do que acontece na secretaria. Afirmou que 

não concordava em colocar 

tira a privacidade, mas é favorável que sejam instaladas nos corredore

presenciado, a Vereadora disse que escuta muitos 

agredidos. Disse que poderão batalhar por câmeras nas 

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

Indicação Nº. 077/2019, de autoria do Vereador Valdicir Bertoni, manifestou

dizendo que vem atender ao

poucos dias atrás, quase um acidente nesta via, por sorte o motorista estava bem atento e 

conseguiu reduzir a velocidade 

tragédia maior. Diante disso, gostaria

breve possível. Submetida à votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos

seguida foi à votação, conforme art. 13, 

Licença Nº. 001/2019, do Vereador Ismael Zukunelli, que foi aprovado por unanimidade de 

votos. Em deliberação, o

 

sendo bem atendidos, de médicos sendo xingados e também 

atualmente existe uma grande dificuldade de médico

saúde, lembrando que duas semanas atrás aconteceu um fato com um médico

câmeras de segurança instaladas, poderiam avaliar quem estava certo. Solicitou 

que a Prefeita, com urgência, instale essas câmeras de segurança para 

lhor da movimentação dentro da unidade. A Vereadora Daiane Barancelli comentou 

há muito tempo tem falado com suas colegas da Secretaria de Saúde, sobre a importância de 

ter filmadoras dentro da unidade, como estão lá diariamente, percebem o que está ocorrendo, 

onde muitas pacientes chegam sem paciência e xingam os funcionários. 

ficar doentes com situações como esta. Comentou 

lá dentro, com batidas de portas, rasgam documentações

sa população acaba abusando da equipe da saúde. Sabe que por lei, as câmaras não podem 

gravar o áudio, mas existe a leitura labial, que poderão ver a agressão que o povo tem contra 

. Afirmou que na prefeitura já tem instaladas muitas filmadoras, 

e que na Secretaria de Saúde o fluxo de pessoas é muito 

outra prefeitura e as pessoas cada vez mais estão se achando no direito de 

de um passar na frente do outro, se tivesse filmadora

averiguar o que aconteceu na semana passada, até mesmo para os funcionários terem um 

um pedido muito especial e que a população 

m. A Vereadora Onira Orlando Zonin disse ser favorável a indicação por causa da 

, que trabalha lá e por estar a par do que acontece na secretaria. Afirmou que 

não concordava em colocar câmera dentro das salas dos médicos e do 

tira a privacidade, mas é favorável que sejam instaladas nos corredore

presenciado, a Vereadora disse que escuta muitos relatos de funcionários que quase são 

. Disse que poderão batalhar por câmeras nas entradas e nos corredores

m votação, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos. Posta em d

/2019, de autoria do Vereador Valdicir Bertoni, manifestou

atender ao pedido de muitos moradores e também por ter presenciado, há 

poucos dias atrás, quase um acidente nesta via, por sorte o motorista estava bem atento e 

conseguiu reduzir a velocidade evitando pegar uma criança e por pouco não causou 

tragédia maior. Diante disso, gostaria que os responsáveis atendessem a solicitação

Submetida à votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos

, conforme art. 13, § 3º do Regimento Interno,

do Vereador Ismael Zukunelli, que foi aprovado por unanimidade de 

o Requerimento Nº. 010/2019, do Vereador Norberto da Silva 

 

s, de médicos sendo xingados e também dos próprios 

dificuldade de médicos no posto de 

saúde, lembrando que duas semanas atrás aconteceu um fato com um médico e que se 

quem estava certo. Solicitou 

de segurança para terem um controle 

Daiane Barancelli comentou  que 

há muito tempo tem falado com suas colegas da Secretaria de Saúde, sobre a importância de 

o lá diariamente, percebem o que está ocorrendo, 

os funcionários. Disse que muitos 

como esta. Comentou que presenciam crises 

documentações e gritos, e que a 

Sabe que por lei, as câmaras não podem 

ssão que o povo tem contra 

. Afirmou que na prefeitura já tem instaladas muitas filmadoras, 

e que na Secretaria de Saúde o fluxo de pessoas é muito grande, é 

estão se achando no direito de exigir e também 

de um passar na frente do outro, se tivesse filmadora também poderiam 

averiguar o que aconteceu na semana passada, até mesmo para os funcionários terem um 

a população e os funcionários 

m. A Vereadora Onira Orlando Zonin disse ser favorável a indicação por causa da 

, que trabalha lá e por estar a par do que acontece na secretaria. Afirmou que 

 secretário, até porque 

tira a privacidade, mas é favorável que sejam instaladas nos corredores. Embora não tenha 

relatos de funcionários que quase são 

e nos corredores da unidade. 

Posta em discussão a 

/2019, de autoria do Vereador Valdicir Bertoni, manifestou-se o proponente 

moradores e também por ter presenciado, há 

poucos dias atrás, quase um acidente nesta via, por sorte o motorista estava bem atento e 

pegar uma criança e por pouco não causou uma 

que os responsáveis atendessem a solicitação o mais 

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

do Regimento Interno, o Requerimento de 

do Vereador Ismael Zukunelli, que foi aprovado por unanimidade de 

Vereador Norberto da Silva 



Barancelli. Se manifestou o autor salientado que 

de padarias do município, 

funcionários ou até fechar os seus estabelecimentos. 

fora, porque todos precisam sobreviver, porém acredita que se 

estabelecer regras para esses vende

Segundo estes proprietários, 

pessoas, e segunda a proprietária 

vende seus produtos, a mercadoria é jogada fora

estabelecimento. Sabe que o cidadão tem direito de comprar aonde ele quiser

adianta sonhar em trazer uma empresa para o município, s

correm o risco de fechar. Pediu a Senhora Prefeita que viabilizasse o caminho correto para 

estes vendedores de fora, para que repassem as 

revender ao consumidor. Viabilizando isso

comércio. O Vereador Valdicir Bertoni fazendo uso da palavra 

colega Vereador, pois considera injusto para os nossos comerciantes, que pagam os seus 

impostos e geram empregos. Disse que não é contra 

acredita que seja dentro da legalidade, mas entende que deveriam estabelecer um local 

estes vendedores, porque bater de porta em porta acabam 

produtos gerados no nosso município

algo que não tem como proibir, porque é 

for aumentada a taxa de alvará que é paga 

deles mais caro. Disse que a nossa população precisa sentir no bolso, porque a questão da 

comodidade é o mal do brasileiro

com empresas do município que 

veículos próprios, sem alvará 

interessante este assunto que envolve dois lados

complicado proibir, até mesmo 

produto, mas também entende a 

defender a nossa população

o legislativo têm que olhar com mais 

Vereador comentou, lutam

instalação dessa empresa várias outras estão fechando as portas

entrar numa discussão mais forte e o 

desta situação. Novamente com a palavra, o Vereador Norberto acrescentou que a questão da 

fiscalização também é um ponto interessante, já que a fiscalização atua nos estabelecimentos 

 

Se manifestou o autor salientado que vem atender o pedido d

o município, que estão preocupados porque talvez t

até fechar os seus estabelecimentos. Disse que não é contra os vendedores de 

fora, porque todos precisam sobreviver, porém acredita que se existir

estabelecer regras para esses vendedores venderem suas mercadorias somente nos mercados. 

es proprietários, os vendedores de fora batem de porta em porta na casa das 

proprietária da Padaria Zaparolli, tem dois dias na semana que ela n

, a mercadoria é jogada fora e a tendência é el

Sabe que o cidadão tem direito de comprar aonde ele quiser

trazer uma empresa para o município, se das cinco padarias que temos, três 

correm o risco de fechar. Pediu a Senhora Prefeita que viabilizasse o caminho correto para 

, para que repassem as mercadorias somente no 

revender ao consumidor. Viabilizando isso, certamente melhorarão as vendas do nosso 

comércio. O Vereador Valdicir Bertoni fazendo uso da palavra concordou com a indicação do 

colega Vereador, pois considera injusto para os nossos comerciantes, que pagam os seus 

geram empregos. Disse que não é contra o pessoal de fora que vem vender, 

acredita que seja dentro da legalidade, mas entende que deveriam estabelecer um local 

estes vendedores, porque bater de porta em porta acabam tirando a comercialização dos 

os gerados no nosso município. O Vereador Diego Antonio Pereira

algo que não tem como proibir, porque é como aquele ditado “o sol nasce para todos

aumentada a taxa de alvará que é paga por estes vendedores, talvez 

. Disse que a nossa população precisa sentir no bolso, porque a questão da 

comodidade é o mal do brasileiro. Afirmou ainda que não podem fazer como a prefeitura, 

com empresas do município que pagam alvará, preferem fazer a propaganda

alvará e sem licença. O Vereador Ismael Zukunelli

e assunto que envolve dois lados, como o Vereador Diego comentou é 

mesmo pela questão da legalidade da empresa que ve

entende a questão levantada pelos Vereadores Norberto e Valdicir sobre 

nossa população, como Vereadores têm o dever de fazer isso, 

que olhar com mais carinho para nossos comerciante

Vereador comentou, lutam para trazer uma empresa de fora para gerar empregos, mas até a 

várias outras estão fechando as portas. Disse que 

entrar numa discussão mais forte e o município tem o poder para ser mais rígido 

desta situação. Novamente com a palavra, o Vereador Norberto acrescentou que a questão da 

fiscalização também é um ponto interessante, já que a fiscalização atua nos estabelecimentos 

 

vem atender o pedido dos cinco proprietários 

talvez tenham que demitir 

Disse que não é contra os vendedores de 

existir um meio legal de 

somente nos mercados. 

de porta em porta na casa das 

is dias na semana que ela não 

e a tendência é ela fechar o seu 

Sabe que o cidadão tem direito de comprar aonde ele quiser, mas de nada 

das cinco padarias que temos, três 

correm o risco de fechar. Pediu a Senhora Prefeita que viabilizasse o caminho correto para 

somente no comércio, e este 

, certamente melhorarão as vendas do nosso 

concordou com a indicação do 

colega Vereador, pois considera injusto para os nossos comerciantes, que pagam os seus 

o pessoal de fora que vem vender, 

acredita que seja dentro da legalidade, mas entende que deveriam estabelecer um local para 

a comercialização dos 

Diego Antonio Pereira salientou que isso é 

o sol nasce para todos”, mas se 

talvez isso torne o produto 

. Disse que a nossa população precisa sentir no bolso, porque a questão da 

ainda que não podem fazer como a prefeitura, 

ropaganda de rua com 

O Vereador Ismael Zukunelli considerou bem 

, como o Vereador Diego comentou é 

pela questão da legalidade da empresa que vende esse 

levantada pelos Vereadores Norberto e Valdicir sobre 

fazer isso, o poder executivo e 

comerciantes, porque como o 

de fora para gerar empregos, mas até a 

. Disse que o assunto precisa 

mais rígido no controle 

desta situação. Novamente com a palavra, o Vereador Norberto acrescentou que a questão da 

fiscalização também é um ponto interessante, já que a fiscalização atua nos estabelecimentos 



comerciais do município, a P

fiscalização dessas mercadorias que vem de outros municípios, para passar tudo em pratos 

limpos, porque talvez não estejam fiscalizando.

unanimidade de votos. Prosseguindo, 

027/2019 do Executivo. Sem manifestações dos Vereadores, foi à votação e aprovado por 

unanimidade de votos. Por fim, foi submetido e

Sem manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

encerrada a Ordem do Dia 

Presidente passou de imediato para as inscrições do 

a ocupar a tribuna foi o Vereador 

que tem prestado bastante atenção 

principalmente a maioria dos V

Vereadores, mas sim falar 

que induzem ou levam a crer que os V

para passear e nas ruas também está 

estão dizendo que os Vereadores não estão trazendo nada para o município

particularmente, sempre procurou não 

porque sozinho você não conquis

formam um grupo que trouxe muito para Maximiliano

Lenir, Vereador Cláudio Bortoli, 

Vereador Marcelo Richit, Vereador Zuko, Secretário 

Bassoli, Secretária Edinara Bar

Vereador Sergio Bernardi, Vereador Idanir

da Silva e Elter Piana. Fez questão de 

conquistou valores que ultrapassam dez milhões de reais, 

município, ressaltando que em 

acabou de comentar. Disse que 

vídeos tentando individualizar 

Onira costuma dizer que as pessoas têm

querer se mostrar e sim para colocar fatos

mais de respeito com os V

destes Vereadores existe um grup

também que a Vereadora Onira e a Prefeita Dirlei 

foram as duas que trouxeram tudo para o município

por trás disso, e pelo qual precisa haver 

 

comerciais do município, a Prefeita também pode exigir dos fiscais que realizem a 

fiscalização dessas mercadorias que vem de outros municípios, para passar tudo em pratos 

limpos, porque talvez não estejam fiscalizando. O requerimento foi à votação e aprovado por 

Prosseguindo, o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº. 

/2019 do Executivo. Sem manifestações dos Vereadores, foi à votação e aprovado por 

Por fim, foi submetido em discussão o Projeto de Lei Nº. 031

Sem manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

ncerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, o Senhor 

passou de imediato para as inscrições do Grande Expediente

a ocupar a tribuna foi o Vereador Ismael Zukunelli. Após saudar os presentes

bastante atenção nas declarações de algumas pessoas, que envolvem 

a maioria dos Vereadores desta Casa. Disse que não partiria em 

 a realidade, tem observado a Vereadora Onira fazendo colocações 

que induzem ou levam a crer que os Vereadores não buscam nada, que vão a Brasília 

para passear e nas ruas também está havendo esta covardia, por parte de 

ereadores não estão trazendo nada para o município

, sempre procurou não individualizar conquistas, mas sim usar o grupo, 

onquista nada. Listou o nome de algumas pessoas, que desde 2009, 

que trouxe muito para Maximiliano, são eles: o Prefeito G

Lenir, Vereador Cláudio Bortoli, Vereador Adelino da Silva, Vereador Cla

Richit, Vereador Zuko, Secretário Adriano Caetano

Bassoli, Secretária Edinara Barancelli, Vice-Prefeito Mauri, Secretário Mauri Caetano

Vereador Sergio Bernardi, Vereador Idanir Minozzo, Doutor Marcio Miola, Senhores Celsoir 

Piana. Fez questão de exaltar que este grupo, em dez anos de trabalho 

valores que ultrapassam dez milhões de reais, e quem lucrou com isso foi o 

, ressaltando que em lugar algum foi especificado o nome destas pessoas

acabou de comentar. Disse que não estão aqui para aparecer e nem precisam ficar fazendo 

individualizar que “eu consegui, eu fui buscar, eu trouxe

as pessoas têm amnésia, gostaria de trazer isso à tona, mas 

para colocar fatos, os quais não podem ser negados

mais de respeito com os Vereadores que estão aqui trabalhando firme, sendo que por trás 

um grupo muito forte de pessoas dedicadas. O Vereador enfatizou 

Onira e a Prefeita Dirlei sozinhas não vão a lugar nenhum

que trouxeram tudo para o município, muito pelo contrário

, e pelo qual precisa haver respeito. Com relação ao que foi comentado pela 

 

refeita também pode exigir dos fiscais que realizem a 

fiscalização dessas mercadorias que vem de outros municípios, para passar tudo em pratos 

O requerimento foi à votação e aprovado por 

scussão o Projeto de Lei Nº. 

/2019 do Executivo. Sem manifestações dos Vereadores, foi à votação e aprovado por 

scussão o Projeto de Lei Nº. 031/2019. 

Sem manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Declarou-se 

Tribuna Livre, o Senhor 

Grande Expediente. O primeiro inscrito 

presentes, iniciou dizendo 

declarações de algumas pessoas, que envolvem 

Disse que não partiria em defesa dos 

Onira fazendo colocações 

, que vão a Brasília apenas 

, por parte de algumas pessoas que 

ereadores não estão trazendo nada para o município. Afirmou que, 

s, mas sim usar o grupo, 

Listou o nome de algumas pessoas, que desde 2009, 

o Prefeito Gringo, Prefeita 

, Vereador Claiton Paduani, 

Adriano Caetano, Secretário Romeu 

ecretário Mauri Caetano, 

Minozzo, Doutor Marcio Miola, Senhores Celsoir 

este grupo, em dez anos de trabalho 

e quem lucrou com isso foi o 

foi especificado o nome destas pessoas que 

não estão aqui para aparecer e nem precisam ficar fazendo 

eu trouxe”. Como a Vereadora 

trazer isso à tona, mas não para 

não podem ser negados. Pediu um pouco 

abalhando firme, sendo que por trás 

o muito forte de pessoas dedicadas. O Vereador enfatizou 

sozinhas não vão a lugar nenhum, pois não 

muito pelo contrário, existe um grupo 

. Com relação ao que foi comentado pela 



Vereadora Onira sobre a manifestação na RS 126, o Vereador pediu que a Vereadora Onira 

quando se dirigir a algum Vereador, procure mencio

Vereadores, porém, ela afirmou que estava com 

mentira, mas estava fazendo isso de 

esteve presente viu que havia um diálogo com quem passava

o Vereador disse que out

ganhando dinheiro, porque se 

é de onde sai o seu sustento

Ressaltou que estava presente 

trabalha, mas várias outras empresas

desta via, a qual está em p

protesto a 100km daqui trancando estradas,

não estavam reivindicando direito

bandido que o nosso país já teve

cidadão que está preso, não tivesse roubado tanto dinheiro

Onira não tivesse afundado nosso

precisariam estar fazendo manifestações

Prefeita e da Vereadora Onira 

porque prometeram que teria 

as máquinas para arrumar a estrada

promessa do cascalho e passamos por mais um vexame

embora e a RS 126 continua

está apresentando fatos e quando 

uma vez a Prefeita e a Vereadora Onira querendo fazer cena, 

do município. O próximo inscrito foi o Veread

os presentes, o Vereador falou sobre o encanamento da água na Lin

Vereador Marcelo Locatelli, 

desta comunidade, já não estava mais presente, o que considerou uma falta de respeito.  Disse 

que o poço já está aberto 

apresentou uma indicação 

Vereador Marcelo Locatelli, na sessão anterior, 

da caixa, mas que havia se disponibilizado em dar o terreno, sendo que até o momento 

ninguém esteve na comunidade.  Relatou que nest

para o Secretário de Urbanismo, 

Corsan, mas também até o momento 

 

Onira sobre a manifestação na RS 126, o Vereador pediu que a Vereadora Onira 

quando se dirigir a algum Vereador, procure mencionar o nome, até porque 

Vereadores, porém, ela afirmou que estava com o caminhão trancando e

mentira, mas estava fazendo isso de maneira pacífica, não obrigavam ninguém a

havia um diálogo com quem passava. Dirigindo-

disse que outro motivo teria para estar nesta manifestação, 

porque se estivesse viajando com seu caminhão, carregado de la

sustento, afirmando que não vive de política como

presente reivindicando uma situação em apoio não só 

outras empresas, autônomos, agricultores e todas as

está em péssimas condições. Ao contrário das pessoas que 

trancando estradas, como a Senhora Prefeita e a Vereadora Onira, 

não estavam reivindicando direitos, mas sim tentando favorecer o direito à 

que o nosso país já teve, o qual está preso em Curitiba. Para o Vereador, se 

não tivesse roubado tanto dinheiro, se o PT, 

não tivesse afundado nosso país, com certeza a RS 126 estaria asfaltada

precisariam estar fazendo manifestações visando apenas melhorias. Disse que ao invés da 

Onira irem à manifestação para ajudar, acabaram atrapalhando, 

que teria o cascalho e até hoje nada. Informou que o DAER descarregou 

para arrumar a estrada, porém, alegou que o município 

cascalho e passamos por mais um vexame, carregaram as 

continua um caos. Disse que não é da sua índole rebater ninguém, apenas 

quando eles existem significa realidade, e lamentavelmente

Vereadora Onira querendo fazer cena, acabaram 

próximo inscrito foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli

os presentes, o Vereador falou sobre o encanamento da água na Lin

Locatelli, que teria que estar presente para dar esclarecimento 

já não estava mais presente, o que considerou uma falta de respeito.  Disse 

que o poço já está aberto para a instalação desta água, o recurso também já saiu e já 

indicação solicitando que fosse viabilizado este encanamento, sendo que o 

Vereador Marcelo Locatelli, na sessão anterior, alegou que não teria o terreno para instalação 

, mas que havia se disponibilizado em dar o terreno, sendo que até o momento 

ve na comunidade.  Relatou que nesta semana tiveram falta de água

rbanismo, o qual ficou encarregado de mandar um

até o momento o caminhão não apareceu. Responsabilizou o 

 

Onira sobre a manifestação na RS 126, o Vereador pediu que a Vereadora Onira 

nar o nome, até porque são nove 

trancando estrada, o que não é 

ninguém a parar, quem 

-se a Vereadora Onira, 

manifestação, pois não estava 

carregado de laranja, que 

e política como algumas pessoas. 

apoio não só a empresa que 

das as pessoas que precisam 

pessoas que estavam em 

como a Senhora Prefeita e a Vereadora Onira, que 

entando favorecer o direito à soltura do maior 

Para o Vereador, se este 

 partido da Vereadora 

126 estaria asfaltada e não 

Disse que ao invés da 

ra ajudar, acabaram atrapalhando, 

e até hoje nada. Informou que o DAER descarregou 

o município não cumpriu com a 

, carregaram as máquinas, foram 

é da sua índole rebater ninguém, apenas 

lamentavelmente, mais 

 atrasando os trabalhos 

or Norberto da Silva Barancelli. Após saudar 

os presentes, o Vereador falou sobre o encanamento da água na Linha Raia, sendo que o 

dar esclarecimento à população 

já não estava mais presente, o que considerou uma falta de respeito.  Disse 

, o recurso também já saiu e já 

solicitando que fosse viabilizado este encanamento, sendo que o 

não teria o terreno para instalação 

, mas que havia se disponibilizado em dar o terreno, sendo que até o momento 

falta de água, que ligou 

ficou encarregado de mandar um caminhão de água da 

Responsabilizou o Vereador 



Marcelo Locatelli e espera que ele tome as devi

Prefeita, uma vez que são 

por esta necessidade. Outro assunto abordado pelo Vereador

municipais, disse que hoje são 228 (duzentos e vinte e oito), que não 

funcionários, pois defende que é direito de cada um trabalhar. Disse que segundo estimativa 

do IBGE, a população do nosso 

quatrocentos e quarenta e três) habitantes, então para cada 

município tem um funcionário, sendo que a Prefeita 

que não é contra estas pessoas

público, pois a seu ver, a Prefeita Dirlei está fazendo 

orçamento do município, para se dar bem no

preciso haver organização para dar um b

que se tem políticos mal-intencionado

para a Prefeita parar com esta manobra

ser bom, ele tem que contratar

semana viu um funcionário

cuidavam embaixo. Disse que tanto Prefeita, quanto Vereadores estão de passagem, são 

funcionários do povo e não tem 

usando dinheiro público 

Vereador, a Prefeita tem grande dificuldade 

que é o caso do encanamento da água n

está fazendo uma manobra, porque ela vai chegar 

vai dizer que foi ela quem fez, sendo que muitos acreditam nisso. Chamou a

maximilianense que também precisa acordar,

que ela está fazendo, no que se refere ao 

a Prefeita gastou um bom dinheiro

Para finalizar alertou a Senhora Prefeita 

fazer manobra política para se manter no poder, cuidar

graças a este povo que chega

Grande Expediente foi Vereador Diego Antonio Pereira. Depois de saudar os presentes o 

Vereador lembrou que na tribuna já tinha falado da 

conta de uma promessa d

máquinas, com a certeza do impacto gerado com a mobilização, mas agora se sentia triste por 

saber que as máquinas foram carregadas e levadas embora. Seguiu dizendo que se a 

população rever as sessões passadas, Maximiliano é sempre dependente de verbas 

 

elo Locatelli e espera que ele tome as devidas providências já que ele é mais chegado 

Prefeita, uma vez que são aproximadamente 25 (vinte e cinco) famílias 

Outro assunto abordado pelo Vereador foi o número de func

municipais, disse que hoje são 228 (duzentos e vinte e oito), que não 

funcionários, pois defende que é direito de cada um trabalhar. Disse que segundo estimativa 

do IBGE, a população do nosso município é de aproximadamente

quatrocentos e quarenta e três) habitantes, então para cada 19 (dezenove) 

município tem um funcionário, sendo que a Prefeita não para de contratar pessoal

pessoas, mas contra o Prefeito que não está preocupado com 

, pois a seu ver, a Prefeita Dirlei está fazendo uma manobra política

para se dar bem no período eleitoral do ano que vem

nização para dar um basta nesta situação. Disse ainda que isso não é de 

intencionados que estão acostumados com isso. O 

esta manobra política, porque entende que um administrador para 

ele tem que contratar o necessário, mas não é o que está acontecendo, pois 

um funcionário trabalhando em cima de um poste, sendo que 

Disse que tanto Prefeita, quanto Vereadores estão de passagem, são 

e não tem porque fazer uma manobra política para 

usando dinheiro público como é o caso da Excelentíssima Prefeita 

grande dificuldade de investir o dinheiro nas pessoas mais carentes

o caso do encanamento da água na Linha Raia, que o recurso já 

está fazendo uma manobra, porque ela vai chegar às casas dos moradores

vai dizer que foi ela quem fez, sendo que muitos acreditam nisso. Chamou a

que também precisa acordar, avaliar e  denunciar. Disse que não é contra ao 

no que se refere ao acampamento farroupilha, mas segundo informações

astou um bom dinheiro nisto, que mais para frente buscarão a informação correta. 

Senhora Prefeita para cuidar com carinho do dinheiro público e não 

a para se manter no poder, cuidar também da p

e povo que chegaram ao poder para governar para todos. O próximo inscrito no 

Grande Expediente foi Vereador Diego Antonio Pereira. Depois de saudar os presentes o 

Vereador lembrou que na tribuna já tinha falado da vergonha que a Prefeita lhe fez passar, por 

conta de uma promessa de cascalho. Disse que ficou feliz quando 

máquinas, com a certeza do impacto gerado com a mobilização, mas agora se sentia triste por 

saber que as máquinas foram carregadas e levadas embora. Seguiu dizendo que se a 

ssões passadas, Maximiliano é sempre dependente de verbas 

 

das providências já que ele é mais chegado à 

(vinte e cinco) famílias que estão passando 

foi o número de funcionários 

municipais, disse que hoje são 228 (duzentos e vinte e oito), que não criticavaestes 

funcionários, pois defende que é direito de cada um trabalhar. Disse que segundo estimativa 

aproximadamente 4.443 (quatro mil 

(dezenove) habitantes do 

não para de contratar pessoal, e garantiu 

tá preocupado com o dinheiro 

uma manobra política, comprometendo o 

ano que vem. Afirmou que é 

asta nesta situação. Disse ainda que isso não é de hoje 

estão acostumados com isso. O Vereador clamou 

um administrador para 

não é o que está acontecendo, pois durante a 

, sendo que três funcionários 

Disse que tanto Prefeita, quanto Vereadores estão de passagem, são 

uma manobra política para se manter no poder, 

refeita Dirlei. Segundo o 

o dinheiro nas pessoas mais carentes, 

já está liberado, mas ela 

asas dos moradores, no ano que vem e 

vai dizer que foi ela quem fez, sendo que muitos acreditam nisso. Chamou a atenção do povo 

Disse que não é contra ao 

acampamento farroupilha, mas segundo informações, 

ra frente buscarão a informação correta. 

o do dinheiro público e não 

também da população porque foi 

O próximo inscrito no 

Grande Expediente foi Vereador Diego Antonio Pereira. Depois de saudar os presentes o 

vergonha que a Prefeita lhe fez passar, por 

 recebeu fotos destas 

máquinas, com a certeza do impacto gerado com a mobilização, mas agora se sentia triste por 

saber que as máquinas foram carregadas e levadas embora. Seguiu dizendo que se a 

ssões passadas, Maximiliano é sempre dependente de verbas 



parlamentares, as quais o município tem direito e os deputados tem o dever de mandar, por 

isso, o Vereador entende que

muito dinheiro para distribuir e 

existe uma cobrança por emendas, na sessão passada quando falaram 

parque, também comentaram que precisaria de emenda

que fazer um financiamento

município, até porque a Prefeita não fez nada, apenas foi lá e pediu o financiamento, quem vai 

pagar é outra administração, porque ela tem esse prazo de car

orçamento do próximo Prefeito, que não será ela, porque o Brasil já acordou e Maximiliano 

também vai acordar. Disse que nada adianta a Prefeita fazer o que ela vem fazendo, pois 

daqueles 228 funcionários, nunca baixou de (50) cinquenta cargos de confiança, na épo

Prefeito Chico tinha (45) quarenta e cinco

quatro, mas que não está atualizada.  Disse

votos lícita, pois o Deputado encaminha a verba e fica aquela pendência com el

o eleitor não vai dar o voto?  E assim acontece no município, a Prefeita dá o cargo é como é 

que o funcionário não vai votar nela?  

a Prefeita tem comentado que é candidata. Voltando a falar das treze

município não tem nenhuma obra que foi fei

Prefeita a fazer mais duas ruas com 

último inscrito foi o Vereador Sergio Bernardi, o qual desistiu de sua inscrição no Grande 

expediente. Não havendo mais nada a ser tratado

trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos para a Décima Quinta S

Ordinária, que será realizada no dia 04 de Outubro 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, qu

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

 

 

parlamentares, as quais o município tem direito e os deputados tem o dever de mandar, por 

o Vereador entende que eles não devem ser vangloriados por mandar miséria, 

a distribuir e não precisam ficar se humilhando tanto. Segundo o Vereador, 

existe uma cobrança por emendas, na sessão passada quando falaram 

comentaram que precisaria de emenda, falaram das ruas, 

financiamento. Parabenizou a Caixa Federal que liberou treze ruas no 

município, até porque a Prefeita não fez nada, apenas foi lá e pediu o financiamento, quem vai 

pagar é outra administração, porque ela tem esse prazo de carência, c

próximo Prefeito, que não será ela, porque o Brasil já acordou e Maximiliano 

também vai acordar. Disse que nada adianta a Prefeita fazer o que ela vem fazendo, pois 

daqueles 228 funcionários, nunca baixou de (50) cinquenta cargos de confiança, na épo

Prefeito Chico tinha (45) quarenta e cinco, mas hoje tem uma lista com (54)

mas que não está atualizada.  Disse ainda que a verba parlamentar é uma compra de 

votos lícita, pois o Deputado encaminha a verba e fica aquela pendência com el

o eleitor não vai dar o voto?  E assim acontece no município, a Prefeita dá o cargo é como é 

não vai votar nela?  Declarou que estamos perto de um ano de campanha e 

a Prefeita tem comentado que é candidata. Voltando a falar das treze

tem nenhuma obra que foi feita com dinheiro próprio, o Vereador desafiou 

Prefeita a fazer mais duas ruas com recursos próprios ou com os royalties da barragem. 

inscrito foi o Vereador Sergio Bernardi, o qual desistiu de sua inscrição no Grande 

Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os 

trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos para a Décima Quinta S

Ordinária, que será realizada no dia 04 de Outubro 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, qu

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

 

parlamentares, as quais o município tem direito e os deputados tem o dever de mandar, por 

não devem ser vangloriados por mandar miséria, pois têm 

tanto. Segundo o Vereador, 

existe uma cobrança por emendas, na sessão passada quando falaram dos brinquedos do 

das ruas, mas para isso tem 

Parabenizou a Caixa Federal que liberou treze ruas no 

município, até porque a Prefeita não fez nada, apenas foi lá e pediu o financiamento, quem vai 

ência, comprometeu o 

próximo Prefeito, que não será ela, porque o Brasil já acordou e Maximiliano 

também vai acordar. Disse que nada adianta a Prefeita fazer o que ela vem fazendo, pois 

daqueles 228 funcionários, nunca baixou de (50) cinquenta cargos de confiança, na época o 

hoje tem uma lista com (54) cinquenta e 

que a verba parlamentar é uma compra de 

votos lícita, pois o Deputado encaminha a verba e fica aquela pendência com ele, como é que 

o eleitor não vai dar o voto?  E assim acontece no município, a Prefeita dá o cargo é como é 

que estamos perto de um ano de campanha e 

a Prefeita tem comentado que é candidata. Voltando a falar das treze ruas, e como no 

com dinheiro próprio, o Vereador desafiou a 

royalties da barragem. O 

inscrito foi o Vereador Sergio Bernardi, o qual desistiu de sua inscrição no Grande 

o Senhor Presidente declarou encerrados os 

trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos para a Décima Quinta Sessão 

Ordinária, que será realizada no dia 04 de Outubro 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.  


