
ATA DA DÉCIMA SEXTA R
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 
______________________________________________________________________

Aos vinte e dois dias do mês de 

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

a Décima Sexta Reunião O

presentes os seguintes Vereadores: 

Branco Barancelli, Marcelo Júnior Locatelli,

Onira Orlando Zonin e Valdicir

Proteção Divina, o Senhor Presidentedeclarou aberta a 

vindas aos Vereadores, funcioná

facebook e pela Rádio Interativa Maxi. 

Vereadores, que a Ata da Reunião Ordinária r

próxima sessão.  Dando sequência, 

constando das seguintes matérias

Silva Barancelli: Indica à Senhora Prefeita para que verifique junto ao setor competente 

observadas as possibilidades legais, que seja regulamenta

existente entre os canteiros

sinalização de vagas de estacionamento em frente ao Banrisul, Agropecuária Muterlle e 

também em frente ao Mercado Supermax.

Norberto da Silva Barancelli:

para que seja realizada em regime de urgência, a limpeza dos meio

José Muterle e também na Avenida Porto Alegre.

Vereadora Edinara Barancelli:

Bertoni, solicitando a Chefe do Poder Executivo, para que através da secretaria de obras, 

sejam realizadas com urgência, melhorias com patrolamento e 

dá acesso à Linha Dalmazo, atendendo ao pedido do Sr. Veloso Luis

INDICAÇÃO Nº 087/2019 

solicitação dos moradores daquela comunidade indica 

do poste de luz situado no cemitério da Linha Cerro da Rapadura.

– da Vereadora Edinara Barancelli:

Vereador Norberto da Silva Barancelli, reitera 

setor competente da Administração Municipal, que seja realizada melhorias em regime de 

urgência, com uma operação tapa

Neves e também que seja providenciada a pintura da sinalizaçã

em frente ao Mercado Picolotto e em frente ao Bar do Salmora.

 

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 22 de Outubro

______________________________________________________________________

do mês de outubro 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 Sergio Bernardi, 

s seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,

Marcelo Júnior Locatelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva 

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

Senhor Presidentedeclarou aberta a presente sessão ordinária

aos Vereadores, funcionários da Casa, o público presente e os que acompanhavam pelo 

acebook e pela Rádio Interativa Maxi. Continuando, o Senhor Presidente

Vereadores, que a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 03.10.2019, seria

próxima sessão.  Dando sequência, realizou-se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

as seguintes matérias:- INDICAÇÃO Nº. 084/2019 – do Vereador Norberto da 

Indica à Senhora Prefeita para que verifique junto ao setor competente 

observadas as possibilidades legais, que seja regulamentado o estacionamento no espaço 

os canteiros centrais situados junto a Rua José Bonifácio, com pintura e 

sinalização de vagas de estacionamento em frente ao Banrisul, Agropecuária Muterlle e 

também em frente ao Mercado Supermax.- INDICAÇÃO Nº 085/2019 

Norberto da Silva Barancelli: Indica ao Executivo Municipal, através do setor competente, 

para que seja realizada em regime de urgência, a limpeza dos meio-fios localizados na Rua 

José Muterle e também na Avenida Porto Alegre.- INDICAÇÃO Nº 086/2019 

Vereadora Edinara Barancelli:Reitera a Indicação Nº 078/2019, do Vereador Valdicir 

Bertoni, solicitando a Chefe do Poder Executivo, para que através da secretaria de obras, 

sejam realizadas com urgência, melhorias com patrolamento e cascalhamento na estrada que 

dá acesso à Linha Dalmazo, atendendo ao pedido do Sr. Veloso Luis

INDICAÇÃO Nº 087/2019 – da Vereadora Edinara Barancelli:

solicitação dos moradores daquela comunidade indica a necessidade de realizar 

do poste de luz situado no cemitério da Linha Cerro da Rapadura. INDICAÇÃO Nº 088/2019 

da Vereadora Edinara Barancelli: Considerando a Indicação Nº 059/2019, de autoria do 

Vereador Norberto da Silva Barancelli, reitera a Chefe do Executivo, para que determine ao 

setor competente da Administração Municipal, que seja realizada melhorias em regime de 

urgência, com uma operação tapa-buracos e a limpeza em toda a extensão

Neves e também que seja providenciada a pintura da sinalização para estacionamento oblíquo 

em frente ao Mercado Picolotto e em frente ao Bar do Salmora. - INDICAÇÃO Nº 089/2019 

 

EUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
Outubro de 2019. 

___________________________________________________________________________ 

enove, às dezenove horas, 

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

rgio Bernardi, estando 

Diego Antonio Pereira, Edinara Maria 

Norberto da Silva Barancelli, 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a 

ordinária. Deu as boas-

os que acompanhavam pelo 

Continuando, o Senhor Presidente informou aos 

ealizada no dia 03.10.2019, seria apreciada na 

EXPEDIENTE DO DIA, 

do Vereador Norberto da 

Indica à Senhora Prefeita para que verifique junto ao setor competente 

do o estacionamento no espaço 

Rua José Bonifácio, com pintura e 

sinalização de vagas de estacionamento em frente ao Banrisul, Agropecuária Muterlle e 

085/2019 – do Vereador 

Indica ao Executivo Municipal, através do setor competente, 

fios localizados na Rua 

CAÇÃO Nº 086/2019 – da 

Indicação Nº 078/2019, do Vereador Valdicir 

Bertoni, solicitando a Chefe do Poder Executivo, para que através da secretaria de obras, 

cascalhamento na estrada que 

dá acesso à Linha Dalmazo, atendendo ao pedido do Sr. Veloso Luis Colombeli. - 

da Vereadora Edinara Barancelli: Atendendo a uma 

a necessidade de realizar a manutenção 

INDICAÇÃO Nº 088/2019 

Considerando a Indicação Nº 059/2019, de autoria do 

para que determine ao 

setor competente da Administração Municipal, que seja realizada melhorias em regime de 

buracos e a limpeza em toda a extensão da Rua Andrade 

o para estacionamento oblíquo 

INDICAÇÃO Nº 089/2019 



– da Vereadora Edinara Barancelli: 

através da Secretaria competente, providencie em caráter 

luminárias nos postes de energia elétrica localizados na Rua Barão Santo Ângelo. 

REQUERIMENTO Nº 012/2019 

Orlando Zonin: Solicitam autorização legislativa para realizarem viage

dias 28/10/2019 a 01/11/2019, com o objetivo de participar de audiências nos Gabinetes dos 

Deputados Federais e Senadores e nos Ministérios. 

passagem aérea de ida e volta, bem como o ressarcimento das

táxi.- PROJETO DE LEI Nº 032/2019: 

que instituiu a obrigatoriedade de uso do uniforme escolar padronizado na rede municipal de 

ensino. - PROJETO DE LEI Nº 033/2019: 

Segunda Expo INCOAGROe determinar outras providências.

Comissão Única de Parecer, conforme solicitação do Vereador Diego Antonio Pereira.

PROJETO DE LEI Nº 034/2019

no valor de até R$ 17.000,00 alusivas às festividades natalinas e de final de ano, a serem 

utilizadas em confraternização pelos servidores municipais e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 035/2019

Municipais, através de revisão geral anual, no índice de 5,00% e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 036/2019

de 10 de Abril de 2017, que estabelece o valor do Vale

Nº 037/2019: Autoriza o Município a realizar despesas na instalação de internet no meio rural, 

autorizando a abertura de crédito especial e dá outras providências. 

LEGISLATIVO Nº. 006/2019

de provimento efetivo e do quadro de provimento em comissão, do Poder Legislativo de 

Maximiliano de Almeida, através de revisão geral anual. 

LEGISLATIVO Nº. 007/2019:

de abril de 2017, que estabelece o valor do vale

Legislativo.- PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº. 008/2019:

revisão geral dos subsídi

Maximiliano de Almeida 

811/2016. - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº. 009/2019

geral do subsídio dos Secretários Muni

quadriênio 2017/2020, fixado pela Lei Municipal nº 812/201

LEGISLATIVO Nº. 010/2019

Vice-Prefeito do município de Maximiliano de

 

da Vereadora Edinara Barancelli: Indica a Chefe do Executivo Municipal, para que 

através da Secretaria competente, providencie em caráter de urgência a instalação de 

luminárias nos postes de energia elétrica localizados na Rua Barão Santo Ângelo. 

REQUERIMENTO Nº 012/2019 – dos Vereadores Marcelo Junior Locatelli e Onira 

Solicitam autorização legislativa para realizarem viage

dias 28/10/2019 a 01/11/2019, com o objetivo de participar de audiências nos Gabinetes dos 

Deputados Federais e Senadores e nos Ministérios. Solicitam o pagamento das diárias, 

passagem aérea de ida e volta, bem como o ressarcimento das despesas com a utilização de 

PROJETO DE LEI Nº 032/2019: Altera o Artigo 2° da Lei Municipal N° 973/2019, 

que instituiu a obrigatoriedade de uso do uniforme escolar padronizado na rede municipal de 

PROJETO DE LEI Nº 033/2019: Autoriza a ACISMAX/ CDL a realizar a 

Segunda Expo INCOAGROe determinar outras providências. O projeto foi encaminhado à 

Comissão Única de Parecer, conforme solicitação do Vereador Diego Antonio Pereira.

PROJETO DE LEI Nº 034/2019: Autoriza o Poder Executivo Municipal

no valor de até R$ 17.000,00 alusivas às festividades natalinas e de final de ano, a serem 

utilizadas em confraternização pelos servidores municipais e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 035/2019: Concede reajuste dos vencimentos de todos os Servidores 

Municipais, através de revisão geral anual, no índice de 5,00% e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 036/2019: Altera o Caput do Artigo 3° da Lei Municipal 848/2017, 

de 2017, que estabelece o valor do Vale-Alimentação. -

: Autoriza o Município a realizar despesas na instalação de internet no meio rural, 

autorizando a abertura de crédito especial e dá outras providências. - PROJETO DE LEI DO 

EGISLATIVO Nº. 006/2019: Concede reajuste dos vencimentos dos servidores do quadro 

de provimento efetivo e do quadro de provimento em comissão, do Poder Legislativo de 

Maximiliano de Almeida, através de revisão geral anual. - PROJETO DE LEI DO 

Nº. 007/2019: Altera o caput do art. 3º da Lei Municipal 851/2017, de 19 

de abril de 2017, que estabelece o valor do vale-alimentação aos Servidores do Poder 

ROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº. 008/2019:

revisão geral dos subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de 

Maximiliano de Almeida – RS, Legislatura 2017/2020, fixados pela Lei Municipal nº 

ROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº. 009/2019: Dispõe sobre a revisão 

geral do subsídio dos Secretários Municipais de Maximiliano de Almeida 

quadriênio 2017/2020, fixado pela Lei Municipal nº 812/2016.- PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO Nº. 010/2019: Dispõe sobre a revisão geral dos subsídios do Prefeito e do 

Prefeito do município de Maximiliano de Almeida – RS, para o quadriênio 2017/2020, 

 

Chefe do Executivo Municipal, para que 

de urgência a instalação de 

luminárias nos postes de energia elétrica localizados na Rua Barão Santo Ângelo. - 

dos Vereadores Marcelo Junior Locatelli e Onira 

Solicitam autorização legislativa para realizarem viagem à Brasília/DF, nos 

dias 28/10/2019 a 01/11/2019, com o objetivo de participar de audiências nos Gabinetes dos 

Solicitam o pagamento das diárias, 

despesas com a utilização de 

Altera o Artigo 2° da Lei Municipal N° 973/2019, 

que instituiu a obrigatoriedade de uso do uniforme escolar padronizado na rede municipal de 

CISMAX/ CDL a realizar a 

O projeto foi encaminhado à 

Comissão Única de Parecer, conforme solicitação do Vereador Diego Antonio Pereira.- 

: Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas 

no valor de até R$ 17.000,00 alusivas às festividades natalinas e de final de ano, a serem 

utilizadas em confraternização pelos servidores municipais e dá outras providências. - 

tos de todos os Servidores 

Municipais, através de revisão geral anual, no índice de 5,00% e dá outras providências. - 

do Artigo 3° da Lei Municipal 848/2017, 

- PROJETO DE LEI 

: Autoriza o Município a realizar despesas na instalação de internet no meio rural, 

ROJETO DE LEI DO 

: Concede reajuste dos vencimentos dos servidores do quadro 

de provimento efetivo e do quadro de provimento em comissão, do Poder Legislativo de 

ROJETO DE LEI DO 

do art. 3º da Lei Municipal 851/2017, de 19 

alimentação aos Servidores do Poder 

ROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº. 008/2019: Dispõe sobre a 

os dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de 

RS, Legislatura 2017/2020, fixados pela Lei Municipal nº 

: Dispõe sobre a revisão 

cipais de Maximiliano de Almeida - RS, para o 

ROJETO DE LEI DO 

: Dispõe sobre a revisão geral dos subsídios do Prefeito e do 

RS, para o quadriênio 2017/2020, 



fixado pela Lei Municipal nº 813/2016

submeteu à discussão a Indicação Nº. 078

Vereador Norberto da Silva Barancelli, 

Agropecuária Muterlle e um agricultor 

fazer suas compras, mas logo um funcionário do posto avisou que a p

multa. Gostaria que a Senhora P

implantasse estacionamentos

estacionamento rápido para as pessoas que desejam fazer suas compras. Segundo o Vereador, 

os agricultores são os mai

fazer uma compra e estacionam os veículo

agricultura está sendo sucateada em vários pontos, faltando inclusive incentivo 

município. E já que a Prefeita fala tanto em embelezamento da avenida, que faça a pintura e a 

colocação de placas de estacionamento entre os canteiros para beneficiar tanto os agricultores, 

como os demais munícipes. 

afirmando que já teria apresentado uma indicação semelhante a essa. 

padrão para autuação ou abre o estac

autuação da Brigada está sendo efetivada

indicativas de proibido estacion

entendendo de uma forma, 

Disse que se a população recorrer as multas, vai ganhar sempre po

indicação de faixa amarela que dará o poder de autuação, como nos locais é vago e fica longe 

da faixa, acredita que não é proibido estacionar, pois a sinalização com placas

Espera que os responsáveis sejam acionados para que realizem a colocação 

pintura das faixas. Com a palavra o 

colegas, afirmando que considera i

e serem multadas pela polícia. 

pessoas que vem se divertir nos bares do centro

seus veículos mais afastados da avenida, para facilitar o 

indicação foi aprovada por

085/2019, do Vereador Norberto da Silva 

vem atender ao pedido dos 

uma indicação para realizar a limpeza de meio

está acompanhando os trabalhos, que análise junto com o Secretário de Urbanismo como 

a situação dos meios-fios, po

tirar mais que duas caçambas 

 

fixado pela Lei Municipal nº 813/2016. Iniciando a ORDEM DO DIA

Indicação Nº. 078/2019. O primeiro a se manifestar foi o autor, 

Norberto da Silva Barancelli, relatando que na semana passada esteve na 

Agropecuária Muterlle e um agricultor deixou seu carro estacionado entre os canteiros e foi 

logo um funcionário do posto avisou que a p

ostaria que a Senhora Prefeita junto com a secretaria responsável tomasse medidas e 

implantasse estacionamentos, nestes espaços vagos, para carga e descarga 

estacionamento rápido para as pessoas que desejam fazer suas compras. Segundo o Vereador, 

os agricultores são os mais prejudicados com isso, que saem do interior rapidamente para 

fazer uma compra e estacionam os veículos nesses locais e são multados, declarando que a 

agricultura está sendo sucateada em vários pontos, faltando inclusive incentivo 

já que a Prefeita fala tanto em embelezamento da avenida, que faça a pintura e a 

colocação de placas de estacionamento entre os canteiros para beneficiar tanto os agricultores, 

como os demais munícipes. O Vereador Diego Antonio Pereira também 

afirmando que já teria apresentado uma indicação semelhante a essa. A seu ver o

padrão para autuação ou abre o estacionamento para carga e descarga, pois entende que a 

autuação da Brigada está sendo efetivada meio fora de lei, uma vez que 

indicativas de proibido estacionar e parar, mas os locais não indicam nada

entendendo de uma forma, estão multando e mexendo no bolso da população maximilianense. 

Disse que se a população recorrer as multas, vai ganhar sempre po

indicação de faixa amarela que dará o poder de autuação, como nos locais é vago e fica longe 

da faixa, acredita que não é proibido estacionar, pois a sinalização com placas

Espera que os responsáveis sejam acionados para que realizem a colocação 

faixas. Com a palavra o Vereador Valdicir Bertoni reforçou 

colegas, afirmando que considera injusto as pessoas virem no comércio 

s pela polícia. Disse que é preciso ter bom senso, por isso, sugeriu aquelas 

que vem se divertir nos bares do centro, que procuram vir a pé ou que estacionem 

seus veículos mais afastados da avenida, para facilitar o estacionamento rápido.

indicação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo foi à discussão

Norberto da Silva Barancelli. Ao se pronunciar o autor declarou que 

vem atender ao pedido dos moradores, lamentando que um Vereador tenha que apresentar 

uma indicação para realizar a limpeza de meios-fios. E como a Prefeita tem comentado que 

está acompanhando os trabalhos, que análise junto com o Secretário de Urbanismo como 

fios, pois somente nas Rua José Muterlle e Avenida Porto Alegre 

tirar mais que duas caçambas de terra, disse ainda que não quer criticar, mas sim defender o 

 

DIA, o Senhor Presidente 

. O primeiro a se manifestar foi o autor, 

que na semana passada esteve na 

deixou seu carro estacionado entre os canteiros e foi 

logo um funcionário do posto avisou que a polícia teria aplicado a 

refeita junto com a secretaria responsável tomasse medidas e 

para carga e descarga ou um 

estacionamento rápido para as pessoas que desejam fazer suas compras. Segundo o Vereador, 

s prejudicados com isso, que saem do interior rapidamente para 

s nesses locais e são multados, declarando que a 

agricultura está sendo sucateada em vários pontos, faltando inclusive incentivo da parte do 

já que a Prefeita fala tanto em embelezamento da avenida, que faça a pintura e a 

colocação de placas de estacionamento entre os canteiros para beneficiar tanto os agricultores, 

Diego Antonio Pereira também se manifestou 

A seu ver ou entra no 

ionamento para carga e descarga, pois entende que a 

uma vez que deveria ter placas 

mas os locais não indicam nada, cada um está 

estão multando e mexendo no bolso da população maximilianense. 

Disse que se a população recorrer as multas, vai ganhar sempre porque não é apenas a 

indicação de faixa amarela que dará o poder de autuação, como nos locais é vago e fica longe 

da faixa, acredita que não é proibido estacionar, pois a sinalização com placas é inexistente. 

Espera que os responsáveis sejam acionados para que realizem a colocação de placas e a 

reforçou o que foi dito pelos 

comércio realizar suas compras 

por isso, sugeriu aquelas 

, que procuram vir a pé ou que estacionem 

estacionamento rápido.Em votação, a 

discussão, a Indicação Nº. 

Ao se pronunciar o autor declarou que 

lamentando que um Vereador tenha que apresentar 

E como a Prefeita tem comentado que 

está acompanhando os trabalhos, que análise junto com o Secretário de Urbanismo como está 

is somente nas Rua José Muterlle e Avenida Porto Alegre vão 

de terra, disse ainda que não quer criticar, mas sim defender o 



direito da população que paga seus impostos em dia e é mais que obrigação do Executivo 

tomar as decisões e executar a parte de limpeza dessas ruas. Afirmou que de nada adianta 

fazer vídeos e divulgar nas redes sociais que o município é uma beleza, quando na verdade 

não é, porque se andarmos nas ruas veremos a dificuldades que os moradores têm em frente as 

suas moradias. E espera que ao invés da Prefeita contratar mais pessoasque execute a limpeza 

dos meios-fios que estão uma calamidade. 

unanimidade de votos. AIndicação Nº. 0

foi a próxima matéria a entrar em pauta. Com a palavra a Vereadora 

tarde tomou conhecimento 

Senhor Colombelli foi até a sua residência e pediu para agradecer, 

trabalho seja concluído e 

precisa ser feito.  O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou

Secretário pela iniciativa e referindo

que os responsáveis cumprirão com o trabalho, pois não a obra não vai favorecer apenas o 

Senhor Colombelli, mas sim os demais moradores daquela comunidade. O

Junior Locatelli manifestou

seguinte as obras seriam iniciadas nessa localidade, no entanto, houve uma demora, porque 

também foram iniciadas, na cidade, as obras do calçamento das ruas. Disse que conversou 

com o Secretário e tem certeza que 

indicação foi aprovada por unanimidade.  

087/2019 da Vereadora Edinara Barancelli.

atender ao pedido dos trabal

e chegando lá não tem luz. 

comunidade e até o momento não foram atendi

caído há mais de um ano, por isso, e

finados está chegando.  A matéria foi posta em votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Em discussão a Indicação Nº. 088/2019

pedido já foi apresentado pelo Vereador Norberto e que a situação está precária. Segundo a 

Vereadora, os moradores estão se sentindo 

analisem a situação dessa rua e façam o que for necessário

Norberto Barancelli dizendo que

para atender o pedido dos moradores, inclusive do Senhor Paulo Picolotto que é 

do mercado, o qual emprega mais de cinco 

mas conseguiram um emprego no município

pode passar a 100 km/hora nos buracos das ruas de nossa 

 

direito da população que paga seus impostos em dia e é mais que obrigação do Executivo 

s e executar a parte de limpeza dessas ruas. Afirmou que de nada adianta 

fazer vídeos e divulgar nas redes sociais que o município é uma beleza, quando na verdade 

não é, porque se andarmos nas ruas veremos a dificuldades que os moradores têm em frente as 

E espera que ao invés da Prefeita contratar mais pessoasque execute a limpeza 

fios que estão uma calamidade. A indicação foi à votação e 

Indicação Nº. 086/2019, de autoria da Vereadora 

foi a próxima matéria a entrar em pauta. Com a palavra a Vereadora 

 que já foram até a Linha Dalmazo e iniciaram 

Senhor Colombelli foi até a sua residência e pediu para agradecer, porém, 

 não parem no meio do caminho, que seja executado tudo o que 

O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou

Secretário pela iniciativa e referindo-se ao que foi colocado pela colega, o Vereador acredita 

que os responsáveis cumprirão com o trabalho, pois não a obra não vai favorecer apenas o 

Senhor Colombelli, mas sim os demais moradores daquela comunidade. O

manifestou-se comentando que na sessão passada havia falado que na semana 

iam iniciadas nessa localidade, no entanto, houve uma demora, porque 

também foram iniciadas, na cidade, as obras do calçamento das ruas. Disse que conversou 

com o Secretário e tem certeza que efetuarão o serviço até o final. 

foi aprovada por unanimidade.  Em seguida foi à deliberação a 

da Vereadora Edinara Barancelli. Se manifestou a proponente justificandoque

atender ao pedido dos trabalhadores que se deslocam até o cemitério para fazer algum serviço 

e chegando lá não tem luz. Disse que eles já entraram em contato com o pessoal da 

comunidade e até o momento não foram atendidos. Segundo a Vereadora, esse poste está 

por isso, espera que medidas urgentes sejam adotadas, pois o dia de 

A matéria foi posta em votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Indicação Nº. 088/2019, da Vereadora Edinara Barancelli afirmando que esse 

o já foi apresentado pelo Vereador Norberto e que a situação está precária. Segundo a 

Vereadora, os moradores estão se sentindo esquecidos, por isso, espera que os responsáveis 

analisem a situação dessa rua e façam o que for necessário. Manifestou-se també

dizendo que a indicação que ele apresentou há mais de seis meses foi 

para atender o pedido dos moradores, inclusive do Senhor Paulo Picolotto que é 

do mercado, o qual emprega mais de cinco funcionários, que poderiam estar trabalhando fora, 

mas conseguiram um emprego no município. Frisou ainda que a Prefeita usa o carro público, 

pode passar a 100 km/hora nos buracos das ruas de nossa cidade que ela não vai enxergar. 

 

direito da população que paga seus impostos em dia e é mais que obrigação do Executivo 

s e executar a parte de limpeza dessas ruas. Afirmou que de nada adianta 

fazer vídeos e divulgar nas redes sociais que o município é uma beleza, quando na verdade 

não é, porque se andarmos nas ruas veremos a dificuldades que os moradores têm em frente as 

E espera que ao invés da Prefeita contratar mais pessoasque execute a limpeza 

A indicação foi à votação e aprovada por 

, de autoria da Vereadora Edinara Barancelli 

foi a próxima matéria a entrar em pauta. Com a palavra a Vereadora informou que hoje à 

o e iniciaram a obra. Disse que o 

porém, ele espera que o 

que seja executado tudo o que 

O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestouparabenizando o 

pela colega, o Vereador acredita 

que os responsáveis cumprirão com o trabalho, pois não a obra não vai favorecer apenas o 

Senhor Colombelli, mas sim os demais moradores daquela comunidade. O Vereador Marcelo 

sessão passada havia falado que na semana 

iam iniciadas nessa localidade, no entanto, houve uma demora, porque 

também foram iniciadas, na cidade, as obras do calçamento das ruas. Disse que conversou 

efetuarão o serviço até o final. Posta em votação, a 

seguida foi à deliberação a Indicação Nº. 

Se manifestou a proponente justificandoque vem 

hadores que se deslocam até o cemitério para fazer algum serviço 

Disse que eles já entraram em contato com o pessoal da 

dos. Segundo a Vereadora, esse poste está 

sejam adotadas, pois o dia de 

A matéria foi posta em votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Vereadora Edinara Barancelli afirmando que esse 

o já foi apresentado pelo Vereador Norberto e que a situação está precária. Segundo a 

esquecidos, por isso, espera que os responsáveis 

se também o Vereador 

a indicação que ele apresentou há mais de seis meses foi 

para atender o pedido dos moradores, inclusive do Senhor Paulo Picolotto que é proprietário 

eriam estar trabalhando fora, 

. Frisou ainda que a Prefeita usa o carro público, 

cidade que ela não vai enxergar. 



Disse que é revoltante ter que apresentar indic

meios-fios, enfatizando que hoje temos um município desgovernado, pois todas as ruas estão 

com problemas de buracos e meios

acompanhando passo a passo par

preocupada com o município, mas sim com a futura eleição, contratando pessoal e gastando 

com folha de pagamento. 

Vereador Norberto, também havia 

Lojas Becker, à Escola Madre Cândida e em frente ao Clube Aquarius, se para tinta e algumas 

placas não tem, imaginem para a

revolta, pois tem visto muito desperdiço de dinheiro e muitas coisas que dariam presença em 

nosso município estão deixando para trás. 

algumas pessoas que para ir 

vila, cheia de buracos nas ruas, 

porque ao invés dos Vereadores estarem discutindo coisas boas, tem que ficar apresentando 

indicações por coisas simples de se resolver. Em votação, a indicação foi aprovada por

unanimidade de votos. Continuando foi submetido à deliberação a 

primeira a se manifestar foi a proponente, Vereadora Edinara Barancelli, 

referida rua tem luz até em frente à residência do Senhor Sidnei Dall

no escuro há muito tempo. Disse que a situação é preocupante para os moradores por conta do 

movimento e também por ser nos fundos de uma escola

responsáveis em passar pela rua, conversar com os moradores e ve

Também se manifestou o Vereador 

realizados pela administração, foi leiloado o veículo que era utilizado 

faziam a manutenção dos postes

eles não têm condições de carregar todo o material necessário e sair a pé, passando poste por 

poste para trocar as lâmpadas. Disse que esse não é um pedido, mas sim uma exigência, até 

porque, na conta de luz, todos pagam a taxa de iluminação pública. Por isso, espera que seja 

disponibilizado ao menos o transporte para os servidores conseguirem atender essas 

demandas. Manifestou-se o Vereador Valdicir Bertoni ressaltando que as palavras 

foram bem colocadas, são várias ruas com falta de iluminação e são muitas reclamações de 

moradores. Sugeriu que durante a 

todas as ruas e avaliar a situação e não esperar que os moradores façam essas

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

012/2019, de autoria dos Vereadores Marcelo Junior Loc

próxima matéria em pauta. O primeiro a se pronunciar foi o Vereador Mar

 

Disse que é revoltante ter que apresentar indicação para fazerem tapa-

fios, enfatizando que hoje temos um município desgovernado, pois todas as ruas estão 

com problemas de buracos e meios-fios, sendo que estão construindo calçamentos e que estão 

passo para que sejam melhores. A seu ver a Prefeita não está 

preocupada com o município, mas sim com a futura eleição, contratando pessoal e gastando 

com folha de pagamento. O Vereador Diego Pereira ressaltou que nessa indicação do 

Vereador Norberto, também havia acrescentado os estacionamentos oblíquos em frente à 

Lojas Becker, à Escola Madre Cândida e em frente ao Clube Aquarius, se para tinta e algumas 

placas não tem, imaginem para a limpeza e o conserto das ruas. Disse que 

o muito desperdiço de dinheiro e muitas coisas que dariam presença em 

nosso município estão deixando para trás. É triste porque tem escutado

para ir até a cidade vizinha que é Machadinho, tem que passar

a de buracos nas ruas, chamada Maximiliano de Almeida. E que 

dos Vereadores estarem discutindo coisas boas, tem que ficar apresentando 

coisas simples de se resolver. Em votação, a indicação foi aprovada por

Continuando foi submetido à deliberação a Indicação Nº. 089/2019

primeira a se manifestar foi a proponente, Vereadora Edinara Barancelli, 

referida rua tem luz até em frente à residência do Senhor Sidnei Dall Igna

no escuro há muito tempo. Disse que a situação é preocupante para os moradores por conta do 

movimento e também por ser nos fundos de uma escola, por isso, a necessidade dos 

responsáveis em passar pela rua, conversar com os moradores e ver o que pode ser feito. 

Também se manifestou o Vereador Diego Pereira salientando que 

realizados pela administração, foi leiloado o veículo que era utilizado 

faziam a manutenção dos postes e até o momento eles encontram-se sem transporte, portanto, 

eles não têm condições de carregar todo o material necessário e sair a pé, passando poste por 

poste para trocar as lâmpadas. Disse que esse não é um pedido, mas sim uma exigência, até 

conta de luz, todos pagam a taxa de iluminação pública. Por isso, espera que seja 

disponibilizado ao menos o transporte para os servidores conseguirem atender essas 

se o Vereador Valdicir Bertoni ressaltando que as palavras 

foram bem colocadas, são várias ruas com falta de iluminação e são muitas reclamações de 

durante a noite, os responsáveis da secretaria poderiam passar em 

todas as ruas e avaliar a situação e não esperar que os moradores façam essas

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

s Vereadores Marcelo Junior Locatelli e Onira Orlando Zonin foi a 

próxima matéria em pauta. O primeiro a se pronunciar foi o Vereador Mar

 

-buracos e limpeza de 

fios, enfatizando que hoje temos um município desgovernado, pois todas as ruas estão 

fios, sendo que estão construindo calçamentos e que estão 

a que sejam melhores. A seu ver a Prefeita não está 

preocupada com o município, mas sim com a futura eleição, contratando pessoal e gastando 

Diego Pereira ressaltou que nessa indicação do 

acrescentado os estacionamentos oblíquos em frente à 

Lojas Becker, à Escola Madre Cândida e em frente ao Clube Aquarius, se para tinta e algumas 

limpeza e o conserto das ruas. Disse que a situação é de 

o muito desperdiço de dinheiro e muitas coisas que dariam presença em 

É triste porque tem escutado comentários de 

a cidade vizinha que é Machadinho, tem que passar por uma 

. E que se revolta também, 

dos Vereadores estarem discutindo coisas boas, tem que ficar apresentando 

coisas simples de se resolver. Em votação, a indicação foi aprovada por 

Indicação Nº. 089/2019. A 

primeira a se manifestar foi a proponente, Vereadora Edinara Barancelli, mencionando que na 

Igna e o restante segue 

no escuro há muito tempo. Disse que a situação é preocupante para os moradores por conta do 

, por isso, a necessidade dos 

r o que pode ser feito. 

salientando que em um dos leilões 

realizados pela administração, foi leiloado o veículo que era utilizado pelos servidores que 

se sem transporte, portanto, 

eles não têm condições de carregar todo o material necessário e sair a pé, passando poste por 

poste para trocar as lâmpadas. Disse que esse não é um pedido, mas sim uma exigência, até 

conta de luz, todos pagam a taxa de iluminação pública. Por isso, espera que seja 

disponibilizado ao menos o transporte para os servidores conseguirem atender essas 

se o Vereador Valdicir Bertoni ressaltando que as palavras dos colegas 

foram bem colocadas, são várias ruas com falta de iluminação e são muitas reclamações de 

noite, os responsáveis da secretaria poderiam passar em 

todas as ruas e avaliar a situação e não esperar que os moradores façam essas reclamações. 

Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. O Requerimento Nº. 

atelli e Onira Orlando Zonin foi a 

próxima matéria em pauta. O primeiro a se pronunciar foi o Vereador Marcelo 



Locatellicomentando que novamente solicitava liberação para viagem até Brasília pelo 

momento importante de liberação de verbas e destinação aos municípios

orequerimento negado anteriormente

solicitações. Explicou que na época conseguiram fazer os pedidos, 

estar lá para fazer o corpo a corpo. 

importância para a população maximilianense, a exemplo das verbas dos

Marcon e Bohn Gass, que auxiliarão o Hospital São José com R$ 216.000,00 (duzentos e 

dezesseis mil reais). Pediu aos Vereadores que analisassem a questão do município, pois têm 

como conquistar mais verbas. Espera que as divergências 

fiquem apenas entre os Vereadores na questão de opiniões e não que o município pague por 

isso. Solicitou a colaboração dos colegas para trabalharem por um bem comum que é o nosso 

município. A Vereadora Onira Zonin também se 

foram barrados para irem até Brasília e

porém, agora é o corpo a corpo 

em vista no mínimo R$ 500.000,00 (

Vereadores aprovarem, pois falam, por exemplo, que falta carro para o Urbanismo, mas esse é 

o momento de conseguirem algo. 

lado, que o povo não precisa

aprovação do plenário para viagem até Brasília. 

palavra pronunciou que por conta de seu posicionamento favorável ao pedido

sendo vítima de críticas. Declarou que as suas deci

decisões próprias, pois não sofre influênci

disse ser uma pessoa de posição

buscar recursos, mas é um direito do Vereador e é da

essa viagem e buscar os recursos e não ir a passeio, como, infelizmente, foi

Casa. Afirmou que seu voto continua sendo favorável, porque não costuma mudar sua posição 

e solicitou a compreensão dos 

o Senhor Presidente desempatou acompanhando o voto cont

Silva Barancelli e Valdicir Bertoni e as Vereadores Daiane Barancelli e Edinara Barancelli

Em ato contínuo o Senhor P

Sem manifestações foi à votação e aprovado 

de Lei Nº 034/2019, manifestou

administração pela iniciativa que vem há anos sendo feita. Destacou que o funcionário 

público do município merece muito mais, poi

Secretaria de Urbanismo e 

 

comentando que novamente solicitava liberação para viagem até Brasília pelo 

momento importante de liberação de verbas e destinação aos municípios

negado anteriormente por essa Casa,referia-se ao período para apresenta

solicitações. Explicou que na época conseguiram fazer os pedidos, mas agora 

estar lá para fazer o corpo a corpo. Ressaltou que têm conseguido trazer recursos de extrema 

a população maximilianense, a exemplo das verbas dos

que auxiliarão o Hospital São José com R$ 216.000,00 (duzentos e 

. Pediu aos Vereadores que analisassem a questão do município, pois têm 

como conquistar mais verbas. Espera que as divergências políticas existentes nessa Casa 

apenas entre os Vereadores na questão de opiniões e não que o município pague por 

isso. Solicitou a colaboração dos colegas para trabalharem por um bem comum que é o nosso 

A Vereadora Onira Zonin também se manifestou afirmando que na sessão anterior 

foram barrados para irem até Brasília e, mesmo assim, tiveram o apoio dos seus Deputados

orém, agora é o corpo a corpo para cadastrarem as emendas. Segundo a Vereadora, já têm 

em vista no mínimo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o município, isso se os 

Vereadores aprovarem, pois falam, por exemplo, que falta carro para o Urbanismo, mas esse é 

o momento de conseguirem algo. Espera também que as divergências políticas fiquem de 

lado, que o povo não precisa pagar o preço por algo que acontece na Câmara, solicitando a 

aprovação do plenário para viagem até Brasília. O Vereador Marcelo Richit

por conta de seu posicionamento favorável ao pedido

de críticas. Declarou que as suas decisões nessa Casa, favoráveis ou não

não sofre influências de ninguém e, apesar de não s

uma pessoa de posição. Avaliou que não é dever do Vereador viajar até Bra

s, mas é um direito do Vereador e é da responsabilidade de cada um realizar 

essa viagem e buscar os recursos e não ir a passeio, como, infelizmente, foi

Casa. Afirmou que seu voto continua sendo favorável, porque não costuma mudar sua posição 

solicitou a compreensão dos colegas.  O requerimento foi à votação e constatado o empate, 

Senhor Presidente desempatou acompanhando o voto contrário dos Vereadores Norberto da 

Silva Barancelli e Valdicir Bertoni e as Vereadores Daiane Barancelli e Edinara Barancelli

Em ato contínuo o Senhor Presidente submeteu à discussão o Projeto de Lei Nº. 032/2019

em manifestações foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

, manifestou-se a Vereadora Onira Orlando Zonin parabenizando a 

administração pela iniciativa que vem há anos sendo feita. Destacou que o funcionário 

úblico do município merece muito mais, pois tem acompanhado os funcionários da 

Secretaria de Urbanismo e observou a boa vontade com que eles desempenham suas 

 

comentando que novamente solicitava liberação para viagem até Brasília pelo 

momento importante de liberação de verbas e destinação aos municípios, sendo que 

se ao período para apresentar as 

mas agora é importante 

Ressaltou que têm conseguido trazer recursos de extrema 

a população maximilianense, a exemplo das verbas dos Deputados Dionilso 

que auxiliarão o Hospital São José com R$ 216.000,00 (duzentos e 

. Pediu aos Vereadores que analisassem a questão do município, pois têm 

políticas existentes nessa Casa 

apenas entre os Vereadores na questão de opiniões e não que o município pague por 

isso. Solicitou a colaboração dos colegas para trabalharem por um bem comum que é o nosso 

manifestou afirmando que na sessão anterior 

tiveram o apoio dos seus Deputados, 

para cadastrarem as emendas. Segundo a Vereadora, já têm 

quinhentos mil reais) para o município, isso se os 

Vereadores aprovarem, pois falam, por exemplo, que falta carro para o Urbanismo, mas esse é 

Espera também que as divergências políticas fiquem de 

pagar o preço por algo que acontece na Câmara, solicitando a 

Marcelo Richit fazendo uso da 

por conta de seu posicionamento favorável ao pedido anterior, acabou 

sões nessa Casa, favoráveis ou não, são 

as de ninguém e, apesar de não se manifestar muito, 

. Avaliou que não é dever do Vereador viajar até Brasília para 

responsabilidade de cada um realizar 

essa viagem e buscar os recursos e não ir a passeio, como, infelizmente, foi pronunciado nessa 

Casa. Afirmou que seu voto continua sendo favorável, porque não costuma mudar sua posição 

e constatado o empate, 

rário dos Vereadores Norberto da 

Silva Barancelli e Valdicir Bertoni e as Vereadores Daiane Barancelli e Edinara Barancelli. 

Projeto de Lei Nº. 032/2019. 

por unanimidade de votos. Em pauta o Projeto 

se a Vereadora Onira Orlando Zonin parabenizando a 

administração pela iniciativa que vem há anos sendo feita. Destacou que o funcionário 

companhado os funcionários da 

a boa vontade com que eles desempenham suas 



atividades, mencionando ainda os funcionários da Secretaria de Saúde

também estão fazendo a diferença, considerando jus

no final do ano. O Vereador Marcelo Locatelli colocou que 

merecido também em função do que o funcionário público vem fazendo, estão melhorando 

gradualmente a cada um. Disse que antigament

esforçava e estava lá somente para receber salário, mas hoje, tem orgulho em falar que o 

servidor público, em todos os setores, está desenvolvendo seu trabalho muito bem, estão 

focados e empenhados para que o mu

aprovado por unanimidade. O 

O Vereador Norberto Barancelli manifestou

Justificou que o primeiro motivo de votar contra é porque não foi apresentado o impacto 

financeiro desse gasto para o futuro. Disse 

reclassificação de cargos e salários, porque o servidor que ganha até R$ 2.500,00 (dois m

quinhentos reais) ao mês é justo ganhar 5%

esse percentual para todos os funcionários, porque o funcion

beneficiado. Considerou ainda um professor que ganha em torno de R$

quinhentos reais), com esse percentual ganhará aproximadamente R$ 75,00 (setenta e cinco 

reais) de aumento. Disse que os Vereadores terão um aumento de R$ 130,00 (cento e trinta 

reais), cujo salário hoje é de R$ 2.662,00 (dois mil, seis

enquanto que, os professores

menos beneficiados. Seguiu dizendo que o salário do 

mil, seiscentos e dezoito reais), o reajuste

reais), o salário do Prefeito é de R$ 11. 

será o mais beneficiado, com o reajuste de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais)

contar dos Secretários que também receberão um bom aumento. 

professor e aquele funcionário que ganha me

atualmente o Governador do estado está com problema na folha de pagamento, 

parcelando o salário de professores e funcionários

existe um pacote para cortar o

município se continuar dando esse aumento abusivo para os grandes salários, no futuro v

que parcelar também ou nem terá dinheiro para pagar. 

como compromisso político da época de campanha, compromete o melhoramento 

deixando as pessoas que menos ganham com uma migalha. 

contra os que ganham menos, muito pelo contrário, está brigando enquanto Vereador, 

que os cargos sejam melhor avaliados e o aumento concedido de forma justa. 

 

atividades, mencionando ainda os funcionários da Secretaria de Saúde

diferença, considerando justo e merecido este brinde que será dado 

no final do ano. O Vereador Marcelo Locatelli colocou que esse acréscimo é mais do que 

merecido também em função do que o funcionário público vem fazendo, estão melhorando 

gradualmente a cada um. Disse que antigamente se ouvia falar que servidor público não se 

esforçava e estava lá somente para receber salário, mas hoje, tem orgulho em falar que o 

servidor público, em todos os setores, está desenvolvendo seu trabalho muito bem, estão 

focados e empenhados para que o município se desenvolva. Em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei Nº. 035/2019 foi a próxima matéria em pauta. 

Norberto Barancelli manifestou-se afirmando seu voto c

que o primeiro motivo de votar contra é porque não foi apresentado o impacto 

financeiro desse gasto para o futuro. Disse que votaria favorável se 

reclassificação de cargos e salários, porque o servidor que ganha até R$ 2.500,00 (dois m

quinhentos reais) ao mês é justo ganhar 5% (cinco por cento) ou até mais, mas

esse percentual para todos os funcionários, porque o funcionário que ganha mais

Considerou ainda um professor que ganha em torno de R$

quinhentos reais), com esse percentual ganhará aproximadamente R$ 75,00 (setenta e cinco 

reais) de aumento. Disse que os Vereadores terão um aumento de R$ 130,00 (cento e trinta 

reais), cujo salário hoje é de R$ 2.662,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais), 

os professores que educam nossos filhos e formam outras 

. Seguiu dizendo que o salário do Vice-Prefeito é de R$ 6.618,00 (seis 

mil, seiscentos e dezoito reais), o reajuste em seu salário será de R$ 330,00 (trezentos e trinta 

), o salário do Prefeito é de R$ 11. 241,00 (onze mil, duzentos e quarenta e um reais) e 

será o mais beneficiado, com o reajuste de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais)

cretários que também receberão um bom aumento. Disse que humilhante para o 

professor e aquele funcionário que ganha menos receber essa migalha de 5%

atualmente o Governador do estado está com problema na folha de pagamento, 

o o salário de professores e funcionários, devido à falta de dinheiro, 

existe um pacote para cortar os salários dos funcionários públicos. Disse que o nosso 

município se continuar dando esse aumento abusivo para os grandes salários, no futuro v

ou nem terá dinheiro para pagar. Afirmou ainda que a Prefeita tratar isso 

como compromisso político da época de campanha, compromete o melhoramento 

deixando as pessoas que menos ganham com uma migalha. Destacou 

contra os que ganham menos, muito pelo contrário, está brigando enquanto Vereador, 

que os cargos sejam melhor avaliados e o aumento concedido de forma justa. 

 

atividades, mencionando ainda os funcionários da Secretaria de Saúde e os Professores que 

to e merecido este brinde que será dado 

esse acréscimo é mais do que 

merecido também em função do que o funcionário público vem fazendo, estão melhorando 

e se ouvia falar que servidor público não se 

esforçava e estava lá somente para receber salário, mas hoje, tem orgulho em falar que o 

servidor público, em todos os setores, está desenvolvendo seu trabalho muito bem, estão 

nicípio se desenvolva. Em votação, o projeto foi 

foi a próxima matéria em pauta. 

se afirmando seu voto contrário a matéria. 

que o primeiro motivo de votar contra é porque não foi apresentado o impacto 

que votaria favorável se tivesseocorrido uma 

reclassificação de cargos e salários, porque o servidor que ganha até R$ 2.500,00 (dois mil e 

mais, mas, não é justo 

ário que ganha mais será o maior 

Considerou ainda um professor que ganha em torno de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), com esse percentual ganhará aproximadamente R$ 75,00 (setenta e cinco 

reais) de aumento. Disse que os Vereadores terão um aumento de R$ 130,00 (cento e trinta 

centos e sessenta e dois reais), 

que educam nossos filhos e formam outras profissões serão os 

Prefeito é de R$ 6.618,00 (seis 

em seu salário será de R$ 330,00 (trezentos e trinta 

241,00 (onze mil, duzentos e quarenta e um reais) e 

será o mais beneficiado, com o reajuste de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais), sem 

Disse que humilhante para o 

nos receber essa migalha de 5%.Ressaltou que 

atualmente o Governador do estado está com problema na folha de pagamento, continua 

, devido à falta de dinheiro, além disso, 

dos funcionários públicos. Disse que o nosso 

município se continuar dando esse aumento abusivo para os grandes salários, no futuro vai ter 

Afirmou ainda que a Prefeita tratar isso 

como compromisso político da época de campanha, compromete o melhoramento da cidade, 

 que não está votando 

contra os que ganham menos, muito pelo contrário, está brigando enquanto Vereador, para 

que os cargos sejam melhor avaliados e o aumento concedido de forma justa. Pediu também à 



população que avalie bem a situação do município, que ex

acostumados vivendo o momento e não estão pensando no amanhã. P

Vereador Diego Pereira discordando do voto do Vereador Norberto, no entanto, concordou 

que é injusto um professor que estuda por vários anos ir a

um salário inferior ao piso 

nunca poderá ser grande em matéria de salário

servidores não poderá ser reajustado e

acredita que é melhor ele ter, pois com esse 5% 

suas casas. Por isso, é a favor deste reajuste, porém, discordava deste reajuste para Vereadores 

e o Executivo, considerando que o salário que recebem já está de bom tamanho. 

no futuro não ocorra parcelamento de salário do funcionalismo, como o Vereador

mencionou, melhor dar menos aumento no final do mês do que um parcelamento de salário

Manifestou-se também o Vereador 

questão de que neste percentual, os salários menores

aumentos. Afirmou que por hora não existe outra maneira de resolver 

contra, nem ao menos este pouco eles receberão. Deixou claro que não está se posicionando 

favorável pensando no seu salário, muito pelo contrário. R

professores, espera que no futuro algum gestor olhe

possui muitas responsabilidades nas mãos. 

declarando ser contra a sua vontade votar a favor, pois

fosse justo para todos, mas de outra f

ganha um salário ou um pouco mais de um salário mínimo

ajudar. Submetido à votação, o projeto foi aprovado por 7(sete) votos favoráveis x 1(um) voto 

contrário, este o do Vereador Norberto 

primeira a se pronunciar foi a Vereadora Onira Zonin

Prefeita concedeu 5% de aumento para todos, ela tentou compensar, aumentando R$ 55,00 

(cinquenta e cinco reais) no vale, não que os professores e funcionários não mereçam mais. 

Afirmou que no estado acontece o contrário do nosso município, uma vez que, além do 

parcelamento de salário, existe o corte de conquistas obtidas pelos profissionais

anos, além do salário que está defasado. 

estão sendo corrigidos quase de acordo com a inflação. 

com o aumento dos seus salários, a Vereadora sugeriu fazer uma caixinha, 

a depositar o aumento do seu salário e no final do ano

funcionários e motoristas da saúde

menção as palavras da Vereadora Onira, disse que não é justo p

 

lie bem a situação do município, que existem políticos muito mal

acostumados vivendo o momento e não estão pensando no amanhã. Pronunciou

discordando do voto do Vereador Norberto, no entanto, concordou 

que é injusto um professor que estuda por vários anos ir até o banco no final do mês e receb

 básico do magistério. Outro motivo que lamentou é que o pequeno 

grande em matéria de salário, pois conforme a legislação, 

ser reajustado em percentuais distintos.Mas antes do pequeno não ter, 

acredita que é melhor ele ter, pois com esse 5% conseguirão trazer algo mais para dentro de 

. Por isso, é a favor deste reajuste, porém, discordava deste reajuste para Vereadores 

, considerando que o salário que recebem já está de bom tamanho. 

parcelamento de salário do funcionalismo, como o Vereador

mencionou, melhor dar menos aumento no final do mês do que um parcelamento de salário

se também o Vereador Marcelo Richit favorável ao projeto, concordando na 

questão de que neste percentual, os salários menores, acabam sempre recebendo os menores 

Afirmou que por hora não existe outra maneira de resolver a

contra, nem ao menos este pouco eles receberão. Deixou claro que não está se posicionando 

u salário, muito pelo contrário. Ressaltou ainda que na questão dos 

professores, espera que no futuro algum gestor olhe para esta classe tão massacrada e que 

muitas responsabilidades nas mãos. O Vereador Valdicir Bertoni se pronunciou 

declarando ser contra a sua vontade votar a favor, pois preferia votar um aumento salarial que 

mas de outra forma, se votar contra estará sendo injusto com quem 

ganha um salário ou um pouco mais de um salário mínimo, pois o pouco que vier sempre vai 

Submetido à votação, o projeto foi aprovado por 7(sete) votos favoráveis x 1(um) voto 

Vereador Norberto Barancelli. Em pauta o Projeto de Lei Nº 036/2019

primeira a se pronunciar foi a Vereadora Onira Zoninafirmando que tendo em vista que a 

Prefeita concedeu 5% de aumento para todos, ela tentou compensar, aumentando R$ 55,00 

cinco reais) no vale, não que os professores e funcionários não mereçam mais. 

Afirmou que no estado acontece o contrário do nosso município, uma vez que, além do 

parcelamento de salário, existe o corte de conquistas obtidas pelos profissionais

, além do salário que está defasado. Disse que os salários dos servidores do município 

estão sendo corrigidos quase de acordo com a inflação. E aos Vereadores que não concordam 

com o aumento dos seus salários, a Vereadora sugeriu fazer uma caixinha, 

a depositar o aumento do seu salário e no final do ano dividir entre os professores, 

cionários e motoristas da saúde. O Vereador Norberto Barancelli manifestou

as palavras da Vereadora Onira, disse que não é justo para um professor aceitar um 

 

istem políticos muito mal-

ronunciou-se também o 

discordando do voto do Vereador Norberto, no entanto, concordou 

té o banco no final do mês e receber 

Outro motivo que lamentou é que o pequeno 

, pois conforme a legislação, o salário dos 

Mas antes do pequeno não ter, 

trazer algo mais para dentro de 

. Por isso, é a favor deste reajuste, porém, discordava deste reajuste para Vereadores 

, considerando que o salário que recebem já está de bom tamanho. E espera que 

parcelamento de salário do funcionalismo, como o VereadorNorberto 

mencionou, melhor dar menos aumento no final do mês do que um parcelamento de salário. 

Marcelo Richit favorável ao projeto, concordando na 

acabam sempre recebendo os menores 

a situação e se votarem 

contra, nem ao menos este pouco eles receberão. Deixou claro que não está se posicionando 

ainda que na questão dos 

asse tão massacrada e que 

O Vereador Valdicir Bertoni se pronunciou 

um aumento salarial que 

sendo injusto com quem 

, pois o pouco que vier sempre vai 

Submetido à votação, o projeto foi aprovado por 7(sete) votos favoráveis x 1(um) voto 

Projeto de Lei Nº 036/2019. A 

afirmando que tendo em vista que a 

Prefeita concedeu 5% de aumento para todos, ela tentou compensar, aumentando R$ 55,00 

cinco reais) no vale, não que os professores e funcionários não mereçam mais. 

Afirmou que no estado acontece o contrário do nosso município, uma vez que, além do 

parcelamento de salário, existe o corte de conquistas obtidas pelos profissionais ao longo dos 

os salários dos servidores do município 

E aos Vereadores que não concordam 

com o aumento dos seus salários, a Vereadora sugeriu fazer uma caixinha, que será a primeira 

dividir entre os professores, 

. O Vereador Norberto Barancelli manifestou-se fazendo 

ara um professor aceitar um 



caixa dois, ele merece um aumento justo e 

totalmente errado, pois é costume do PT 

nenhum dos professores aceitaria receber este dinheiro. O Vereador Diego Pereira também se 

manifestou discordando do 

funcionário ou professor merece migalhas

desprezado. Afirmou que o

Vereadores oferecerem migalhas. Disse que se fosse profes

proposta, porque receber migalhas d

que não são merecedores pelo 

professoresquanto funcionários merecem valorização no trabalho e não o aumento dos 

Vereadores e do Prefeito seja colocado em caixa e dividido em migalhas

Zonin novamente com a palavra disse que estariam se contradizendo, porque antes este 

aumento era exorbitante para quem ganhava mais de R$ 2.000,00 e agora é migalhas. 

que havia se referido no caso de não aceitarem o 

e não fazer caixa dois. 

alimentação, disse que considerava um incentivo ao funcionário, uma forma de gratificá

pelo trabalhando que está desempenhando em prol do município. 

Vereadora Onira, o Vereador entende que é contra lei fazer essa caixinha e depositar para os 

professores. E para ser justo deveria haver mais valorização do profissional e não um ajutório

O Vereador Marcelo Locatelli se pronunciou dizendo que muito

Casa não são aceitáveis. Afirmou que têm lutado por aumento de salário dos funcionários, 

quando a Prefeita concedeu 

reclamam. Acredita que não tem o que possa contentar e

estáconcedendo esses aumentos, baseados em estudos, para não fazer falta depois. Garantiu 

que a Prefeita está administrando bem 

Prefeita, pensando em quem recebe menos, criou o vale

mais aquele que recebe menos. Parabenizou a Prefeita que está mexendo em todas as áreas, 

administrando bem, sobra dinheiro para conceder os aumentos e fazer as reformas que o 

município precisa.  Submetido à votação, o pr

x 1(um) voto contrário, este o do Vereador Norberto Barancelli. Em discussão o 

Lei Nº. 037/2019. Manifestou

Sergio Bernardi, que em 2017, 

que em 2019, reiterou o pedido 

Prefeita tem criticado os Vereadores, dizendo que não fazem nada, mas tudo 

encaminha de projetos, passa pela 

 

caixa dois, ele merece um aumento justo e não o que a Vereadora 

pois é costume do PT fazer e governar com caixa dois e acredita que 

ceitaria receber este dinheiro. O Vereador Diego Pereira também se 

manifestou discordando do posicionamento da Vereadora Onira. A

funcionário ou professor merece migalhas, em sua opinião,o profissional

Afirmou que o gestor do município precisa voltar a atenção para isso, e não os 

migalhas. Disse que se fosse professor se sentiria ofendido com est

proposta, porque receber migalhas de um aumento de outra pessoa é algo 

pelo trabalho que está sendo executado. Declarou ainda que

funcionários merecem valorização no trabalho e não o aumento dos 

Vereadores e do Prefeito seja colocado em caixa e dividido em migalhas

ovamente com a palavra disse que estariam se contradizendo, porque antes este 

aumento era exorbitante para quem ganhava mais de R$ 2.000,00 e agora é migalhas. 

que havia se referido no caso de não aceitarem o aumento, poderiam dar um presente para ele

. O Vereador Valdicir Bertoni referindo-se a 

que considerava um incentivo ao funcionário, uma forma de gratificá

pelo trabalhando que está desempenhando em prol do município. 

Vereadora Onira, o Vereador entende que é contra lei fazer essa caixinha e depositar para os 

professores. E para ser justo deveria haver mais valorização do profissional e não um ajutório

arcelo Locatelli se pronunciou dizendo que muitos comentários 

são aceitáveis. Afirmou que têm lutado por aumento de salário dos funcionários, 

quando a Prefeita concedeu 2 e 3% criticaram e agora que a Prefeita concedeu 5% também 

reclamam. Acredita que não tem o que possa contentar essa Casa, mas 

concedendo esses aumentos, baseados em estudos, para não fazer falta depois. Garantiu 

refeita está administrando bem e é comprovado nos números. Disse ainda que a 

Prefeita, pensando em quem recebe menos, criou o vale que beneficia, em porcentagem, bem 

mais aquele que recebe menos. Parabenizou a Prefeita que está mexendo em todas as áreas, 

sobra dinheiro para conceder os aumentos e fazer as reformas que o 

Submetido à votação, o projeto foi aprovado por 7(sete) votos favoráveis 

x 1(um) voto contrário, este o do Vereador Norberto Barancelli. Em discussão o 

Manifestou-se o Vereador Norberto Barancelli parabenizando o Vereador 

Sergio Bernardi, que em 2017, apresentou essa indicação e a Vereadora Daiane Barancelli

reiterou o pedido para que fosse instalada internet no interior. Disse que a 

Prefeita tem criticado os Vereadores, dizendo que não fazem nada, mas tudo 

ojetos, passa pela aprovação dessa Casa. Parabenizou a Casa de Leis que está 

 

Vereadora propõe, considerando 

caixa dois e acredita que 

ceitaria receber este dinheiro. O Vereador Diego Pereira também se 

sicionamento da Vereadora Onira. Acredita que nenhum 

opinião,o profissionalestá sendo 

gestor do município precisa voltar a atenção para isso, e não os 

sor se sentiria ofendido com esta 

algo que podem pensar 

Declarou ainda quetanto 

funcionários merecem valorização no trabalho e não o aumento dos 

Vereadores e do Prefeito seja colocado em caixa e dividido em migalhas. A Vereadora Onira 

ovamente com a palavra disse que estariam se contradizendo, porque antes este 

aumento era exorbitante para quem ganhava mais de R$ 2.000,00 e agora é migalhas. Mas, 

aumento, poderiam dar um presente para eles 

se a questão do vale-

que considerava um incentivo ao funcionário, uma forma de gratificá-lo 

pelo trabalhando que está desempenhando em prol do município. Sobre a sugestão da 

Vereadora Onira, o Vereador entende que é contra lei fazer essa caixinha e depositar para os 

professores. E para ser justo deveria haver mais valorização do profissional e não um ajutório. 

s comentários ditos nessa 

são aceitáveis. Afirmou que têm lutado por aumento de salário dos funcionários, 

e agora que a Prefeita concedeu 5% também 

ssa Casa, mas que a Prefeita 

concedendo esses aumentos, baseados em estudos, para não fazer falta depois. Garantiu 

nos números. Disse ainda que a 

que beneficia, em porcentagem, bem 

mais aquele que recebe menos. Parabenizou a Prefeita que está mexendo em todas as áreas, 

sobra dinheiro para conceder os aumentos e fazer as reformas que o 

ojeto foi aprovado por 7(sete) votos favoráveis 

x 1(um) voto contrário, este o do Vereador Norberto Barancelli. Em discussão o Projeto de 

parabenizando o Vereador 

apresentou essa indicação e a Vereadora Daiane Barancelli, 

para que fosse instalada internet no interior. Disse que a 

Prefeita tem criticado os Vereadores, dizendo que não fazem nada, mas tudo o que a Prefeita 

Parabenizou a Casa de Leis que está 



sempre lutando pelo melhor do município e não pelo interesse de meia dúzia. Garantiu à 

população que bancada do MDB 

mas quando ocorrer algo abusivo votarão contra, não deixando de discutir para que a 

população fique atenta e entenda 

Barancelli informando que ao exercer o cargo de Pres

de Machadinho, o qual possui o Programa da Agricultura Familiar e presenciou a grande 

necessidade da internet para segurar os jovens jun

para ficarem no campo, os jovens 

sendo que muitos pais não ti

naquele dia marcou sua vida, entende que é muito importante que a administração invista

agricultura familiar, para segurar

para a cidade, acaba dificultando o retorno

e por fim, deixando as famílias

apresentou a indicação foi pensando n

comunidades, inclusive, para 

comunitários de saúde usam

sobre as condições que aquela família 

internet no interior, eles têm

internet e enviar os dados, mas 

que se passou naquela residência

que aagricultura familiar vai 

que tenham a sorte da empresa vencedora

para instalar esses equipamentos

unanimidade, que este mérito 

parabenizou os Vereadores

tem o mesmo direito do morador da cidade

rural, esse tipo de investimento 

Vereador Marcelo Richit também

feliz pelos gestores entenderem que 

principalmente, na agricultura. Considerou ainda 

juventude a permanecer na 

pretende ser até o fim dos 

agricultura, a qual mantém o nosso município em pé

se sentia feliz vendo que o 

administração, destacando ainda que 

 

sempre lutando pelo melhor do município e não pelo interesse de meia dúzia. Garantiu à 

população que bancada do MDB sempre votará favorável ao que for bom para o município, 

mas quando ocorrer algo abusivo votarão contra, não deixando de discutir para que a 

fique atenta e entenda o papel do Vereador. Pronunciou-se a Vereadora Daiane 

informando que ao exercer o cargo de Presidente dessa Casa, visitou o município 

de Machadinho, o qual possui o Programa da Agricultura Familiar e presenciou a grande 

necessidade da internet para segurar os jovens junto aos seus pais na agricultura. Disse que 

os jovens precisavam da tecnologia para tocar as propriedades rurais, 

sendo que muitos pais não tinham condições de pagar. Declarou que tudo 

marcou sua vida, entende que é muito importante que a administração invista

para segurar nossos jovens nas propriedades. Acredita que 

acaba dificultando o retorno, porque eles começam a ver 

eixando as famílias para procurar grandes centros. Disse que na

ntou a indicação foi pensando na grande importância que a internet 

para as equipes de estratégia em saúde da família

m um tablet na visita domiciliar e informam o Ministério de Saúde

as condições que aquela família está no momento da visita. E 

eles têm que se deslocar até o município para procurar uma rede de 

e enviar os dados, mas nem sempre naquele momento o agente 

que se passou naquela residência. Por isso, declarou-se feliz em saber 

liar vai se desenvolver. Se for aprovado, espera que a 

empresa vencedora ser do município, pois tem várias 

para instalar esses equipamentos. Agradeceua todos os colegas que na época aprova

e mérito hoje é dos nove Vereadores. O Vereador Valdicir Bertoni 

parabenizou os Vereadores Sergio e Daiane pela iniciativa. No seu ponto de vista o

morador da cidade e já que o município não está incentivando a área 

rural, esse tipo de investimento vai ser bom também para manter os jovensno interior

também parabenizou os colegas pela indicação

feliz pelos gestores entenderem que hoje a tecnologia é indispensável em todos os setores

, na agricultura. Considerou ainda que essa é uma maneira 

juventude a permanecer na agricultura e que é um defensor dessa área, pois é agricultor e 

ser até o fim dos seus dias. Por fim, avaliou que tem muito a ser feito pela 

m o nosso município em pé. A Vereadora Onira Zonin

vendo que o pedido partiu dessa Casa e por estarem trabalhando 

destacando ainda que este projeto estava no plano de governo da 

 

sempre lutando pelo melhor do município e não pelo interesse de meia dúzia. Garantiu à 

ao que for bom para o município, 

mas quando ocorrer algo abusivo votarão contra, não deixando de discutir para que a 

se a Vereadora Daiane 

idente dessa Casa, visitou o município 

de Machadinho, o qual possui o Programa da Agricultura Familiar e presenciou a grande 

to aos seus pais na agricultura. Disse que 

m da tecnologia para tocar as propriedades rurais, 

tudo o que presenciou 

marcou sua vida, entende que é muito importante que a administração invista na 

Acredita que trazendo eles 

ver algo bom nas cidades 

. Disse que na época que 

a grande importância que a internet tem nas 

equipes de estratégia em saúde da família, onde os agentes 

o Ministério de Saúde, 

E como hoje não tem 

que se deslocar até o município para procurar uma rede de 

o agente vai lembrar de tudo o 

em saber deste investimento e 

que a licitação ocorra e 

várias com capacidade 

que na época aprovaram por 

O Vereador Valdicir Bertoni 

iniciativa. No seu ponto de vista o agricultor 

e já que o município não está incentivando a área 

manter os jovensno interior.O 

indicação e disse que se sentia 

indispensável em todos os setores, 

que essa é uma maneira de incentivar a 

um defensor dessa área, pois é agricultor e 

muito a ser feito pela 

Onira Zonincomentou que 

trabalhando junto com 

projeto estava no plano de governo da atual 



administração. Falou da importância de trabalharem juntos, tomando a iniciativa e com a 

aprovação dessa Casa, o projeto 

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

Dia, os Projetos de Leis do Legislativo Nº. 006/2019, Nº. 007/2019, Nº. 008/2019, Nº. 

009/2019 e Nº. 010/2019, ambos de

em discussão e votação. Não havendo discussões, 

aprovados do mesmo modo,

Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

inscritospara ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente 

inscrições do Grande Expediente

Após saudar os presentes, 

dia 15 de outubro, disse que muitas vezes não são

merecem muito mais, mas todos têm a sua gratidão. E também 

funcionários públicos, que será 

atuante nas escolas e junto a Secretaria de Urb

seja no cemitério e agora quando serão confeccionados os enfeites de natal. Desejou a todos 

muita saúde e o resto a gente consegue, merecem muito mais do aumento que foi dado, 

infelizmente não por todos os Vereado

Convidou a todas as mulheres do município para s

serão realizadas atividades relacionada

Vereadores que aprovaram a viagem para Brasília, mas o povo não tem que pagar por 

rivalidades políticas, por isso, já comprou sua passagem no valor de R$ 1.756,00 (um mil, 

setecentos e cinquenta e seis reais)

seu bolso. Disse que o seu décimo terceiro servirá para buscar recursos 

pois é isso que a população merece. 

quanto tem trabalhado, independentemente

rejeitado por essa Casa. Lembrou que fizeram um requerimento ao Senhor Presidente 

solicitando autorização para comprar 

informando que precisava da autorização do Plen

quando viajou para Brasília,

os quais serão publicados na rua. Questionou se isso seria perseguição política ou porque não 

merece? Afirmou ainda que se déc

qual conhece o seu trabalho e a sua humildade

que junto ao Vereador Marcelo Locatelli e a Prefeita Dirlei, trarão de Brasília muitas coisas 

boas coisa em prol da sociedade. Em seguida fez uso da tribuna o Vereador Norberto da Silva 

 

Falou da importância de trabalharem juntos, tomando a iniciativa e com a 

o projeto vai ser realizado no município e 

. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade votos. Seguindo na Ordem do 

ojetos de Leis do Legislativo Nº. 006/2019, Nº. 007/2019, Nº. 008/2019, Nº. 

, ambos de autoria da Mesa Diretora foram, sucessivamente, postos 

. Não havendo discussões, todos os projetos de autoria da mesa 

do mesmo modo, por 7(sete) votos favoráveis x 1(um) voto contrário que foi o do

Vereador Norberto da Silva Barancelli. Declarou-se encerrada a Ordem do Dia 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as 

Grande Expediente. A primeira inscrita foi a Vereadora Onira Orlando Zonin.

 a Vereadora parabenizou a todos os professores pela passagem do 

dia 15 de outubro, disse que muitas vezes não são valorizados na questão salarial pois 

merecem muito mais, mas todos têm a sua gratidão. E também parabenizou a todos os 

que será comemorado no dia 28 de outubro, mencionou que está mais 

atuante nas escolas e junto a Secretaria de Urbanismo e tem visto o quanto estão ajudando 

seja no cemitério e agora quando serão confeccionados os enfeites de natal. Desejou a todos 

muita saúde e o resto a gente consegue, merecem muito mais do aumento que foi dado, 

infelizmente não por todos os Vereadores, porque cada um tem o direito de votar sim ou não. 

todas as mulheres do município para se fazerem presente na praça, amanhã, onde 

es relacionadas ao Outubro Rosa, com início 

Vereadores que aprovaram a viagem para Brasília, mas o povo não tem que pagar por 

rivalidades políticas, por isso, já comprou sua passagem no valor de R$ 1.756,00 (um mil, 

setecentos e cinquenta e seis reais), além de todos as despesas com diárias que serão pagas do 

. Disse que o seu décimo terceiro servirá para buscar recursos 

pois é isso que a população merece. Pediu para pararem com picuinhas, o povo tem visto o 

independentemente de partido político, porém teve

rejeitado por essa Casa. Lembrou que fizeram um requerimento ao Senhor Presidente 

solicitando autorização para comprar a passagem com desconto, mas o mesmo não autorizou, 

precisava da autorização do Plenário. Segundo a Vereadora, 

quando viajou para Brasília, se autorizou oito dias antes e tem documentos que comprovam, 

serão publicados na rua. Questionou se isso seria perseguição política ou porque não 

merece? Afirmou ainda que se décimo terceiro dará de presente ao povo 

conhece o seu trabalho e a sua humildade. Pediu desculpas à população, mas vai mostrar 

que junto ao Vereador Marcelo Locatelli e a Prefeita Dirlei, trarão de Brasília muitas coisas 

prol da sociedade. Em seguida fez uso da tribuna o Vereador Norberto da Silva 

 

Falou da importância de trabalharem juntos, tomando a iniciativa e com a 

e que os agricultores 

Seguindo na Ordem do 

ojetos de Leis do Legislativo Nº. 006/2019, Nº. 007/2019, Nº. 008/2019, Nº. 

autoria da Mesa Diretora foram, sucessivamente, postos 

todos os projetos de autoria da mesa foram 

1(um) voto contrário que foi o do 

ncerrada a Ordem do Dia enão havendo 

passou de imediato para as 

. A primeira inscrita foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. 

a Vereadora parabenizou a todos os professores pela passagem do 

valorizados na questão salarial pois 

parabenizou a todos os 

comemorado no dia 28 de outubro, mencionou que está mais 

anismo e tem visto o quanto estão ajudando 

seja no cemitério e agora quando serão confeccionados os enfeites de natal. Desejou a todos 

muita saúde e o resto a gente consegue, merecem muito mais do aumento que foi dado, 

res, porque cada um tem o direito de votar sim ou não. 

presente na praça, amanhã, onde 

s ao Outubro Rosa, com início às 16h. Agradeceu os 

Vereadores que aprovaram a viagem para Brasília, mas o povo não tem que pagar por 

rivalidades políticas, por isso, já comprou sua passagem no valor de R$ 1.756,00 (um mil, 

árias que serão pagas do 

. Disse que o seu décimo terceiro servirá para buscar recursos em prol do município, 

Pediu para pararem com picuinhas, o povo tem visto o 

, porém teve o seu pedido 

rejeitado por essa Casa. Lembrou que fizeram um requerimento ao Senhor Presidente 

mas o mesmo não autorizou, 

. Segundo a Vereadora, o Presidente 

e tem documentos que comprovam, 

serão publicados na rua. Questionou se isso seria perseguição política ou porque não 

ente ao povo maximilianense, a 

. Pediu desculpas à população, mas vai mostrar 

que junto ao Vereador Marcelo Locatelli e a Prefeita Dirlei, trarão de Brasília muitas coisas 

prol da sociedade. Em seguida fez uso da tribuna o Vereador Norberto da Silva 



Barancelli. Depois de saudar os presentes, o Vereador lamentou o fato da Vereadora Onira 

não estar mais presente, que não era de fazer elogios a políticos, no entanto, defendeu q

Senhor Presidente fez o requerimento 

junto com o Vice-Prefeito,  inclusive o 

sugeriu a ele que não fosse, porque já tinham ido neste ano e talvez 

investir nas ruas do município, porém ele disse que era urgência

que a Vereadora Onira mentiu quando disse que o Presidente se autorizou a viagem.

Referindo-se a reunião que tiveram antes do início da sessão com o Chefe de 

Vereador pediu desculpas aos colegas porque não se sentiu bem e deixou a reunião para não 

discutir. Segundo o Vereador, 

deveriam fazer, lendo a exposição de motivos dos projetos que tramitavam nessa Casa

que é revoltante o que acontece

respeito pelo Senhor Evaldo Neuhaus, que atualmente trabalha dentro da 

fez até campanha contra a Prefeita e 

dizendo como teriam que votar.

políticos mal-intencionados e com salários gordos na pre

placa em frente à prefeitura, no futuro, vai ser 

destacando que dias atrás havia comentado que fundaria o “partido da teta” e 

Senhor Evaldo Neuhaus para fazer parte des

prefeitura, ou seja, uma art

também a uma imagem aérea do nosso município 

Segundo ele, a imagem vista de cima é linda mesmo, mas que a população tire suas próprias 

conclusões de como está a situação das ruas do nosso município. O Vereador sugeriu à 

Prefeita que, no período eleitoral do próximo ano, faça 

fazendo a caminhada nas ruas 

tem. Disse que o vídeo trazia 

por rios e barragens. Dentro deste contexto, o Vereador declarou que 

rico, desde que tivessem um grande 

essas imagens áreas foram divulgadas para tentar confundir a população, porém a população é 

prova viva do que está falando, porque é o povo qu

diariamente nas ruas. Comentou também 

prefeitura teria em caixa, mas ele não s

Vereadora Onira, no qual ela 

essa não é a função do Vereador, mas sim do Prefeito. Criticou 

carros públicos, relatando que na semana passada 

 

Depois de saudar os presentes, o Vereador lamentou o fato da Vereadora Onira 

não estar mais presente, que não era de fazer elogios a políticos, no entanto, defendeu q

Senhor Presidente fez o requerimento pedindo autorização da Câmara para viajar até Brasília 

Prefeito,  inclusive o mesmo conversou com a bancada do MDB e até 

sugeriu a ele que não fosse, porque já tinham ido neste ano e talvez poderia

nas ruas do município, porém ele disse que era urgência. Deixou claro à população 

que a Vereadora Onira mentiu quando disse que o Presidente se autorizou a viagem.

se a reunião que tiveram antes do início da sessão com o Chefe de 

Vereador pediu desculpas aos colegas porque não se sentiu bem e deixou a reunião para não 

Segundo o Vereador, o Chefe de Gabinete tentou explicar como

lendo a exposição de motivos dos projetos que tramitavam nessa Casa

é revoltante o que acontece no municípiocom políticos vendidos, que teria um grande 

respeito pelo Senhor Evaldo Neuhaus, que atualmente trabalha dentro da 

a Prefeita e hoje esteve na Câmara dando moral ao

dizendo como teriam que votar.Para ele o município nunca vai se desenvolver

intencionados e com salários gordos na prefeitura. O Vereador acredita que a 

placa em frente à prefeitura, no futuro, vai ser alterada para administração família Neuhaus, 

destacando que dias atrás havia comentado que fundaria o “partido da teta” e 

para fazer parte deste partido, já que ele está 

ou seja, uma articulação política da Senhora Prefeita. O Vereador referiu

uma imagem aérea do nosso município que foi divulgada pela Prefeita meses atrás. 

ele, a imagem vista de cima é linda mesmo, mas que a população tire suas próprias 

conclusões de como está a situação das ruas do nosso município. O Vereador sugeriu à 

Prefeita que, no período eleitoral do próximo ano, faça uma cartilha com fotografia

nas ruas para ver se ela não cairá umas duzentas vezes nos buracos que 

o vídeo trazia os pontos turísticos do município, que a cidade é rica e cercada 

por rios e barragens. Dentro deste contexto, o Vereador declarou que o município poderia ser 

, desde que tivessem um grande cuidado com o dinheiro público. No seu ponto de vista, 

essas imagens áreas foram divulgadas para tentar confundir a população, porém a população é 

prova viva do que está falando, porque é o povo que caminha ou anda com seus carros 

Comentou também que havia questionado o Chefe de Gabinete quanto a 

prefeitura teria em caixa, mas ele não soube responder. Com relação ao

Vereadora Onira, no qual ela diz que vai a Brasília buscar recurso, o Vereador entende que

essa não é a função do Vereador, mas sim do Prefeito. Criticou o que estão fazendo com os 

carros públicos, relatando que na semana passada baterama ambulância nova em Passo 

 

Depois de saudar os presentes, o Vereador lamentou o fato da Vereadora Onira 

não estar mais presente, que não era de fazer elogios a políticos, no entanto, defendeu que o 

pedindo autorização da Câmara para viajar até Brasília 

conversou com a bancada do MDB e até 

poderiam economizar para 

. Deixou claro à população 

que a Vereadora Onira mentiu quando disse que o Presidente se autorizou a viagem. 

se a reunião que tiveram antes do início da sessão com o Chefe de Gabinete, o 

Vereador pediu desculpas aos colegas porque não se sentiu bem e deixou a reunião para não 

o Chefe de Gabinete tentou explicar como os Vereadores 

lendo a exposição de motivos dos projetos que tramitavam nessa Casa.Disse 

vendidos, que teria um grande 

respeito pelo Senhor Evaldo Neuhaus, que atualmente trabalha dentro da prefeitura, mas ele 

esteve na Câmara dando moral aos Vereadores e 

o município nunca vai se desenvolver, enquanto tiver 

O Vereador acredita que a 

para administração família Neuhaus, 

destacando que dias atrás havia comentado que fundaria o “partido da teta” e que convidará o 

e partido, já que ele está numa teta dentro da 

O Vereador referiu-se 

que foi divulgada pela Prefeita meses atrás. 

ele, a imagem vista de cima é linda mesmo, mas que a população tire suas próprias 

conclusões de como está a situação das ruas do nosso município. O Vereador sugeriu à 

uma cartilha com fotografias dela 

não cairá umas duzentas vezes nos buracos que 

, que a cidade é rica e cercada 

o município poderia ser 

. No seu ponto de vista, 

essas imagens áreas foram divulgadas para tentar confundir a população, porém a população é 

e caminha ou anda com seus carros 

que havia questionado o Chefe de Gabinete quanto a 

Com relação ao pronunciamento da 

rasília buscar recurso, o Vereador entende que 

o que estão fazendo com os 

a ambulância nova em Passo 



Fundo, não contando os carros que a 

MDB, e já estão arrebentados

caminhonete nova da agricultura

que proibia a Prefeita de ir e vir com o carro público

bater pneu dia e noite e gastar combustível à vontade 

maximilianense, além do mais, neste aumento de salário, serão mais 

sessenta reais) para o bolso dela, e 

para o Vereador essa é a obrigação dela, com um salário de quase R$ 12.000,00 (doze mil 

reais). O próximo inscrito a ocupar a tribuna foi o Ver

cumprimentar os presentes, o Vereador parabenizou todos os professores pela passagem do 

seu dia, disse que a educação do município está melhorando gradativamente, graças ao 

empenho dos professores municipais. Sobre o Vereador ter dito que a Vereadora Onira 

mentiu, o Vereador garantiu que ela não mentiu, 

para Brasília e depois passou em plenário, e isso a Vereadora tem documentos que 

compravam. Explicou que tirava do seu comentário os Vereadores Marcelo Richit e Diego 

Pereira, que apesar dasdivergências políticas

Vereador afirmou que o pensamento é muito pequeno

buscar recursos para o município

aqui na frente reclamar dos buracos das ruas ou que nada está sendo feito, se 

para melhorar. Entende que a função do Vereador é fiscalizar, mas de forma sincera, disse que 

se fosse só para fiscalizar nem sairia de casa para ser Vereador.  

até os Deputados buscar recurso e que jamais impedir

quando o Presidente apresentou o requerimento em plenário, também autorizou porque sabia 

que iria em busca. Mencionou

pois, acima de tudo está sua moral como Verea

de recursos e que a passagem foi paga do seu 

mas lamentou mais uma vez por pensarem pequeno

Edinara Barancelli. Iniciando seu discurso saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus 

pela oportunidade de estar aqui n

seu trabalho e ao Vereador 

embora por pouco tempo, foi uma experiência 

pois, teve a oportunidade de ficar sabendo de muitas coisas que acontece

pessoas que estão assistindo nem 

certas pessoas, tem que pisar em outras e esses

dos dias virão à tona muitas coisas

 

Fundo, não contando os carros que a Vereadora Daiane conseguiu, 

estão arrebentados. O Vereador acredita que no próximo ano, já vai a leilão 

caminhonete nova da agricultura. Trouxe novamente à tona, o requerimento de sua autoria, 

que proibia a Prefeita de ir e vir com o carro público, mas ela não está se importando, 

bater pneu dia e noite e gastar combustível à vontade porque quem paga a conta 

ém do mais, neste aumento de salário, serão mais R$ 560

sessenta reais) para o bolso dela, e ainda tem pessoas que dizem que ela está fazendo, 

para o Vereador essa é a obrigação dela, com um salário de quase R$ 12.000,00 (doze mil 

O próximo inscrito a ocupar a tribuna foi o Vereador Marcelo Junior Locatelli. 

cumprimentar os presentes, o Vereador parabenizou todos os professores pela passagem do 

dia, disse que a educação do município está melhorando gradativamente, graças ao 

empenho dos professores municipais. Sobre o Vereador ter dito que a Vereadora Onira 

mentiu, o Vereador garantiu que ela não mentiu, pois,o Presidente assinou antes da sua ida 

e depois passou em plenário, e isso a Vereadora tem documentos que 

Explicou que tirava do seu comentário os Vereadores Marcelo Richit e Diego 

divergências políticas, votaram pensando no município

pensamento é muito pequeno, e isso acontece quando impedem de 

município, alguém que está no poder. Ressaltou que não adianta vir 

aqui na frente reclamar dos buracos das ruas ou que nada está sendo feito, se 

para melhorar. Entende que a função do Vereador é fiscalizar, mas de forma sincera, disse que 

se fosse só para fiscalizar nem sairia de casa para ser Vereador.  Disse que tem o poder de ir 

até os Deputados buscar recurso e que jamais impediria um colega de buscar. Relatou que 

quando o Presidente apresentou o requerimento em plenário, também autorizou porque sabia 

Mencionou que não votaria contra, por política ou 

pois, acima de tudo está sua moral como Vereador. Afirmou que vai para Brasília

a passagem foi paga do seu bolso. Por fim, pediu desculpas pelo desabafo, 

mas lamentou mais uma vez por pensarem pequeno. Seguindo, fez uso da tribuna a Vereadora 

Iniciando seu discurso saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus 

estar aqui nessa Casa. Agradeceu também as pessoas que confiaram no 

seu trabalho e ao Vereador Ismael Zukunelli por ter lhe dado a oportunidade. 

foi uma experiência de grande valia e que nada acontece por acaso, 

oportunidade de ficar sabendo de muitas coisas que acontece

assistindo nem imaginam. Disse que muitas vezes para ficar bom para 

m que pisar em outras e esses os mais necessitados. Afirmou que no 

à tona muitas coisas, as quais já tomou a iniciativa lá atrás

 

 junto com a bancada 

que no próximo ano, já vai a leilão a 

Trouxe novamente à tona, o requerimento de sua autoria, 

, mas ela não está se importando, pode 

porque quem paga a conta é o povo 

R$ 560,00 (quinhentos e 

ainda tem pessoas que dizem que ela está fazendo, mas 

para o Vereador essa é a obrigação dela, com um salário de quase R$ 12.000,00 (doze mil 

eador Marcelo Junior Locatelli. Após 

cumprimentar os presentes, o Vereador parabenizou todos os professores pela passagem do 

dia, disse que a educação do município está melhorando gradativamente, graças ao 

empenho dos professores municipais. Sobre o Vereador ter dito que a Vereadora Onira 

o Presidente assinou antes da sua ida 

e depois passou em plenário, e isso a Vereadora tem documentos que 

Explicou que tirava do seu comentário os Vereadores Marcelo Richit e Diego 

município. Aos demais, o 

, e isso acontece quando impedem de 

, alguém que está no poder. Ressaltou que não adianta vir 

aqui na frente reclamar dos buracos das ruas ou que nada está sendo feito, se não fazem nada 

para melhorar. Entende que a função do Vereador é fiscalizar, mas de forma sincera, disse que 

Disse que tem o poder de ir 

de buscar. Relatou que 

quando o Presidente apresentou o requerimento em plenário, também autorizou porque sabia 

ou por questão alguma, 

que vai para Brasília em busca 

ediu desculpas pelo desabafo, 

Seguindo, fez uso da tribuna a Vereadora 

Iniciando seu discurso saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus 

as pessoas que confiaram no 

Zukunelli por ter lhe dado a oportunidade. Destacou que 

e que nada acontece por acaso, 

oportunidade de ficar sabendo de muitas coisas que acontecem, que a maioria das 

muitas vezes para ficar bom para 

. Afirmou que no decorrer 

lá atrás, e mesmo com 



pensamentos pequenos, eles serão grandes. 

entrem em contato com os seus Deputados e 

pacote absurdo que o Governador enviará para a Assembleia, 

policiais e toda a classe da segurança pública

Pereira após saudar o público presente, disse usar o espaço para esclarecer porqu

do projeto de lei, expondo que entende ser

os projetos deveriam ter uma análise 

encaminha o Chefe de Gabinete

mas chegou tudo misturado 

referia ao projeto da Feira Expo IN

de até R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Vereador teme que seja 

no futuro possa faltar no posto de saúde

para toda população maximilianense. 

algo mais simples, que não gere gastos, como a

Comissão junto com os Vereadores Sergio e Marcelo Loc

Vereador Marcelo Locatelli, 

do desnível salarial. Discordou também das explicações do Vereador Marcelo, quando ele d

que em porcentagem o que ganha menos vai ganhar mais. 

de aumento e R$ 55,00 no vale

menos do que o grande, a desvalorização dos pequenos sempre vai existir, a não ser que o 

gestor do município regularize toda a classe de funcionários

tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária e 

convidou a todos para a Décima 

Novembro de 2019, às 19h. Agradeceu o público pres

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. 

 

 

, eles serão grandes. Na oportunidade, pediu

entrem em contato com os seus Deputados e solicitem a eles para que votem contra esse 

pacote absurdo que o Governador enviará para a Assembleia, o qual prejudica professores, 

a classe da segurança pública. O último inscrito foi o Vereador Diego Antonio 

Pereira após saudar o público presente, disse usar o espaço para esclarecer porqu

do projeto de lei, expondo que entende ser viável deixar a análise da Comissão porque t

ter uma análise melhor, são muitas ideias a favor e contra e a 

abinete para dar algumas explicações, as quais seriam importantes, 

tudo misturado e na fogueira para os Vereadores votarem. Esclareceu que se 

ao projeto da Feira Expo INCOAGRO, que será repassada à CDL

de até R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Vereador teme que seja usado todo esse valor e que 

posto de saúde, no hospital, para os funcionários

maximilianense. Para ele é melhor deixar sem nada de esco

algo mais simples, que não gere gastos, como aconteceu na primeira feira, 

Comissão junto com os Vereadores Sergio e Marcelo Locatelli. Quanto às colocaçõe

Marcelo Locatelli, explicou que não estava reclamando do aumento de 

. Discordou também das explicações do Vereador Marcelo, quando ele d

o que ganha menos vai ganhar mais. Explanou que todos

e R$ 55,00 no vale, e na questão de porcentagem o pequeno sempre vai ganhar 

menos do que o grande, a desvalorização dos pequenos sempre vai existir, a não ser que o 

do município regularize toda a classe de funcionários. Não havendo mais nada a ser 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária e 

convidou a todos para a Décima Sétima 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.  

 

pediu aos Vereadores que 

para que votem contra esse 

o qual prejudica professores, 

Vereador Diego Antonio 

Pereira após saudar o público presente, disse usar o espaço para esclarecer porque pediu baixa 

Comissão porque todos 

melhor, são muitas ideias a favor e contra e a Prefeita 

para dar algumas explicações, as quais seriam importantes, 

votarem. Esclareceu que se 

CDL, mas com o amparo 

usado todo esse valor e que 

para os funcionários, ou seja, que falte 

deixar sem nada de escoro e fazer 

feira, da qual fez parte da 

Quanto às colocações do 

que não estava reclamando do aumento de 5%, mas sim 

. Discordou também das explicações do Vereador Marcelo, quando ele diz 

que todos vão ganhar 5% 

, e na questão de porcentagem o pequeno sempre vai ganhar 

menos do que o grande, a desvalorização dos pequenos sempre vai existir, a não ser que o 

havendo mais nada a ser 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária e 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia 05 de 

ente 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 


