
ATA DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

______________________________________________________________________

Aos cinco dias do mês de 

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

a Décima Nona Reunião O

presentes os seguintes Vereadores: 

Zukunelli, Marcelo Júnior Locatelli,

Orlando Zonin e Valdicir

Proteção Divina, o Senhor Presidente

boas-vindas aos Vereadores, funcioná

Municipal Madre Cândida Justina

presentes e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi

ainda, a Secretária da Educação, 

Rodrigues Branco, Vice-Prefeito, Excelentíssima Senhora Dirlei Bernardi dos Santos, Prefeita 

Municipal, em especial, as famílias 

Ponte. Em continuidade, 

prestaria homenagem com entrega de Menção Honrosa ao Senhor Luciano Barancelli 

memoriam) e ao Senhor Maxemino Dal Ponte 

Requerimento Nº. 014/2019, 

Marcelo Junior Locatelli, o qual foi aprovado por unanimidade de votos

Presidente convidou para que ocupassem seus lugares junto à Mesa dos trabalhos, 

Alvair Carlos Barancelli, representante da família do Senhor Luciano Barancelli 

Ademir Dal Ponte, representante da família do Senhor Maxemino Dal Ponte

Presidente concedeu a palavra à Vereadora Onira Orlando Zonin, p

homenagem. Agradeceu a presença dos representantes das famílias, destacou que a 

homenagem foi uma iniciativa do Projeto União faz a Vida, alunos e professores da Escola 

Municipal Madre Cândida Justina. Parabenizou o ex

história em nosso município. Falou

ainda é patrimônio da família

que ficaram na memória de cada um. Ao final, 

e parabenizou também o ex

convidou a Excelentíssima

Vereadora Onira Orlando Zonin

fizeram a Entrega da Menção Honrosa ao Senhor Luciano Barancelli, repres

 

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 05 de Dez

______________________________________________________________________

do mês de dezembro 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 Barancelli, 

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

Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão

aos Vereadores, funcionários da Casa, Direção, Professores e alunos da Escola 

Municipal Madre Cândida Justina, aos integrantes do Grupo da Melhor Idade, demais 

aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi

Secretária da Educação, Senhora Janusa Taufer, Excelentíssimo

Prefeito, Excelentíssima Senhora Dirlei Bernardi dos Santos, Prefeita 

as famílias dos homenageados, Luciano Barancelli e

 o Presidente comunicou que nesta sessão

homenagem com entrega de Menção Honrosa ao Senhor Luciano Barancelli 

e ao Senhor Maxemino Dal Ponte (in memoriam), que originou

. 014/2019, proposto pela Vereadora Onira Orlando Zonin e 

, o qual foi aprovado por unanimidade de votos

Presidente convidou para que ocupassem seus lugares junto à Mesa dos trabalhos, 

Alvair Carlos Barancelli, representante da família do Senhor Luciano Barancelli 

mir Dal Ponte, representante da família do Senhor Maxemino Dal Ponte

concedeu a palavra à Vereadora Onira Orlando Zonin, p

. Agradeceu a presença dos representantes das famílias, destacou que a 

iniciativa do Projeto União faz a Vida, alunos e professores da Escola 

Municipal Madre Cândida Justina. Parabenizou o ex-prefeito Luciano Barancelli que fez 

história em nosso município. Falou da casa de pedra que é um ponto turístico no município e 

é patrimônio da família. Continuando disse que foram grandes obras iniciadas por ele e 

que ficaram na memória de cada um. Ao final, disse ser grata pela história que ele nos deixou 

o ex-prefeito Alvair que hoje o representava. E

a Excelentíssima Senhora Prefeita, Dirlei Bernardi dos Santos

Vereadora Onira Orlando Zonin, que procedeu a leitura da homenagem e, em seguida, 

a Entrega da Menção Honrosa ao Senhor Luciano Barancelli, repres

 

EUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

05 de Dezembro 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, Ismael 

Norberto da Silva Barancelli, Onira 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a 

presente sessão ordinária. Deu as 

Direção, Professores e alunos da Escola 

aos integrantes do Grupo da Melhor Idade, demais 

aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Saudou 

Excelentíssimo Senhor Mauri 

Prefeito, Excelentíssima Senhora Dirlei Bernardi dos Santos, Prefeita 

Barancelli e Maxemino Dal 

que nesta sessão, a Casa Legislativa 

homenagem com entrega de Menção Honrosa ao Senhor Luciano Barancelli (in 

, que originou-se do 

Vereadora Onira Orlando Zonin e o Vereador 

, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o 

Presidente convidou para que ocupassem seus lugares junto à Mesa dos trabalhos, o Senhor 

Alvair Carlos Barancelli, representante da família do Senhor Luciano Barancelli e o Senhor 

mir Dal Ponte, representante da família do Senhor Maxemino Dal Ponte. Em seguida, o 

concedeu a palavra à Vereadora Onira Orlando Zonin, proponente desta 

. Agradeceu a presença dos representantes das famílias, destacou que a 

iniciativa do Projeto União faz a Vida, alunos e professores da Escola 

prefeito Luciano Barancelli que fez 

da casa de pedra que é um ponto turístico no município e 

. Continuando disse que foram grandes obras iniciadas por ele e 

história que ele nos deixou 

Em momento seguinte, 

Dirlei Bernardi dos Santos, juntamente com a 

procedeu a leitura da homenagem e, em seguida, 

a Entrega da Menção Honrosa ao Senhor Luciano Barancelli, representado pelo seu 



irmão Alvair Carlos Barancelli. Após entrega, o Presidente concedeu a palavra ao Senh

Alvair Carlos Barancelli. Comentou que a 

estado de saúde, pediu que a representasse. Agradeceu a

iniciativa, destacou que fazem 

primeira homenagem que ele recebe

passado e as pessoas que realmente trabalharam pelo município, que 

de homenagens. Seguindo, conferiu a palavra ao Vereador Marcelo Junior Locatelli,

proponente da homenagem, o qual 

lembrado, porque foram eles que contribuíram com a nossa históri

Maxemino, o mesmo possui uma

na comunidade do Passo, além de cuidar do meio

precisam ser lembradas, para 

espelho. Ao final, parabenizou os dois homenageados. 

Excelentíssimo Senhor Vice

Marcelo Junior Locatelli,que procedeu a leitura da h

Entrega da Menção Honrosa ao Senhor 

Ademir Dal Ponte. Após a entrega, a palavra foi concedida ao Senhor Ademir Dal Ponte

agradeceu as professores Derlei, Eglaé e Onazia

homenagem e também o Executivo e o Le

seu pai estava esquecido há 25 (vinte e cinco) anos e que esta homenagem lhe deixou 

emocionado. Em ato contí

Presidente passou a presidência a Vice

Ressaltou que os homenageados foram pessoas que precisam ser lembradas mais vezes, o ex

prefeito Luciano foi amigo de seu pai, o trabalho por ele desenvolvido, dificilmente, nos dias 

de hoje encontram alguém que se doe tanto. 

Maxemino, pois ele se fazia presente na comunidade do Passo todos os dias e tem muit

histórias dele que lhe marcaram muito e 

homenagem, parabenizou os professores pelo belíssimo trabalho e o

requerimento. Reassumindo a presidência, concedeu 

Mauri Rodrigues Branco, Vice

Luciano foi um grande Prefeito e administrador

Parabenizou o Senhor Alvair por representar a família 

irmão. Parabenizou ainda o Senhor 

prestado à comunidade e 

trabalho importante é desenvolvido, precisa ser lembrado. Di

 

irmão Alvair Carlos Barancelli. Após entrega, o Presidente concedeu a palavra ao Senh

. Comentou que a Dona Nene, esposa do Luciano, por conta do seu 

estado de saúde, pediu que a representasse. Agradeceu as pessoas

destacou que fazem 60 (sessenta) anos que o Luciano foi Prefeito e essa é a 

primeira homenagem que ele recebe. Solicitou aos Vereadores para que 

e as pessoas que realmente trabalharam pelo município, que também 

Seguindo, conferiu a palavra ao Vereador Marcelo Junior Locatelli,

proponente da homenagem, o qual mencionou que o trabalho por eles prestado, precisa ser 

porque foram eles que contribuíram com a nossa história. Referindo

Maxemino, o mesmo possui uma história muito bonita e voluntária, de ajudar a salvar vidas 

na comunidade do Passo, além de cuidar do meio-ambiente. Afirmou que histórias como essa 

para que consigamos entender o futuro, tendo essas pessoas como 

Ao final, parabenizou os dois homenageados. Em momento seguinte, convidou 

Senhor Vice-Prefeito, Mauri Rodrigues Branco, juntamente com o

Marcelo Junior Locatelli,que procedeu a leitura da homenagem, e, em seguida, 

Entrega da Menção Honrosa ao Senhor Maxemino Dal Ponte, representado pelo seu 

Ademir Dal Ponte. Após a entrega, a palavra foi concedida ao Senhor Ademir Dal Ponte

s professores Derlei, Eglaé e Onaziana que foram as precurso

nagem e também o Executivo e o Legislativo que aprovou por unanimidade. Disse que 

seu pai estava esquecido há 25 (vinte e cinco) anos e que esta homenagem lhe deixou 

ato contínuo e seguindo com os pronunciamentos conforme protocolo, o 

Presidente passou a presidência a Vice-Presidente, para falar em nome dos 

Ressaltou que os homenageados foram pessoas que precisam ser lembradas mais vezes, o ex

Luciano foi amigo de seu pai, o trabalho por ele desenvolvido, dificilmente, nos dias 

de hoje encontram alguém que se doe tanto. Destacou que tem mais lembranças do Senhor 

Maxemino, pois ele se fazia presente na comunidade do Passo todos os dias e tem muit

ias dele que lhe marcaram muito e que jamais serão esquecidas. Destacou

homenagem, parabenizou os professores pelo belíssimo trabalho e o

ssumindo a presidência, concedeu à palavra ao Excelentíssimo S

Mauri Rodrigues Branco, Vice-Prefeito. Cumprimentando a todos, destacou 

Luciano foi um grande Prefeito e administrador, que iniciou os trabalhos no município. 

Parabenizou o Senhor Alvair por representar a família e pelo grande homem que foi o seu 

irmão. Parabenizou ainda o Senhor Maxemino, na pessoa de seu filho A

prestado à comunidade e também as pessoas que tiveram a iniciativa, pois quando um 

trabalho importante é desenvolvido, precisa ser lembrado. Disse que muitas vezes a história é 

 

irmão Alvair Carlos Barancelli. Após entrega, o Presidente concedeu a palavra ao Senhor 

, esposa do Luciano, por conta do seu 

s pessoas que tomaram essa 

anos que o Luciano foi Prefeito e essa é a 

aos Vereadores para que observassem o 

também são merecedoras 

Seguindo, conferiu a palavra ao Vereador Marcelo Junior Locatelli, 

mencionou que o trabalho por eles prestado, precisa ser 

a. Referindo-se ao Senhor 

história muito bonita e voluntária, de ajudar a salvar vidas 

ambiente. Afirmou que histórias como essa 

tendo essas pessoas como 

m momento seguinte, convidou o 

juntamente com o Vereador 

e, em seguida, fizeram a 

, representado pelo seu filho 

Ademir Dal Ponte. Após a entrega, a palavra foi concedida ao Senhor Ademir Dal Ponte que 

na que foram as precursoras desta 

gislativo que aprovou por unanimidade. Disse que 

seu pai estava esquecido há 25 (vinte e cinco) anos e que esta homenagem lhe deixou 

ciamentos conforme protocolo, o 

em nome dos demais Edis. 

Ressaltou que os homenageados foram pessoas que precisam ser lembradas mais vezes, o ex-

Luciano foi amigo de seu pai, o trabalho por ele desenvolvido, dificilmente, nos dias 

Destacou que tem mais lembranças do Senhor 

Maxemino, pois ele se fazia presente na comunidade do Passo todos os dias e tem muitas 

Destacou que é justa a 

homenagem, parabenizou os professores pelo belíssimo trabalho e os Vereadores pelo 

Excelentíssimo Senhor 

. Cumprimentando a todos, destacou que o Senhor 

e iniciou os trabalhos no município. 

ande homem que foi o seu 

Maxemino, na pessoa de seu filho Ademir, pelo serviço 

as pessoas que tiveram a iniciativa, pois quando um 

sse que muitas vezes a história é 



esquecida, mas se estão dando sequência 

trabalhado muito mais.  Falou que numa determinada ocasião, o Senhor Luciano contou que 

eles viajaram até Porto Alegre de jipe, p

histórias marcantes e merecedoras de homenagens. 

Excelentíssima Senhora Dirlei Bernardi dos Santos

todos e enfatizou que era uma 

Alvair, que ele ter seguido 

orgulho, sendo que ele foi 

município, que muitas pessoas lutaram por esta conquista e hoje talvez tenham que lutar para 

não perder este direito. Declarou ao Senhor Ademir que é motivo de orgulho ouvir tantas 

coisas bonitas a respeito do seu pai, quantas pessoas

vidas salvou. Parabenizou a Vereadora Onira, o Vereador Marcelo Locatelli e as professoras 

por resgatarem a história 

comunidade. Realizada a homenagem, o Presidente 

presidir esta sessão e agradeceu a presença dos professores 

Madre Cândida Justina, d

permanecerem na sessão. 

leitura da ata da reunião anterior, realizada no dia 20 de novembro de 2019, que já havia sido 

disponibilizada aos Vereadores. Em votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 

sequência, o Presidente solicitou à Secretária da Câma

EXPEDIENTE DO DIA, 

dos Vereadores das Bancadas MDB e PROGRESSISTAS: 

Municipal que determine a realização das obras de calçamento na

extensão de mais 60 (sessenta) metros, aproximadamente, tendo em vista que beneficiará em 

torno de dez famílias. - INDICAÇÃO Nº 105/2019 

Barancelli: Sugere à Excelentíssima Senhora Prefeita que adote med

construção de uma Casa de Abrigo para Idosos em nosso município. 

106/2019 – do Vereador Ismael Zukunelli: 

autoria da Vereadora Onira Orlando Zonin, 

implantar no município, com o auxílio da secretaria competente, um sistema mais rigoroso de 

fiscalização e controle do uso do herbicida 2,4

a PATRAM, para que a mesma auxilie o município nesta fiscalizaç

comerciantes tenham maior rigor na comercialização deste produto. 

107/2019 – da Vereadora Daiane Barancelli: 

Erechim está dando andamento ao PROJETO PELE SADIA, que tem como obj

 

dando sequência ao trabalho foi porque alguém iniciou e talvez tenha 

Falou que numa determinada ocasião, o Senhor Luciano contou que 

eles viajaram até Porto Alegre de jipe, para pleitear a emancipação do nosso município, são 

histórias marcantes e merecedoras de homenagens. Encerrando as falas pronunciou

Dirlei Bernardi dos Santos, Prefeita Municipal,

todos e enfatizou que era uma honra participar deste momento especial. Falou ao ex

que ele ter seguido o legado do seu irmão Luciano, foi muito importante

orgulho, sendo que ele foi uma pessoa acolhedora e que procurou a emancipação do nosso 

e muitas pessoas lutaram por esta conquista e hoje talvez tenham que lutar para 

Declarou ao Senhor Ademir que é motivo de orgulho ouvir tantas 

coisas bonitas a respeito do seu pai, quantas pessoas, mesmo sem vida, 

vidas salvou. Parabenizou a Vereadora Onira, o Vereador Marcelo Locatelli e as professoras 

 destas duas pessoas, que foram de grande importância 

a homenagem, o Presidente afirmou que era motivo de orgulho poder 

e agradeceu a presença dos professores e alunos 

, do ex-prefeito Alvair e do Senhor Ademir, convidando

permanecerem na sessão. Dando prosseguimento aos trabalhos legislativos

leitura da ata da reunião anterior, realizada no dia 20 de novembro de 2019, que já havia sido 

disponibilizada aos Vereadores. Em votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 

sequência, o Presidente solicitou à Secretária da Câmara que procedesse a leitura do 

EXPEDIENTE DO DIA, constando das seguintes matérias:- INDICAÇÃO Nº. 104/2019 

dos Vereadores das Bancadas MDB e PROGRESSISTAS: Indicam ao Poder Executivo 

Municipal que determine a realização das obras de calçamento na 

extensão de mais 60 (sessenta) metros, aproximadamente, tendo em vista que beneficiará em 

INDICAÇÃO Nº 105/2019 – do Vereador Norberto da Silva 

Excelentíssima Senhora Prefeita que adote med

construção de uma Casa de Abrigo para Idosos em nosso município. 

do Vereador Ismael Zukunelli: Considerando a Indicação Nº 007/2018, de 

autoria da Vereadora Onira Orlando Zonin, REITERA ao Poder Executivo a necessid

implantar no município, com o auxílio da secretaria competente, um sistema mais rigoroso de 

fiscalização e controle do uso do herbicida 2,4-D. Sugere ainda, que o Poder Executivo oficie 

a PATRAM, para que a mesma auxilie o município nesta fiscalização e também para que os 

comerciantes tenham maior rigor na comercialização deste produto. 

da Vereadora Daiane Barancelli: Tendo em vista que a Família Rotária de 

Erechim está dando andamento ao PROJETO PELE SADIA, que tem como obj

 

foi porque alguém iniciou e talvez tenha 

Falou que numa determinada ocasião, o Senhor Luciano contou que 

ara pleitear a emancipação do nosso município, são 

ncerrando as falas pronunciou-se a 

Municipal, que cumprimentou a 

honra participar deste momento especial. Falou ao ex-prefeito 

foi muito importante e é motivo de 

rou a emancipação do nosso 

e muitas pessoas lutaram por esta conquista e hoje talvez tenham que lutar para 

Declarou ao Senhor Ademir que é motivo de orgulho ouvir tantas 

 ele resgatou e quantas 

vidas salvou. Parabenizou a Vereadora Onira, o Vereador Marcelo Locatelli e as professoras 

que foram de grande importância para a 

era motivo de orgulho poder 

e alunos da Escola Municipal 

o Senhor Ademir, convidando-os a 

legislativos, dispensou a 

leitura da ata da reunião anterior, realizada no dia 20 de novembro de 2019, que já havia sido 

disponibilizada aos Vereadores. Em votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 

ra que procedesse a leitura do 

INDICAÇÃO Nº. 104/2019 – 

ndicam ao Poder Executivo 

 Rua Itararé, em uma 

extensão de mais 60 (sessenta) metros, aproximadamente, tendo em vista que beneficiará em 

do Vereador Norberto da Silva 

Excelentíssima Senhora Prefeita que adote medidas visando a 

construção de uma Casa de Abrigo para Idosos em nosso município. - INDICAÇÃO Nº 

Considerando a Indicação Nº 007/2018, de 

REITERA ao Poder Executivo a necessidade de 

implantar no município, com o auxílio da secretaria competente, um sistema mais rigoroso de 

ugere ainda, que o Poder Executivo oficie 

ão e também para que os 

comerciantes tenham maior rigor na comercialização deste produto. - INDICAÇÃO Nº 

Tendo em vista que a Família Rotária de 

Erechim está dando andamento ao PROJETO PELE SADIA, que tem como objetivo, oferecer 



à população dos municípios da nossa região equipamento que possibilita o diagnóstico 

precoce do câncer de pele, onde o ROTARY já deu 

doações para concluir a compra deste equipamento, lançou uma camp

Sugere que seja oficiado o Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de 

Saúde, estude a possibilidade e os meios legais de aderir ao

Nº 108/2019 – do Vereador Marcelo Richit: 

Indicação Nº 041/2018, de autoria do Vereador Norberto da Silva Barancelli

o Executivo Municipal, por meio da secretaria competente torne viável o recolhimento do lixo 

no interior do município, no mínimo quat

o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) e firmar Termo de Fomento com a Associação de Apoio ao Idoso Maximilianense e 

dá outras providências. Iniciando a 

Indicação Nº. 104/2019. O primeiro a se manifestar foi o Vereador Norberto Barancelli, 

comentando que o calçamento da Rua Itararé foi iniciado e vai parar na entrada da

acesso a Aparecida e ficarão, aproximadamente, dez morad

suas residências. Aproveitando a presença da Prefeita e do Vice

realizassem a obra nestes sessenta metros, atendendo ao pedido dos mora

o município, dias atrás, com recurso próprio, adquiriu um veículo 

(cinquenta e quatro mil reais) e como a Prefeita tem dito nas redes sociais que tem dinheiro 

sobrando, porque esta rua não será concluída? Re

sem buracos, a não ser as novas que estão sendo calçadas com o dinheiro do financiamento. O 

Vereador Ismael Zukunelli 

que o município já estude a possibil

seria uma injustiça com os demais moradores. 

mas é preciso estabelecer prioridades, tem notado muita concentração de dinheiro gasto no 

centro da cidade e outras ruas com falta de investimento.  O 

que uma rua mudou três vezes de pavimentação para baixar os custos, objetivando chegar a 

um número estimado de mais ruas

construída com pedras, valor aproximado a R$ 70,00 (setenta reais) o metro quadrado

segundo o que está sendo divulgado nas redes sociais, o número de ruas que serão 

pavimentadas foi aumentando para treze. O Vereador achou engraçado ser o número treze, 

mas que ainda faltarão sessenta metros de uma rua, então serão doze ruas e meia. Esses 

moradores que também pagam seus impostos têm direito a esse calçamento, seria uma 

contrapartida do município, com recursos próprios, concluir estes sessenta metros. 

Vereador Marcelo Locatelli destacou a importância deste financiamento, 

 

à população dos municípios da nossa região equipamento que possibilita o diagnóstico 

precoce do câncer de pele, onde o ROTARY já deu um aporte financeiro, 

doações para concluir a compra deste equipamento, lançou uma campanha de colaboradores. 

que seja oficiado o Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de 

Saúde, estude a possibilidade e os meios legais de aderir ao referido projeto. 

do Vereador Marcelo Richit: Atendendo ao pedido dos moradores, reitera 

Indicação Nº 041/2018, de autoria do Vereador Norberto da Silva Barancelli

o Executivo Municipal, por meio da secretaria competente torne viável o recolhimento do lixo 

no interior do município, no mínimo quatro vezes ao ano. - Projeto de Lei Nº 040/2019: 

o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) e firmar Termo de Fomento com a Associação de Apoio ao Idoso Maximilianense e 

ciando a ORDEM DO DIA, o Presidente col

. O primeiro a se manifestar foi o Vereador Norberto Barancelli, 

comentando que o calçamento da Rua Itararé foi iniciado e vai parar na entrada da

ficarão, aproximadamente, dez moradores sem calçamento em frente as 

uas residências. Aproveitando a presença da Prefeita e do Vice-

realizassem a obra nestes sessenta metros, atendendo ao pedido dos mora

om recurso próprio, adquiriu um veículo no valor de R$ 54.000,00 

(cinquenta e quatro mil reais) e como a Prefeita tem dito nas redes sociais que tem dinheiro 

sobrando, porque esta rua não será concluída? Reclamou que na cidade não existe uma rua 

sem buracos, a não ser as novas que estão sendo calçadas com o dinheiro do financiamento. O 

Zukunelli afirmou que estão atendendo ao pedido dos moradores. Acredita 

que o município já estude a possibilidade de concretizar a obra no restante da rua, sendo que 

seria uma injustiça com os demais moradores. Tem observado muitas obras no município, 

mas é preciso estabelecer prioridades, tem notado muita concentração de dinheiro gasto no 

ras ruas com falta de investimento.  O Vereador Diego Pereira 

que uma rua mudou três vezes de pavimentação para baixar os custos, objetivando chegar a 

um número estimado de mais ruas contempladas. Hoje a Rua Pinheiro Machado está sendo 

, valor aproximado a R$ 70,00 (setenta reais) o metro quadrado

segundo o que está sendo divulgado nas redes sociais, o número de ruas que serão 

pavimentadas foi aumentando para treze. O Vereador achou engraçado ser o número treze, 

sessenta metros de uma rua, então serão doze ruas e meia. Esses 

moradores que também pagam seus impostos têm direito a esse calçamento, seria uma 

contrapartida do município, com recursos próprios, concluir estes sessenta metros. 

o Locatelli destacou a importância deste financiamento, 

 

à população dos municípios da nossa região equipamento que possibilita o diagnóstico 

aporte financeiro, porém, na busca por 

anha de colaboradores. 

que seja oficiado o Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de 

referido projeto. - INDICAÇÃO 

pedido dos moradores, reitera 

Indicação Nº 041/2018, de autoria do Vereador Norberto da Silva Barancelli, solicitando que 

o Executivo Municipal, por meio da secretaria competente torne viável o recolhimento do lixo 

Projeto de Lei Nº 040/2019: Fica 

o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) e firmar Termo de Fomento com a Associação de Apoio ao Idoso Maximilianense e 

colocou em discussão a 

. O primeiro a se manifestar foi o Vereador Norberto Barancelli, 

comentando que o calçamento da Rua Itararé foi iniciado e vai parar na entrada da rua que dá 

ores sem calçamento em frente as 

-Prefeito, cobrou que 

realizassem a obra nestes sessenta metros, atendendo ao pedido dos moradores. Ressaltou que 

no valor de R$ 54.000,00 

(cinquenta e quatro mil reais) e como a Prefeita tem dito nas redes sociais que tem dinheiro 

clamou que na cidade não existe uma rua 

sem buracos, a não ser as novas que estão sendo calçadas com o dinheiro do financiamento. O 

afirmou que estão atendendo ao pedido dos moradores. Acredita 

idade de concretizar a obra no restante da rua, sendo que 

Tem observado muitas obras no município, 

mas é preciso estabelecer prioridades, tem notado muita concentração de dinheiro gasto no 

Diego Pereira declarou 

que uma rua mudou três vezes de pavimentação para baixar os custos, objetivando chegar a 

. Hoje a Rua Pinheiro Machado está sendo 

, valor aproximado a R$ 70,00 (setenta reais) o metro quadrado e, 

segundo o que está sendo divulgado nas redes sociais, o número de ruas que serão 

pavimentadas foi aumentando para treze. O Vereador achou engraçado ser o número treze, 

sessenta metros de uma rua, então serão doze ruas e meia. Esses 

moradores que também pagam seus impostos têm direito a esse calçamento, seria uma 

contrapartida do município, com recursos próprios, concluir estes sessenta metros. O 

o Locatelli destacou a importância deste financiamento, tem conhecimento 



que em muitas ruas do município existem problemas, que vêm se agravando 

tempo. Parabenizou a administração pelo financiamento, que dá condições das famílias saírem 

da poeira das estradas de chão

o trabalho tem que ser começado e dado continuidade, no futuro outras ruas poderão ser 

contempladas. E declarou que é importante que a administ

esta rua. O Vereador Valdicir Bertoni manifestou

essas dez famílias, se a Rua Itararé compreende este trecho de mais sessenta metros, porque 

não concluir o calçamento até o final? Em

Continuando foi à discussão

Barancelli informou que atendeu ao pedido de alguns munícipes que estão passando por esta 

dificuldade, sabendo que muitas vezes o trabalho diário

pessoas consigam dar um atendimento adequado para seus idosos e para evitar que essas 

pessoas sejam levadas para asilos fora da cidade, 

doação deste terreno ao lado

o que se tornaria mais viável 

Barancelli elogiando o Vereador Norberto pela indicação, da qual sentia

tem conhecimento que muitos idosos do município são levados para outras cidades

custo é muito elevado, sem falar que os familiares ficam longe e precisam de deslocar para 

visitar essas pessoas. Informou que o nosso município possui, aproximadamente, 858 

(oitocentos e cinquenta e oito) pessoas acima dos 60

antigamente nossos pais tinham 

por isso, é preciso pensar no futuro desde já. Enalteceu a sugestão do local para que este lar 

seja construído e convocou os Vereadores e a Prefeita para lutarem jun

O Vereador Valdicir Bertoni exaltou as palavras da Vereadora Daiane e parabenizou o 

Vereador Norberto pela indicação, este abrigo sendo construído ao lado da unidade de saúde 

possibilitará, a estas pessoas,

Marcelo Richit disse que é elogiável a indicação do Vereador, apesar de que, na sua opinião, 

não existe companhia e apoio melhor para estas pessoas

infelizmente, a situação tende a piorar 

trabalharem juntos para que este pedido se concretize. Posta em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos

pauta. O proponente, Vereador Ismael

relatos sobre este problema são muito mais do que graves, estudos e avaliações apontam que 

são mais de 140 (cento e quarenta) municípios diagnosticados na questão do 2

de 41 (quarenta e um) municípios em estado de alerta, até 31 de dezembro está proibida a 

 

que em muitas ruas do município existem problemas, que vêm se agravando 

tempo. Parabenizou a administração pelo financiamento, que dá condições das famílias saírem 

poeira das estradas de chão, se for bem feito, vai durar por muito mais tempo. Acredita que 

o trabalho tem que ser começado e dado continuidade, no futuro outras ruas poderão ser 

contempladas. E declarou que é importante que a administração municipal consiga concluir 

O Vereador Valdicir Bertoni manifestou-se favorável a indicação para beneficiar 

essas dez famílias, se a Rua Itararé compreende este trecho de mais sessenta metros, porque 

não concluir o calçamento até o final? Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. 

discussão, a Indicação Nº. 105/2019. Com a palavra o Vereador Norberto 

Barancelli informou que atendeu ao pedido de alguns munícipes que estão passando por esta 

muitas vezes o trabalho diário e a falta de tempo, não permite que as 

pessoas consigam dar um atendimento adequado para seus idosos e para evitar que essas 

para asilos fora da cidade, sugeriu que a administração viabiliza

deste terreno ao lado do posto de saúde e construísse esta casa de apoio no município,

o que se tornaria mais viável para todos. Manifestou-se também a Vereadora Daiane 

Barancelli elogiando o Vereador Norberto pela indicação, da qual sentia

tem conhecimento que muitos idosos do município são levados para outras cidades

custo é muito elevado, sem falar que os familiares ficam longe e precisam de deslocar para 

visitar essas pessoas. Informou que o nosso município possui, aproximadamente, 858 

(oitocentos e cinquenta e oito) pessoas acima dos 60 (sessenta) anos de idade e 

antigamente nossos pais tinham em média muito mais filhos, diferente do que acontece hoje, 

por isso, é preciso pensar no futuro desde já. Enalteceu a sugestão do local para que este lar 

seja construído e convocou os Vereadores e a Prefeita para lutarem jun

O Vereador Valdicir Bertoni exaltou as palavras da Vereadora Daiane e parabenizou o 

Vereador Norberto pela indicação, este abrigo sendo construído ao lado da unidade de saúde 

, a estas pessoas, o atendimento e acompanhamento de profissionais

Marcelo Richit disse que é elogiável a indicação do Vereador, apesar de que, na sua opinião, 

apoio melhor para estas pessoas do que a própria família. Mas, 

infelizmente, a situação tende a piorar com o passar dos anos, por isso, a importância de 

trabalharem juntos para que este pedido se concretize. Posta em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 106/2019foi a próxima matéria 

O proponente, Vereador Ismael Zukunelli se manifestou dizendo que, atualmente, os 

relatos sobre este problema são muito mais do que graves, estudos e avaliações apontam que 

são mais de 140 (cento e quarenta) municípios diagnosticados na questão do 2

m) municípios em estado de alerta, até 31 de dezembro está proibida a 

 

que em muitas ruas do município existem problemas, que vêm se agravando com o passar do 

tempo. Parabenizou a administração pelo financiamento, que dá condições das famílias saírem 

, se for bem feito, vai durar por muito mais tempo. Acredita que 

o trabalho tem que ser começado e dado continuidade, no futuro outras ruas poderão ser 

ração municipal consiga concluir 

se favorável a indicação para beneficiar 

essas dez famílias, se a Rua Itararé compreende este trecho de mais sessenta metros, porque 

indicação foi aprovada por unanimidade. 

Com a palavra o Vereador Norberto 

Barancelli informou que atendeu ao pedido de alguns munícipes que estão passando por esta 

a falta de tempo, não permite que as 

pessoas consigam dar um atendimento adequado para seus idosos e para evitar que essas 

a administração viabilizasse a 

esta casa de apoio no município, 

também a Vereadora Daiane 

Barancelli elogiando o Vereador Norberto pela indicação, da qual sentia-se orgulhosa, pois 

tem conhecimento que muitos idosos do município são levados para outras cidades e que o 

custo é muito elevado, sem falar que os familiares ficam longe e precisam de deslocar para 

visitar essas pessoas. Informou que o nosso município possui, aproximadamente, 858 

anos de idade e que 

em média muito mais filhos, diferente do que acontece hoje, 

por isso, é preciso pensar no futuro desde já. Enalteceu a sugestão do local para que este lar 

seja construído e convocou os Vereadores e a Prefeita para lutarem juntos por esta conquista.  

O Vereador Valdicir Bertoni exaltou as palavras da Vereadora Daiane e parabenizou o 

Vereador Norberto pela indicação, este abrigo sendo construído ao lado da unidade de saúde 

amento de profissionais. O Vereador 

Marcelo Richit disse que é elogiável a indicação do Vereador, apesar de que, na sua opinião, 

do que a própria família. Mas, 

com o passar dos anos, por isso, a importância de 

trabalharem juntos para que este pedido se concretize. Posta em votação, a indicação foi 

foi a próxima matéria em 

izendo que, atualmente, os 

relatos sobre este problema são muito mais do que graves, estudos e avaliações apontam que 

são mais de 140 (cento e quarenta) municípios diagnosticados na questão do 2-4, D e são mais 

m) municípios em estado de alerta, até 31 de dezembro está proibida a 



aplicação deste produto no estado e mesmo que a lei federal não proíba a aplicação deste 

herbicida, existem regras fundamentais de aplicação. O

30% (trinta por cento) da população aplicam este herbicida respeitando as regras. Disse que 

este produto devastador está causando danos nas propriedades rurais, principalmente, nas 

áreas frutíferas, inclusive, fez referência ao relato de um produtor de morangos

que está lidando com esta grave situação. Embora exista a lei federal que não proíbe, o 

município precisa tomar medidas 

informou que a situação está em análise, a EMATER foi comunicada e e

Secretaria Municipal de Agricultura também foi avisada, o Secretário prometeu que estaria no 

local para dar qualquer tipo de suporte, mas até o momento não

município não pode virar as costas para este problema. O

as palavras do colega, seu voto é favorável 

uma vez que, o vento favorável para aplicação deste produto é de até 10km/h, sendo que na 

nossa região não possuímos 

nosso município. O Vereador Diego Pereira se manifestou 

conhecimento na questão de venenos, mas é preciso refletir que o grande produtor está 

prejudicando o pequeno produtor e, 

preciso pensar também, que cada propriedade rural possui um poço de água que pode estar 

contaminada. O grande produtor precisa tomar consciência e avaliar as suas ações, porque 

está prejudicando a ele mesmo. Afirmou que está na hora do município se unir e encontrar um 

meio para combater as pragas das lavouras, sem prejudicar os outros

presidência a Vice-Presidente manifestou

Vereador Ismael pela indicação e também a Vereadora Onira, autora do pedido em 2018. 

Destacou que o problema é sério e 

perigosos, que não se comparam a este, mas que fazem o mesmo efeito, porém o 2,4

mais barato. Segundo o Vereador, 

depressão, pois atinge diretamente o sistema nervoso das pessoas. Solicitou àqueles que usam 

que tenham muito cuidado, bom

nos dias atuais, com o avanço da tecnologia

Agricultura, ainda permitem que este produto seja vendid

Deputados a proibição do 2,4

presidência, a palavra foi concedida ao Vereador Marcelo Richit.

em 2018, também fez um apelo sobre a aplicação deste produto, que é um dos mais agres

ao meio ambiente, que existem substitutos, mas acabam

situação é delicada, pois do outro lado estão 

 

aplicação deste produto no estado e mesmo que a lei federal não proíba a aplicação deste 

ras fundamentais de aplicação. Outro dado preocupante é que 

trinta por cento) da população aplicam este herbicida respeitando as regras. Disse que 

este produto devastador está causando danos nas propriedades rurais, principalmente, nas 

áreas frutíferas, inclusive, fez referência ao relato de um produtor de morangos

que está lidando com esta grave situação. Embora exista a lei federal que não proíbe, o 

município precisa tomar medidas urgentes. Sobre a situação deste produtor, o Vereador 

informou que a situação está em análise, a EMATER foi comunicada e e

Secretaria Municipal de Agricultura também foi avisada, o Secretário prometeu que estaria no 

local para dar qualquer tipo de suporte, mas até o momento não compareceu. A

r as costas para este problema. O Vereador Valdicir Bertoni elogiou 

seu voto é favorável para que este produto seja banido da nossa região, 

uma vez que, o vento favorável para aplicação deste produto é de até 10km/h, sendo que na 

nossa região não possuímos a estabilidade, por isso, justifica-se a tamanha preocupação em 

nosso município. O Vereador Diego Pereira se manifestou afirmando que tem pouco 

conhecimento na questão de venenos, mas é preciso refletir que o grande produtor está 

prejudicando o pequeno produtor e, foi além, se a extensão deste produto 

preciso pensar também, que cada propriedade rural possui um poço de água que pode estar 

contaminada. O grande produtor precisa tomar consciência e avaliar as suas ações, porque 

esmo. Afirmou que está na hora do município se unir e encontrar um 

meio para combater as pragas das lavouras, sem prejudicar os outros produtores

Presidente manifestou-se o Vereador Sergio Bernardi parabenizando o 

ndicação e também a Vereadora Onira, autora do pedido em 2018. 

estacou que o problema é sério e preocupa-se porque existem outros produtos bastante 

que não se comparam a este, mas que fazem o mesmo efeito, porém o 2,4

Segundo o Vereador, este produto fica na terra por trinta anos

depressão, pois atinge diretamente o sistema nervoso das pessoas. Solicitou àqueles que usam 

, bom-senso e respeitem as regras de aplicação

os dias atuais, com o avanço da tecnologia e da pesquisa, os próprios Ministérios da Saúde e 

permitem que este produto seja vendido, talvez esteja na hora de 

a proibição do 2,4-D, que traz complicações à saúde da população. 

presidência, a palavra foi concedida ao Vereador Marcelo Richit. Em sua fala lembrou que, 

em 2018, também fez um apelo sobre a aplicação deste produto, que é um dos mais agres

existem substitutos, mas acabam se tornando mais caro

situação é delicada, pois do outro lado estão os produtores de soja e milho. No entanto, se 

 

aplicação deste produto no estado e mesmo que a lei federal não proíba a aplicação deste 

utro dado preocupante é que menos de 

trinta por cento) da população aplicam este herbicida respeitando as regras. Disse que 

este produto devastador está causando danos nas propriedades rurais, principalmente, nas 

áreas frutíferas, inclusive, fez referência ao relato de um produtor de morangos do município 

que está lidando com esta grave situação. Embora exista a lei federal que não proíbe, o 

urgentes. Sobre a situação deste produtor, o Vereador 

informou que a situação está em análise, a EMATER foi comunicada e esteve no local, a 

Secretaria Municipal de Agricultura também foi avisada, o Secretário prometeu que estaria no 

compareceu. Afirmou que o 

Vereador Valdicir Bertoni elogiou 

para que este produto seja banido da nossa região, 

uma vez que, o vento favorável para aplicação deste produto é de até 10km/h, sendo que na 

se a tamanha preocupação em 

afirmando que tem pouco 

conhecimento na questão de venenos, mas é preciso refletir que o grande produtor está 

foi além, se a extensão deste produto chegar a 20km é 

preciso pensar também, que cada propriedade rural possui um poço de água que pode estar 

contaminada. O grande produtor precisa tomar consciência e avaliar as suas ações, porque 

esmo. Afirmou que está na hora do município se unir e encontrar um 

produtores. Passando a 

se o Vereador Sergio Bernardi parabenizando o 

ndicação e também a Vereadora Onira, autora do pedido em 2018. 

se porque existem outros produtos bastante 

que não se comparam a este, mas que fazem o mesmo efeito, porém o 2,4-D é o 

trinta anos e está associado à 

depressão, pois atinge diretamente o sistema nervoso das pessoas. Solicitou àqueles que usam 

e respeitem as regras de aplicação. Surpreende-se que 

pesquisa, os próprios Ministérios da Saúde e 

alvez esteja na hora de exigir dos 

D, que traz complicações à saúde da população.  Reassumindo a 

Em sua fala lembrou que, 

em 2018, também fez um apelo sobre a aplicação deste produto, que é um dos mais agressivos 

se tornando mais caros. Disse que a 

produtores de soja e milho. No entanto, se 



todos se conscientizarem e também existe 

pode ser aplicado e não vai agredir tanto. O Vereador Norberto Barancelli parabenizou a 

Vereadora Onira e o Vereador Ismael pela indicação. Disse que é prova viva desta situação, 

pois a sua propriedade é ar

frutíferas não estão mais produzindo. O grande produtor não está preocupado com o pequeno, 

tem a lei federal que não proíbe, mas ele precisa se educar e tomar consciência que o pequeno 

também precisa sobreviver. O Vereador Marcelo Locatelli se manifestou afirmando que o 

assunto é importante ser abordado em nosso município, pois atinge diretamente a saúde 

pública, a maioria dos Vereadores foram procurados com relatos de pessoas que estão 

perdendo alguma coisa. Entende que, cada vez mais, o governo federal está liberando 

agrotóxicos, mas o Poder 

este produto pelo menos em nosso município. Sabe

prejudicado, se provar que for por conta do agrotóxico que algu

entrando na justiça, conseguirá ser ressarcido pelos danos causados

se conscientizar também pela saúde.

causado por este herbicida é

de ser um dos herbicidas 

aprovada por unanimidade. 

Vereadora Daiane Barancelli

Luiz Acorsi por ter lhe apresentado o P

Família Rotary de Erechim. 

diagnosticar o câncer de pele com muito mais precisão. Lembrou que há anos foi 

com o Rotary do Hospital de Olhos de Passo Fundo, 

municipal encaminhasse um projeto de lei 

SUS pertence a 6ª Coordenadoria de Passo Fundo, por intermédio 

município e o Hospital Santa Terezinha poder

atendimentos e diagnóstico

conseguir uma consulta na dermatologia 

particular. A Vereadora acredita que esta será a única possi

para prevenção do câncer de pele. 

discussão a Indicação Nº. 

disse que os moradores do interior percebem 

muito pouco, porque é impressionante o acúmulo de lixo nas encruzilhadas, quando eles são 

informados que o caminhão vai passar. 

questão, passando com mais frequência

 

e também existe o período de dormência, no inverno, que o produto 

pode ser aplicado e não vai agredir tanto. O Vereador Norberto Barancelli parabenizou a 

Vereadora Onira e o Vereador Ismael pela indicação. Disse que é prova viva desta situação, 

pois a sua propriedade é arrodeada de lavouras, e por aplicarem esse produto, suas árvores 

frutíferas não estão mais produzindo. O grande produtor não está preocupado com o pequeno, 

tem a lei federal que não proíbe, mas ele precisa se educar e tomar consciência que o pequeno 

precisa sobreviver. O Vereador Marcelo Locatelli se manifestou afirmando que o 

assunto é importante ser abordado em nosso município, pois atinge diretamente a saúde 

maioria dos Vereadores foram procurados com relatos de pessoas que estão 

. Entende que, cada vez mais, o governo federal está liberando 

 Executivo e o Legislativo precisam unir forças, para tentar banir 

este produto pelo menos em nosso município. Sabe que por lei, aquele produtor que foi 

provar que for por conta do agrotóxico que algum outro produtor

entrando na justiça, conseguirá ser ressarcido pelos danos causados e que a população precisa

se conscientizar também pela saúde. O Vereador Valdicir Bertoni acrescentou que 

causado por este herbicida é de 48% (quarenta e oito por cento) no total das produções, além 

 mais causadores do câncer. Posta em votação

aprovada por unanimidade. Em seguida foi à deliberação a Indicação Nº. 107

Vereadora Daiane Barancelli. A única a se manifestar foi a proponente

lhe apresentado o Projeto Pele Sadia, sendo ele um dos colaboradores da 

Família Rotary de Erechim. Informou que através deste equipamento

o câncer de pele com muito mais precisão. Lembrou que há anos foi 

o Rotary do Hospital de Olhos de Passo Fundo, por isso, solicitou que a 

um projeto de lei concedendo este auxílio, mesmo sabendo que o 

oordenadoria de Passo Fundo, por intermédio de um convênio entre o 

município e o Hospital Santa Terezinha poderemos ter um determinado número de 

atendimentos e diagnósticos precoces do câncer de pele. Explicou que 

conseguir uma consulta na dermatologia pelo SUS ou pelos planos de saúde, tudo é no 

particular. A Vereadora acredita que esta será a única possibilidade de ter consultas via SUS 

para prevenção do câncer de pele. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

Indicação Nº. 108/2019, do Vereador Marcelo Richit. O autor ao se pronunciar 

disse que os moradores do interior percebem que o recolhimento do lixo d

muito pouco, porque é impressionante o acúmulo de lixo nas encruzilhadas, quando eles são 

informados que o caminhão vai passar. O Vereador acredita que podem melhorar 

passando com mais frequência, o agricultor também poderá caprichar mais na coleta 

 

, no inverno, que o produto 

pode ser aplicado e não vai agredir tanto. O Vereador Norberto Barancelli parabenizou a 

Vereadora Onira e o Vereador Ismael pela indicação. Disse que é prova viva desta situação, 

rodeada de lavouras, e por aplicarem esse produto, suas árvores 

frutíferas não estão mais produzindo. O grande produtor não está preocupado com o pequeno, 

tem a lei federal que não proíbe, mas ele precisa se educar e tomar consciência que o pequeno 

precisa sobreviver. O Vereador Marcelo Locatelli se manifestou afirmando que o 

assunto é importante ser abordado em nosso município, pois atinge diretamente a saúde 

maioria dos Vereadores foram procurados com relatos de pessoas que estão 

. Entende que, cada vez mais, o governo federal está liberando 

Executivo e o Legislativo precisam unir forças, para tentar banir 

que por lei, aquele produtor que foi 

m outro produtor aplicou, 

e que a população precisa 

O Vereador Valdicir Bertoni acrescentou que o prejuízo 

de 48% (quarenta e oito por cento) no total das produções, além 

Posta em votação, a indicação foi 

ndicação Nº. 107/2019da 

proponente, agradeceu ao Senhor 

, sendo ele um dos colaboradores da 

Informou que através deste equipamento será possível 

o câncer de pele com muito mais precisão. Lembrou que há anos foi colaborado 

or isso, solicitou que a Prefeita 

mesmo sabendo que o 

de um convênio entre o 

determinado número de 

. Explicou que é muito difícil 

SUS ou pelos planos de saúde, tudo é no 

bilidade de ter consultas via SUS 

A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em 

Marcelo Richit. O autor ao se pronunciar 

que o recolhimento do lixo duas vezes no ano é 

muito pouco, porque é impressionante o acúmulo de lixo nas encruzilhadas, quando eles são 

O Vereador acredita que podem melhorar essa 

, o agricultor também poderá caprichar mais na coleta 



e não jogar tanto lixo no meio ambiente, 

Norberto Barancelli disse que 

famílias e o lixo acumulado 

conversou com o então Secretário da Saúde Romeu, o qual garantiu que o caminhão passaria 

uma vez por mês, que isso já teria iniciado, mas depois que ele saiu da secretaria, este 

caminhão deixou de passar. Aproveitando a presença da Prefeita solicitou que ela cobre do 

Secretário responsável que realizem a coleta no mínimo 

nas estradas traz complicações e doenças aos moradores. Manifestou

Bertoni enaltecendo a indicação do colega, 

menor possível, o lixo de seis meses pode acumular água e se tornar criadouro

da dengue e borrachudo. Por isso, pediu aos responsáveis 

tempo menor que seis meses. 

votos. A última matéria em pauta foi 

manifestar foi o Vereador Diego Pereira, 

indicações sobre este assunto e o Executivo que encaminhou o projeto. Informou que 

avôs também integram essa associação e sabe da importância desta entidade na vida das 

pessoas. Parabenizou também a President

organização, manifestou-se a favor e afirmou que no futuro também fará parte deste grupo. O 

Vereador Ismael Zukunelli disse que teve a honra 

auxílio financeiro. Ressaltou q

com que alguns membros do grupo lhe abordaram, sem nenhuma exigência e sem colocar o 

Vereador contra a parede, mas sim com humildade, educação e respeito. Está feliz

emocionado porque isso se

que prevalecer o diálogo, o grupo, o respeito e a história, apenas com uma opinião, 

dificilmente dará certo e que todos nós deveríamos sentar com estes jovens senhores e 

senhoras para tirar uma lição de vida. 

humildade de encaminhar este projeto. Parabenizou o Grupo da Melhor Idade pela 

representativa em toda a região. 

orgulho falar do Grupo da Melhor Idade 

sua mãe, que hoje ainda é r

Executivo por ter encaminhado o p

Vereador Marcelo Richit falou da satisfação pelo dever cumprido, parabenizou a todos os 

integrantes do grupo, que são merecedores pelo que representam, cada um à sua maneira, na 

história do município. A Vereadora

todos os colegas votarão por unanimidade

 

no meio ambiente, pois são seis meses de lixo acumulado.

Norberto Barancelli disse que reside numa comunidade com, aproximadamente, trinta 

famílias e o lixo acumulado é muito grande. Na época que apresentou a sua indicação, 

conversou com o então Secretário da Saúde Romeu, o qual garantiu que o caminhão passaria 

uma vez por mês, que isso já teria iniciado, mas depois que ele saiu da secretaria, este 

ssar. Aproveitando a presença da Prefeita solicitou que ela cobre do 

Secretário responsável que realizem a coleta no mínimo seis vezes ao ano, pois o lixo jogado 

nas estradas traz complicações e doenças aos moradores. Manifestou-se o Vereador Valdicir 

oni enaltecendo a indicação do colega, os agricultores têm direito 

, o lixo de seis meses pode acumular água e se tornar criadouro

borrachudo. Por isso, pediu aos responsáveis que façam o recolhimento em 

tempo menor que seis meses. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de 

A última matéria em pauta foi o Projeto de Lei Nº 040/2019

manifestar foi o Vereador Diego Pereira, parabenizou os Vereadores que apresentaram 

indicações sobre este assunto e o Executivo que encaminhou o projeto. Informou que 

também integram essa associação e sabe da importância desta entidade na vida das 

pessoas. Parabenizou também a Presidente Senhora Esli e todos os integrantes pela 

se a favor e afirmou que no futuro também fará parte deste grupo. O 

Vereador Ismael Zukunelli disse que teve a honra de apresentar o pedido, solicitando este 

auxílio financeiro. Ressaltou que o que mais lhe motivou a fazer esta indicação foi a maneira 

com que alguns membros do grupo lhe abordaram, sem nenhuma exigência e sem colocar o 

Vereador contra a parede, mas sim com humildade, educação e respeito. Está feliz

porque isso se concretizou e disse que cada dia mais tem aprendido, sempre tem 

que prevalecer o diálogo, o grupo, o respeito e a história, apenas com uma opinião, 

dificilmente dará certo e que todos nós deveríamos sentar com estes jovens senhores e 

ma lição de vida. Agradeceu ao Executivo por ter avaliado e ter tido a 

humildade de encaminhar este projeto. Parabenizou o Grupo da Melhor Idade pela 

representativa em toda a região. O Vereador Valdicir Bertoni afirmou que é motivo de 

o da Melhor Idade que trouxe muitas pessoas de volta à vida, inclusive 

é rainha deste grupo. Parabenizou os colegas pela indicação e o 

caminhado o projeto. Fazendo suas ponderações sobre o projeto, o 

falou da satisfação pelo dever cumprido, parabenizou a todos os 

integrantes do grupo, que são merecedores pelo que representam, cada um à sua maneira, na 

Vereadora Onira Zonin se manifestou falando da alegria em ver que

todos os colegas votarão por unanimidade o projeto de lei que foi encaminhado a partir de 

 

eis meses de lixo acumulado. O Vereador 

numa comunidade com, aproximadamente, trinta 

Na época que apresentou a sua indicação, 

conversou com o então Secretário da Saúde Romeu, o qual garantiu que o caminhão passaria 

uma vez por mês, que isso já teria iniciado, mas depois que ele saiu da secretaria, este 

ssar. Aproveitando a presença da Prefeita solicitou que ela cobre do 

seis vezes ao ano, pois o lixo jogado 

se o Vereador Valdicir 

direito à coleta em tempo 

, o lixo de seis meses pode acumular água e se tornar criadouros do mosquito 

que façam o recolhimento em 

Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de 

/2019. O primeiro a se 

parabenizou os Vereadores que apresentaram 

indicações sobre este assunto e o Executivo que encaminhou o projeto. Informou que seus 

também integram essa associação e sabe da importância desta entidade na vida das 

e Senhora Esli e todos os integrantes pela 

se a favor e afirmou que no futuro também fará parte deste grupo. O 

de apresentar o pedido, solicitando este 

ue o que mais lhe motivou a fazer esta indicação foi a maneira 

com que alguns membros do grupo lhe abordaram, sem nenhuma exigência e sem colocar o 

Vereador contra a parede, mas sim com humildade, educação e respeito. Está feliz e 

concretizou e disse que cada dia mais tem aprendido, sempre tem 

que prevalecer o diálogo, o grupo, o respeito e a história, apenas com uma opinião, 

dificilmente dará certo e que todos nós deveríamos sentar com estes jovens senhores e 

Agradeceu ao Executivo por ter avaliado e ter tido a 

humildade de encaminhar este projeto. Parabenizou o Grupo da Melhor Idade pela 

afirmou que é motivo de 

que trouxe muitas pessoas de volta à vida, inclusive 

ainha deste grupo. Parabenizou os colegas pela indicação e o 

Fazendo suas ponderações sobre o projeto, o 

falou da satisfação pelo dever cumprido, parabenizou a todos os 

integrantes do grupo, que são merecedores pelo que representam, cada um à sua maneira, na 

Onira Zonin se manifestou falando da alegria em ver que 

projeto de lei que foi encaminhado a partir de 



uma indicação. Lembrou que ao avaliar o orçamento de 2020 percebeu uma rubrica com 

recursos para a terceira idade, auxílio ao idoso. Conversou com a Prefeita e com

que informaram que haveria esta possibilidade e hoje o projeto encontra

Parabenizou o Vereador pela indicação e 

de todos os integrantes do grupo. 

Sergio Bernardi de imediato 

municipal por ter encaminhado o projeto

deveríamos seguir o exemplo destas pessoas, 

chegarmos nesta idade. Acredita que os integrantes deste grupo são muito mais felizes do que

nós. Desejou que eles aproveit

muito. Para o Vereador, e

melhor idade trazem resultados fantásticos no bem

uma economia na saúde. Ao reassumir a presidência, o Vereador Diego Pereira pediu 

autorização do Presidente e solicitou a

integrantes do Grupo da Melhor Idade. 

unanimidade de votos. Declarou

a Tribuna Livre, o Senhor Presidente 

Alcione da Motta que explicou a s

recurso total do município era de R$ 1.710.000,00 (um milhão setecentos e dez

recurso livre era R$ 487.159,09 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e nove 

reais e nove centavos). Esclareceu que em 2019, 

(quinhentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e sete reai

o total de recursos é de R$ 2.465.353,23 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, 

trezentos e cinquenta e três reais e vinte e três 

(novecentos mil reais) do FINISA. 

dizendo que o Tribunal de Contas

apontam nenhuma irregularidade. 

explicou que tem participado de diversos c

dos cinquenta municípios presentes, noventa e cinco por cento aderiram a este finan

E discordou de quem afirma que a situação financeira do município é ruim, 

Contadora o recurso para empenhar a folha do décimo terceiro

situação de outros municípios. Disse que o dinheiro público está sendo 

pelos administradores. No espaço para questionamentos, a Vereadora Onira Zonin solicitou 

que a Contadora explicasse à população o que é recurso vinculado e recurso livre. A 

Contadora esclareceu que o recurso livre está no caixa e pode ser pago a folha de pagamento, 

 

uma indicação. Lembrou que ao avaliar o orçamento de 2020 percebeu uma rubrica com 

recursos para a terceira idade, auxílio ao idoso. Conversou com a Prefeita e com

que informaram que haveria esta possibilidade e hoje o projeto encontra

Parabenizou o Vereador pela indicação e aos demais pela aprovação e colocou

de todos os integrantes do grupo. Passando a presidência a Vice-Presidente, o Vereador 

de imediato parabenizou o Vereador Ismael pela indicação 

por ter encaminhado o projeto ainda neste ano. Disse que se sentia feliz e que 

deveríamos seguir o exemplo destas pessoas, batalhar e cuidar da saúde para 

. Acredita que os integrantes deste grupo são muito mais felizes do que

aproveitem o momento e se divirtam, uma vez que já t

estudos comprovam que as atividades desenvolvidas no grupo da 

melhor idade trazem resultados fantásticos no bem-estar destas pessoas, e que isso representa 

uma economia na saúde. Ao reassumir a presidência, o Vereador Diego Pereira pediu 

idente e solicitou a todo o público presente uma 

integrantes do Grupo da Melhor Idade. Submetido à votação, o projeto foi 

Declarou-se encerrada a Ordem do Dia e havendo

Tribuna Livre, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Contadora do município, Senhora 

que explicou a situação financeira do município, afirmando que em 2016, o 

recurso total do município era de R$ 1.710.000,00 (um milhão setecentos e dez

recurso livre era R$ 487.159,09 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e nove 

reais e nove centavos). Esclareceu que em 2019, de recurso livre são 

(quinhentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

o total de recursos é de R$ 2.465.353,23 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, 

trezentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), faltando ainda R$ 900.000,00 

novecentos mil reais) do FINISA. Sobre a má gestão de recursos, a Contadora rebateu 

dizendo que o Tribunal de Contas encaminha Relatório com Parecer da Gestão Fiscal e não 

apontam nenhuma irregularidade. Com relação ao financiamento das ruas, a Contadora 

explicou que tem participado de diversos cursos, inclusive, no último realizado pela DPM, 

cinquenta municípios presentes, noventa e cinco por cento aderiram a este finan

E discordou de quem afirma que a situação financeira do município é ruim, 

empenhar a folha do décimo terceiro já está disponível

situação de outros municípios. Disse que o dinheiro público está sendo 

. No espaço para questionamentos, a Vereadora Onira Zonin solicitou 

tadora explicasse à população o que é recurso vinculado e recurso livre. A 

Contadora esclareceu que o recurso livre está no caixa e pode ser pago a folha de pagamento, 

 

uma indicação. Lembrou que ao avaliar o orçamento de 2020 percebeu uma rubrica com 

recursos para a terceira idade, auxílio ao idoso. Conversou com a Prefeita e com a Contadora 

que informaram que haveria esta possibilidade e hoje o projeto encontra-se nesta casa. 

aos demais pela aprovação e colocou-se à disposição 

Presidente, o Vereador 

parabenizou o Vereador Ismael pela indicação e a administração 

que se sentia feliz e que 

batalhar e cuidar da saúde para também 

. Acredita que os integrantes deste grupo são muito mais felizes do que 

o momento e se divirtam, uma vez que já trabalharam 

que as atividades desenvolvidas no grupo da 

estar destas pessoas, e que isso representa 

uma economia na saúde. Ao reassumir a presidência, o Vereador Diego Pereira pediu 

uma salva de palmas aos 

Submetido à votação, o projeto foi aprovado por 

vendo inscritospara ocupar 

do município, Senhora 

ituação financeira do município, afirmando que em 2016, o 

recurso total do município era de R$ 1.710.000,00 (um milhão setecentos e dez mil reais), de 

recurso livre era R$ 487.159,09 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e nove 

de recurso livre são R$ 594.147,68 

e sessenta e oito centavos) e 

o total de recursos é de R$ 2.465.353,23 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, 

centavos), faltando ainda R$ 900.000,00 

má gestão de recursos, a Contadora rebateu 

encaminha Relatório com Parecer da Gestão Fiscal e não 

Com relação ao financiamento das ruas, a Contadora 

no último realizado pela DPM, 

cinquenta municípios presentes, noventa e cinco por cento aderiram a este financiamento. 

E discordou de quem afirma que a situação financeira do município é ruim, segundo a 

já está disponível, diferente da 

situação de outros municípios. Disse que o dinheiro público está sendo usado com cautela 

. No espaço para questionamentos, a Vereadora Onira Zonin solicitou 

tadora explicasse à população o que é recurso vinculado e recurso livre. A 

Contadora esclareceu que o recurso livre está no caixa e pode ser pago a folha de pagamento, 



combustível, material de consumo, por exemplo. Já o recurso vinculado vem com destinação

e projeto específicos e com legislação própria. 

estava com aperto financeiro, por conta da aquisição do terreno para a construção das 

unidades habitacionais e por sorte entrou o recurso da r

tem uma arrecadação própria no percentual de 6,64% (

cento), por isso, dependemos muito dos recursos federais. 

salientou que as colocações abordadas sobre o recurso total de qu

verdadeiras, pois este recurso existiu. E

informações e vir a público é muito importante.

que essas colocações foram levantadas por ele e pelo Vereador

partes, pois restou claro que de recurso livre era somente R$ 487 mil o restante era vinculado.  

Para finalizar a Contadora enfatizou que nenhum dos dois Vereadores estava errado, apenas o 

entendimento técnico, entre recurso li

agradeceu a presença e as explicações da Contadora e 

Prefeita Dirlei Bernardi dos S

Contadora do município que se dispôs a prestar as informações. Sobre a dívida com o 

FINISA, a Prefeita garantiu que são despesas possíveis e 

Rua Itararé, a Prefeita explicou que esta rua, no início, ficaria de fora, porque estava 

aguardando a emenda do Vereador Norberto Barancelli, mas como não aconteceu, decidiu

fazer, a exemplo do que aconteceu com a Rua Caramuru. 

Prefeita garantiu  que não tem nada que imp

o dinheiro público é bem gerenciado é possível 

colocou-se à disposição para construírem juntas este projeto. Da mesma forma a indicação do 

Vereador Ismael, com relação ao 2,4

vamos até Porto Alegre para tentar resolver 

concretizada, desde que consigam 

chegou mais um veículo para a Saúde, através de emenda 

Marco Maia, o município será contemplado com uma draga, 

município, em torno de R$ 

adquirido mais um veículo, com recurso próprio no valor de R$

mil reais) para atender melhor os agricultores. 

fazer um convite ao Presidente e aos Vereadores, 

administração. Afirmou que f

visitar as comunidades do interior

está sendo colocado em prática. O desafio do momento é que os Vereadores venham até seu 

 

combustível, material de consumo, por exemplo. Já o recurso vinculado vem com destinação

e com legislação própria. Falou ainda que no final de 2016, o município 

estava com aperto financeiro, por conta da aquisição do terreno para a construção das 

por sorte entrou o recurso da repatriação. Garanti

tem uma arrecadação própria no percentual de 6,64% (seis vírgula 

cento), por isso, dependemos muito dos recursos federais. O Vereador Ismael Zukunelli 

salientou que as colocações abordadas sobre o recurso total de qu

verdadeiras, pois este recurso existiu. E que qualquer cidadão tem o direito a es

informações e vir a público é muito importante. O Vereador Marcelo Locatelli acrescentou 

que essas colocações foram levantadas por ele e pelo Vereador Ismael, o qual tem razão em 

partes, pois restou claro que de recurso livre era somente R$ 487 mil o restante era vinculado.  

Para finalizar a Contadora enfatizou que nenhum dos dois Vereadores estava errado, apenas o 

entendimento técnico, entre recurso livre e vinculado precisava ser esclarecido. O Presidente 

agradeceu a presença e as explicações da Contadora e de imediato concedeu

Prefeita Dirlei Bernardi dos Santos, que agradeceu ao Presidente da Câmara pelo espaço e a 

que se dispôs a prestar as informações. Sobre a dívida com o 

FINISA, a Prefeita garantiu que são despesas possíveis e que serão supridas. 

Rua Itararé, a Prefeita explicou que esta rua, no início, ficaria de fora, porque estava 

Vereador Norberto Barancelli, mas como não aconteceu, decidiu

fazer, a exemplo do que aconteceu com a Rua Caramuru. Sobre o término da Rua Itararé, a 

que não tem nada que impeça de ser feito com recurso próprio, 

o dinheiro público é bem gerenciado é possível fazer. Sobre a indicação da Vereadora Daiane, 

se à disposição para construírem juntas este projeto. Da mesma forma a indicação do 

Vereador Ismael, com relação ao 2,4-D, se o Secretário de Agricultu

vamos até Porto Alegre para tentar resolver a situação. E que a Casa de Apoio pode ser 

concretizada, desde que consigam recursos junto aos Deputados. Mencionou também que hoje 

chegou mais um veículo para a Saúde, através de emenda parlamentar, através do Deputado 

, o município será contemplado com uma draga, que terá uma contrapartida

em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais), também uma mini carregadeira, sendo 

adquirido mais um veículo, com recurso próprio no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 

para atender melhor os agricultores. Disse que o motivo de estar nesta tribuna é 

ao Presidente e aos Vereadores, para prestarem contas 

que foi elaborado um livro e a partir de segunda

do interior, seguindo um cronograma. Falou que o plano de governo 

está sendo colocado em prática. O desafio do momento é que os Vereadores venham até seu 

 

combustível, material de consumo, por exemplo. Já o recurso vinculado vem com destinação 

Falou ainda que no final de 2016, o município 

estava com aperto financeiro, por conta da aquisição do terreno para a construção das 

Garantiu que o município 

 sessenta e quatro por 

O Vereador Ismael Zukunelli 

salientou que as colocações abordadas sobre o recurso total de quase dois milhões são 

qualquer cidadão tem o direito a estas 

O Vereador Marcelo Locatelli acrescentou 

Ismael, o qual tem razão em 

partes, pois restou claro que de recurso livre era somente R$ 487 mil o restante era vinculado.  

Para finalizar a Contadora enfatizou que nenhum dos dois Vereadores estava errado, apenas o 

vre e vinculado precisava ser esclarecido. O Presidente 

imediato concedeu a palavra a 

antos, que agradeceu ao Presidente da Câmara pelo espaço e a 

que se dispôs a prestar as informações. Sobre a dívida com o 

supridas. Com relação à 

Rua Itararé, a Prefeita explicou que esta rua, no início, ficaria de fora, porque estava 

Vereador Norberto Barancelli, mas como não aconteceu, decidiu-se 

término da Rua Itararé, a 

de ser feito com recurso próprio, pois quando 

. Sobre a indicação da Vereadora Daiane, 

se à disposição para construírem juntas este projeto. Da mesma forma a indicação do 

D, se o Secretário de Agricultura não vem até nós, 

Casa de Apoio pode ser 

Mencionou também que hoje 

parlamentar, através do Deputado 

que terá uma contrapartida do 

mini carregadeira, sendo 

54.000,00 (cinquenta e quatro 

Disse que o motivo de estar nesta tribuna é 

prestarem contas juntos com a 

a partir de segunda-feira começarão a 

. Falou que o plano de governo 

está sendo colocado em prática. O desafio do momento é que os Vereadores venham até seu 



gabinete e consigam construir juntos

podem construir um Maximiliano melhor, 

Abrindo espaço para questionamentos, o Vereador Ismael 

cobra muito dos Vereadores

Municipais, pois quando em sua indicação abordou a questão dos produtores e falou do 

Secretário de Agricultura, a Prefeita 

em Porto Alegre ao invés de 

que as portas do seu gabinete estão abertas, declarou que isso não representava um problema, 

até porque esteve lá em diversas ocasiões, mas 

importante. Com a palavra, a Prefeita enfatizou que os Secretários trabalham muito bem, as 

equipes de trabalho são comprometidas, o setor de co

Prefeita, comprava uma bala lá fora, ao contrário de quando assumiram a administração,

ficaram um ano pagando contas. Disse que precisavam de mais união e diálogo,

lado as picuinhas políticas e trabalhar para o bem maior que é o município. O Presidente da 

Câmara interviu e solicitou que

conta do tempo. O Vereador Diego Pereira

intervenção política, quando 

Vereador Norberto apresentou uma indicação

Perguntou se são somente as portas do seu gabinete que estão abertas ou 

estava aberta para ideias? Disse que em três anos de mandato entrou duas vezes no seu 

gabinete, uma pela luta dos estudan

conta das cargas de cascalho 

nada foi feito. Questionou de que forma a Prefeita espera que os Vereadores tenham diálogo

se não são atendidos? Em resposta, a Prefeita afirmou que

Rua Itararé, porque achava que viria uma emenda parlamentar. 

Prefeita declarou que tem um Secretário responsável por esse setor. O Vereador Valdicir 

Bertoni destacou que, segundo informações

estava destinada uma emenda através do Deputado Covatti, mas até hoje os moradores estão 

comendo poeira. A Prefeita respondeu que não tomou conhecimento desta emenda, 

existe, precisava saber o número do protocolo, mas garantiu que essa via será uma das 

contempladas com o calçamento. O Vereador Valdicir 

obrigação do Vereador buscar emendas, entende que isso compete ao Executivo. Em resposta, 

a Prefeita destacou que é preciso fazer além da obrigação que é fiscalizar, tem orgulho de 

dizer que fez parte dessa Casa e que no seu mandato sempre buscou ir além, pois sempre 

percebeu a necessidade do povo maximilianense.

 

gabinete e consigam construir juntos projetos para desenvolver o município. Tem certeza que 

podem construir um Maximiliano melhor, que falar até papagaio fala, mas tem que agir junto. 

Abrindo espaço para questionamentos, o Vereador Ismael Zukunelli avaliou 

os Vereadores, a questão de buscar emendas e que ela enfraquece os Secretários 

quando em sua indicação abordou a questão dos produtores e falou do 

Secretário de Agricultura, a Prefeita equivocou-se, afirmando que teriam que 

de esperar soluções dos Secretários.  Sobre a Prefeita ter colocado 

que as portas do seu gabinete estão abertas, declarou que isso não representava um problema, 

até porque esteve lá em diversas ocasiões, mas que esta exposição à população é muito 

e. Com a palavra, a Prefeita enfatizou que os Secretários trabalham muito bem, as 

equipes de trabalho são comprometidas, o setor de compras é muito atuante e nem ela, 

comprava uma bala lá fora, ao contrário de quando assumiram a administração,

ficaram um ano pagando contas. Disse que precisavam de mais união e diálogo,

lado as picuinhas políticas e trabalhar para o bem maior que é o município. O Presidente da 

Câmara interviu e solicitou que todos fossem mais objetivos na pergunt

Vereador Diego Pereira falou que a Prefeita se contradiz por uma 

intervenção política, quando ela disse que não faria o término da Rua Itararé porque o

Vereador Norberto apresentou uma indicação nessa Casa, porém, agora ela resolveu fazer.

se são somente as portas do seu gabinete que estão abertas ou 

estava aberta para ideias? Disse que em três anos de mandato entrou duas vezes no seu 

os estudantes, em que a Prefeita não deu ouvidos e a outra vez por 

cargas de cascalho solicitadas pelo DAER para consertar a ERS 126, 

nada foi feito. Questionou de que forma a Prefeita espera que os Vereadores tenham diálogo

dos? Em resposta, a Prefeita afirmou que realmente esperou para concluir a 

Rua Itararé, porque achava que viria uma emenda parlamentar. Sobre a questão do cascalho, a 

Prefeita declarou que tem um Secretário responsável por esse setor. O Vereador Valdicir 

segundo informações do Senhor Celsoir da Silva, para a Rua Caramuru 

estava destinada uma emenda através do Deputado Covatti, mas até hoje os moradores estão 

. A Prefeita respondeu que não tomou conhecimento desta emenda, 

saber o número do protocolo, mas garantiu que essa via será uma das 

contempladas com o calçamento. O Vereador Valdicir Bertoni disse ainda que não é 

obrigação do Vereador buscar emendas, entende que isso compete ao Executivo. Em resposta, 

a Prefeita destacou que é preciso fazer além da obrigação que é fiscalizar, tem orgulho de 

dizer que fez parte dessa Casa e que no seu mandato sempre buscou ir além, pois sempre 

percebeu a necessidade do povo maximilianense. O Vereador Valdicir colocou ainda

 

desenvolver o município. Tem certeza que 

mas tem que agir junto. 

avaliou que a Prefeita 

e buscar emendas e que ela enfraquece os Secretários 

quando em sua indicação abordou a questão dos produtores e falou do 

se, afirmando que teriam que buscar soluções 

Sobre a Prefeita ter colocado 

que as portas do seu gabinete estão abertas, declarou que isso não representava um problema, 

esta exposição à população é muito 

e. Com a palavra, a Prefeita enfatizou que os Secretários trabalham muito bem, as 

mpras é muito atuante e nem ela, como 

comprava uma bala lá fora, ao contrário de quando assumiram a administração, que 

ficaram um ano pagando contas. Disse que precisavam de mais união e diálogo, deixando de 

lado as picuinhas políticas e trabalhar para o bem maior que é o município. O Presidente da 

todos fossem mais objetivos na pergunta e na resposta, por 

que a Prefeita se contradiz por uma 

ela disse que não faria o término da Rua Itararé porque o 

nessa Casa, porém, agora ela resolveu fazer. 

se são somente as portas do seu gabinete que estão abertas ou sua mente também 

estava aberta para ideias? Disse que em três anos de mandato entrou duas vezes no seu 

tes, em que a Prefeita não deu ouvidos e a outra vez por 

para consertar a ERS 126, que até hoje 

nada foi feito. Questionou de que forma a Prefeita espera que os Vereadores tenham diálogo, 

esperou para concluir a 

Sobre a questão do cascalho, a 

Prefeita declarou que tem um Secretário responsável por esse setor. O Vereador Valdicir 

, para a Rua Caramuru 

estava destinada uma emenda através do Deputado Covatti, mas até hoje os moradores estão 

. A Prefeita respondeu que não tomou conhecimento desta emenda, se ela 

saber o número do protocolo, mas garantiu que essa via será uma das 

disse ainda que não é 

obrigação do Vereador buscar emendas, entende que isso compete ao Executivo. Em resposta, 

a Prefeita destacou que é preciso fazer além da obrigação que é fiscalizar, tem orgulho de 

dizer que fez parte dessa Casa e que no seu mandato sempre buscou ir além, pois sempre 

Vereador Valdicir colocou ainda que não 



estão se negando a ir buscar emendas, inclusive já estiveram em Brasí

concretizado. Como opositores da Prefeita estão sendo muito cobrados. 

ressaltou que não precisam ser opositores 

comunidade. Seguindo com 

tribuna foi o Norberto da Silva Barancelli

ao financiamento, na época votaram favorável, porém, o único

maior fatia deste dinheiro iria para a Rua Pinheiro Machado e cobraram que este recurso fosse 

modificado para atender mais

2002, o município recebeu de compensação financei

dinheiro? Destacou que o município precisa buscar financiamento para cobrir ruas, que graças 

ao Governo Temer foi liberado recursos para construção de cinquenta unidades habitacionais. 

Gostaria que a Prefeita ficasse atenda ao questionamento, pois nesta semana a população 

cobrou explicações sobre o novo Secretário

sobrinho da Prefeita. Será 

deste sobrinho? Uma vez que,

como a Prefeita diz que é de economizar, de cuidar do dinheiro público

imediatamente o contrata. Afirmou que o Prefeito precisa cuidar do dinheiro pú

trazer familiares para dentro da

o mesmo foi retirado, por meio de um requerimento de 

suja e que uma pessoa para assumir um cargo na administração 

avaliado e destacou que não é justo uma família inteira ser beneficiada. 

distorce as conversas, que este é o costume do PT governar, camuflam e enganam o po

depois se fazem de anjos. 

população e não para mentir

Senhora Prefeita, porque ela como autoridade, estava na plateia de gargalhadas, que a atitude 

dela dentro dessa Casa, demonstrava o qu

a atenção do público presente, pedindo que respeitasse

Vereador Norberto seguiu dizendo que a Prefeita gaba

viu nenhuma rua sendo construída com recurso próprio, para comprar uma caminhonete nova 

com recurso próprio tem, mas para comprar veículos para a saúde

Deputados. Se existem recursos próprios porque não investi

está preocupada em buscar recursos em Brasília para depois gastar

contratando a nora, o sobrinho e

verdade e a lei, tem dezenas de pedidos solicitando informações à Prefeita e nada respondid

Questionou por qual motivo ela não responde, se ela mesma diz que trabalha com 

 

estão se negando a ir buscar emendas, inclusive já estiveram em Brasí

omo opositores da Prefeita estão sendo muito cobrados. 

ressaltou que não precisam ser opositores e lançou o desafio de tra

Seguindo com as inscrições do Grande Expediente, o primeiro a ocupar a 

Norberto da Silva Barancelli, declarando que os Vereadores não são contrários 

ao financiamento, na época votaram favorável, porém, o único questionamento era que a 

maior fatia deste dinheiro iria para a Rua Pinheiro Machado e cobraram que este recurso fosse 

modificado para atender mais ruas que estavam descobertas. Afirmou que desde o ano de 

2002, o município recebeu de compensação financeira mais de R$ 26 milhões 

dinheiro? Destacou que o município precisa buscar financiamento para cobrir ruas, que graças 

ao Governo Temer foi liberado recursos para construção de cinquenta unidades habitacionais. 

ficasse atenda ao questionamento, pois nesta semana a população 

cobrou explicações sobre o novo Secretário de Planejamento e Habitação

 que não teria outra pessoa do município para 

Uma vez que, o Senhor Osni Bernardi estava morando no Mato Grosso. E 

refeita diz que é de economizar, de cuidar do dinheiro público

imediatamente o contrata. Afirmou que o Prefeito precisa cuidar do dinheiro pú

trazer familiares para dentro da prefeitura. Mencionou que ela já contratou o seu esposo, mas 

o mesmo foi retirado, por meio de um requerimento de sua autoria. Entende que a política é 

suja e que uma pessoa para assumir um cargo na administração deveria ter seu currículo 

e destacou que não é justo uma família inteira ser beneficiada. 

distorce as conversas, que este é o costume do PT governar, camuflam e enganam o po

depois se fazem de anjos. Declarou que está sendo pago para defender os anseios da 

população e não para mentir nesta tribuna. No momento, o Vereador chamou a atenção da 

Senhora Prefeita, porque ela como autoridade, estava na plateia de gargalhadas, que a atitude 

demonstrava o que ela realmente era. O Presidente 

a atenção do público presente, pedindo que respeitassem o Vereador que faz uso da tribuna. 

Vereador Norberto seguiu dizendo que a Prefeita gaba-se que tem dinheiro sobrando, mas não

sendo construída com recurso próprio, para comprar uma caminhonete nova 

com recurso próprio tem, mas para comprar veículos para a saúde, precisa correr atrás de 

Se existem recursos próprios porque não investir na saúde? 

preocupada em buscar recursos em Brasília para depois gastar

sobrinho e o  esposo. Tem orgulho de trabalhar nessa Casa 

verdade e a lei, tem dezenas de pedidos solicitando informações à Prefeita e nada respondid

Questionou por qual motivo ela não responde, se ela mesma diz que trabalha com 

 

estão se negando a ir buscar emendas, inclusive já estiveram em Brasília, mas nada foi 

omo opositores da Prefeita estão sendo muito cobrados. Finalizando a Prefeita 

e lançou o desafio de trabalharem juntos pela 

, o primeiro a ocupar a 

, declarando que os Vereadores não são contrários 

questionamento era que a 

maior fatia deste dinheiro iria para a Rua Pinheiro Machado e cobraram que este recurso fosse 

Afirmou que desde o ano de 

ra mais de R$ 26 milhões e onde está o 

dinheiro? Destacou que o município precisa buscar financiamento para cobrir ruas, que graças 

ao Governo Temer foi liberado recursos para construção de cinquenta unidades habitacionais. 

ficasse atenda ao questionamento, pois nesta semana a população 

de Planejamento e Habitação contratado, que é 

para contratar no lugar 

o Senhor Osni Bernardi estava morando no Mato Grosso. E 

refeita diz que é de economizar, de cuidar do dinheiro público com carinho, mas, 

imediatamente o contrata. Afirmou que o Prefeito precisa cuidar do dinheiro público e não 

Mencionou que ela já contratou o seu esposo, mas 

Entende que a política é 

deveria ter seu currículo 

e destacou que não é justo uma família inteira ser beneficiada. Disse que a Prefeita 

distorce as conversas, que este é o costume do PT governar, camuflam e enganam o povo e 

do pago para defender os anseios da 

No momento, o Vereador chamou a atenção da 

Senhora Prefeita, porque ela como autoridade, estava na plateia de gargalhadas, que a atitude 

Presidente interviu e solicitou 

o Vereador que faz uso da tribuna. O 

se que tem dinheiro sobrando, mas não 

sendo construída com recurso próprio, para comprar uma caminhonete nova 

precisa correr atrás de 

na saúde? Disse que a Prefeita 

preocupada em buscar recursos em Brasília para depois gastar, descaradamente, 

esposo. Tem orgulho de trabalhar nessa Casa defendendo a 

verdade e a lei, tem dezenas de pedidos solicitando informações à Prefeita e nada respondido. 

Questionou por qual motivo ela não responde, se ela mesma diz que trabalha com 



transparência? Pediu à Prefeita que

que sentia gratidão aos Vereadores que votaram a favor do 

afastamento do esposo da Prefeita, pois se ela fosse uma boa Prefeita

para dentro da prefeitura. Mais uma vez, o Presidente do Legislativo soli

que permanecessem em silêncio para melhor andamento da sessão. 

Vereador Ismael Zukunelli. 

Senhora Prefeita, mas sempre procurou ter respeito, nunca riu de ninguém, pois lá esteve 

como profissional da política

momento o que observa na plateia é a

Secretários e ao funcionalismo público, 

risada, achando que isso é uma br

Vereadores foram eleitos pelo povo e estão 

Prefeita que se contenha e tenha mais respeito. 

agradeceu o Deputado Federal Afonso Hamm, que destinou emenda de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) para custeio da saúde e que o

fevereiro do próximo ano, terão uma emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) para pavimentação de ruas.

INCOAGRO, divulgou-se nas redes sociais que o evento foi cancelado, mas foi abordado no 

texto o posicionamento dos Vereadores. Disse que em uma das reuniões o pessoal da CDL 

deixou claro que a intenção era somente a realização da feira, não teria show nacional. 

nas redes sociais foi divulgado que o recurso 

pagamento de um show nacional. Perguntou quanto custaria um show nacional hoje? 

opinião, mais da metade do dinheiro seria para este fim. 

falaram que não seria para isso, mas hoje já se tem confirmado

que os alunos das escolas do munic

município de Machadinho para fazer atividades no parquinho. Disse que em sessão anterior, a 

Vereadora Daiana apresentou indicação pedindo a reconstrução 

parque, mas até então nada foi feito.  

destes R$ 100 mil na reforma do

profissionais da educação e dos motoristas, 

descolando quase 20km para realizar brincadeiras no município vizinho

Vereadores são questionado

planejamento e saber usar o dinheiro. 

presente, mas seria importante que ela ouvisse 

rindo como a Senhora Prefeita está, mas aposta que do seu comentário dá para tirar muitas 

 

transparência? Pediu à Prefeita que não  venha nessa Casa para mentir. 

Vereadores que votaram a favor do seu requerimento, que solicita

afastamento do esposo da Prefeita, pois se ela fosse uma boa Prefeita

Mais uma vez, o Presidente do Legislativo soli

em silêncio para melhor andamento da sessão. O 

Vereador Ismael Zukunelli. De início, ressaltou que por poucas vezes esteve no gabinete da 

mas sempre procurou ter respeito, nunca riu de ninguém, pois lá esteve 

a política, para debaterem assuntos do município. No entanto, neste

na plateia é a Prefeita, que ao invés de dar exemplo aos seus 

Secretários e ao funcionalismo público, fazer totalmente o contrário, com badernas e dando 

risada, achando que isso é uma brincadeira. Afirmou que esta Casa é lugar de respeito, os 

Vereadores foram eleitos pelo povo e estão cumprindo com seus compromissos, solicitando à 

Prefeita que se contenha e tenha mais respeito. Já que tanto se falou em emenda, o Vereador 

ado Federal Afonso Hamm, que destinou emenda de R$ 100.000,00 (cem 

reais) para custeio da saúde e que o mesmo Deputado já sinalizou

fevereiro do próximo ano, terão uma emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

ão de ruas. Com relação ao projeto de lei rejeitado que tratava da Expo 

se nas redes sociais que o evento foi cancelado, mas foi abordado no 

texto o posicionamento dos Vereadores. Disse que em uma das reuniões o pessoal da CDL 

ro que a intenção era somente a realização da feira, não teria show nacional. 

foi divulgado que o recurso de R$ 100.000,00 também seria utilizado para 

pagamento de um show nacional. Perguntou quanto custaria um show nacional hoje? 

, mais da metade do dinheiro seria para este fim. Houve contradições porque alguns 

falaram que não seria para isso, mas hoje já se tem confirmado. Nesta semana ficou sabendo 

que os alunos das escolas do município foram transportados, com veículos da prefeitura, até o 

município de Machadinho para fazer atividades no parquinho. Disse que em sessão anterior, a 

Vereadora Daiana apresentou indicação pedindo a reconstrução dos brinquedos

ada foi feito.  Diante disso, declarou que poderiam 

na reforma do nosso parquinho. Não questiona a competência dos 

profissionais da educação e dos motoristas, mas o risco existe, um ônibus cheio de crianças 

20km para realizar brincadeiras no município vizinho

são questionados, mas votou contra, por este motivo, é preciso ter mais 

planejamento e saber usar o dinheiro. Disse que a Secretária de Educação não estava mais 

ortante que ela ouvisse as suas declarações, talvez 

rindo como a Senhora Prefeita está, mas aposta que do seu comentário dá para tirar muitas 

 

venha nessa Casa para mentir. Finalizou afirmando 

seu requerimento, que solicitava o 

afastamento do esposo da Prefeita, pois se ela fosse uma boa Prefeita, não teria levado ele 

Mais uma vez, o Presidente do Legislativo solicitou aos presentes 

O próximo inscrito foi o 

De início, ressaltou que por poucas vezes esteve no gabinete da 

mas sempre procurou ter respeito, nunca riu de ninguém, pois lá esteve 

. No entanto, neste exato 

ao invés de dar exemplo aos seus 

totalmente o contrário, com badernas e dando 

Afirmou que esta Casa é lugar de respeito, os 

cumprindo com seus compromissos, solicitando à 

Já que tanto se falou em emenda, o Vereador 

ado Federal Afonso Hamm, que destinou emenda de R$ 100.000,00 (cem 

mesmo Deputado já sinalizou que, a partir de 

fevereiro do próximo ano, terão uma emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

Com relação ao projeto de lei rejeitado que tratava da Expo 

se nas redes sociais que o evento foi cancelado, mas foi abordado no 

texto o posicionamento dos Vereadores. Disse que em uma das reuniões o pessoal da CDL 

ro que a intenção era somente a realização da feira, não teria show nacional. Porém, 

de R$ 100.000,00 também seria utilizado para 

pagamento de um show nacional. Perguntou quanto custaria um show nacional hoje? Em sua 

contradições porque alguns 

Nesta semana ficou sabendo 

ípio foram transportados, com veículos da prefeitura, até o 

município de Machadinho para fazer atividades no parquinho. Disse que em sessão anterior, a 

dos brinquedos do nosso 

Diante disso, declarou que poderiam investir parte 

nosso parquinho. Não questiona a competência dos 

ônibus cheio de crianças se 

20km para realizar brincadeiras no município vizinho. Enfatizou que os 

e motivo, é preciso ter mais 

Secretária de Educação não estava mais 

talvez possa ter pessoas 

rindo como a Senhora Prefeita está, mas aposta que do seu comentário dá para tirar muitas 



coisas boas. Com relação ao dinheiro, o Vereador não questiona a sabedoria e a competência 

da Contadora do município, mas não precisa vir questionar algo que já se tem como 

dinheiro existiu e não adianta querer confundir a mente do povo

uma prestação de contas que, infelizmente, a atual administração não tinha a intenção de 

fazer. Lamentou o fato da Vereadora Onira Zonin ter

possa fazer isso, considerou

que estão nesta Casa desde as 19h. 

com educação, pedindo desculpas também a todos os 

Vereador Marcelo Junior Locatelli. 

sobre a forma PT governar. Disse que quem governa o país hoje, não é 

problema sério, pois estão tentando extinguir 

dinheiro com Vereador, Prefeito e Secretários

população maximilianense 

ser estudada e que todos precisam estar atentos

comentado nessa Casa que os

estamos jogando rala abaixo esta

que era menos Brasília e mais Brasil, este projeto demonstra totalmente o 

Brasília, menos Brasil e menos municípios. 

tiradas, os professores sofrendo com as propostas de alteração do p

antes com o PT no governo estava ruim, 

reclamavam, hoje pagam R$ 5,00

sofreu um aumento. Encerrou dizendo que

está agora. Anunciou uma emenda do Deputado Marcon no valor de R$ 120.000,00

vinte mil reais) destinada a construção da feira d

administração que também está lutando por 

ser tratado, o Senhor Presid

ordinária e convidou a todos para a 

19 de Dezembro 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. 

 

 

Com relação ao dinheiro, o Vereador não questiona a sabedoria e a competência 

adora do município, mas não precisa vir questionar algo que já se tem como 

e não adianta querer confundir a mente do povo. Disse que sua 

prestação de contas que, infelizmente, a atual administração não tinha a intenção de 

a Vereadora Onira Zonin ter se ausentado da sessão, embor

fazer isso, considerou um desrespeito com a população, principalmente, com as p

estão nesta Casa desde as 19h. Pediu desculpas a Senhora Prefeita se, 

pedindo desculpas também a todos os presentes. O último inscrito foi o 

Marcelo Junior Locatelli. Após saudar os presentes, fez referência ao 

PT governar. Disse que quem governa o país hoje, não é 

ão tentando extinguir os municípios pequenos para economizar 

dinheiro com Vereador, Prefeito e Secretários. E questionou como será o atendimento à

 se pertencermos a Lagoa Vermelha? Disse que a PEC 

que todos precisam estar atentos pois a situação é preocupante

comentado nessa Casa que os antepassados lutaram pela emancipação de município e hoje 

rala abaixo esta conquista. Afirmou que o atual Presidente se elegeu

que era menos Brasília e mais Brasil, este projeto demonstra totalmente o 

menos municípios. Tem observado que as aposentadorias 

s, os professores sofrendo com as propostas de alteração do plano de carreira

governo estava ruim, a gasolina se pagava R$ 3,00

pagam R$ 5,00 (cinco reais) e estão felizes, sem falar n

Encerrou dizendo que a população precisa avaliar como era antes e como 

. Anunciou uma emenda do Deputado Marcon no valor de R$ 120.000,00

destinada a construção da feira do produtor rural. Agradeceu ao Deputado e a 

também está lutando por recursos e tendo êxito. Não havendo mais nada a 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião 

os para a Vigésima Sessão Ordinária, que foi antecipada para o 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 

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

Senhor Presidente da Mesa.  

 

Com relação ao dinheiro, o Vereador não questiona a sabedoria e a competência 

adora do município, mas não precisa vir questionar algo que já se tem como certo, o 

. Disse que sua atitude levou a 

prestação de contas que, infelizmente, a atual administração não tinha a intenção de 

se ausentado da sessão, embora ela 

um desrespeito com a população, principalmente, com as pessoas 

a Senhora Prefeita se, talvez, tenha faltado 

O último inscrito foi o 

os presentes, fez referência ao comentário 

PT governar. Disse que quem governa o país hoje, não é o PT e existe um 

pios pequenos para economizar 

questionou como será o atendimento à 

? Disse que a PEC 188 precisa 

pois a situação é preocupante. Já foi 

lutaram pela emancipação de município e hoje 

Presidente se elegeu dizendo 

que era menos Brasília e mais Brasil, este projeto demonstra totalmente o contrário, é mais 

as aposentadorias estão sendo 

lano de carreira, mas se 

a gasolina se pagava R$ 3,00 (três reais) e 

sem falar na carne que também 

como era antes e como 

. Anunciou uma emenda do Deputado Marcon no valor de R$ 120.000,00 (cento e 

. Agradeceu ao Deputado e a 

Não havendo mais nada a 

lhos da presente reunião 

foi antecipada para o 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 

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


