
ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

______________________________________________________________________

Aos dezenove dias do mês de 

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

a Vigésima Reunião Ordinária, sob a presidência do

presentes os seguintes Vereadores: 

Zukunelli, Marcelo Júnior Locatelli,

Orlando Zonin e Valdicir

Proteção Divina, o Senhor Presidente

boas-vindas aos Vereadores, funcionários da Casa, o público presente

acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Iniciando os trabalhos, o 

Presidente dispensou a leitura da ata da Reunião Ordinária anterior realizada no dia 05 de 

dezembro de 2019, que já havia sido disponibilizada para os Vereadores. Não havend

discussão, foi à votação e aprovada por unanimidade de votos.

solicitou à Secretária da Câmara que procedesse a leitura do 

constando das seguintes matérias

Zukunelli: Considerando as Indicações já aprovadas nessa Casa Legislativa, reitera a 

Excelentíssima Senhora Prefeita, que através do setor competente, em caráter de urgência, 

seja providenciada a colocação de redutores de velocidade (tipo quebra

Setembro. - Indicação Nº 110/2019 

Considerando as indicações já aprovadas nessa Casa Legislativa e atendendo 

de alguns moradores que estão solicitando providências urgentes, 

Municipal, através da Secretaria competente, que faça

implantação de três redutores de velocidade “Quebra

Nº 111/2019 – do Vereador Valdicir Bertoni: 

Chefe do Executivo Municipal para que determine ao setor competente da Administração, que 

realize estudo e viabilize, em caráter de urgência,

calçamento na Rua Vitório Setti. 

Barancelli: Reitera as Indicações Nº 054/2019 e Nº 075/2019 de sua autoria, 

o veículo oficial que é usado pela Prefeita Municipal, seja utilizado apenas em dias úteis e em 

horário de expediente para fins de 

para o deslocamento da Prefeita até a sua residência localizada na Linha Passo do Betiolo. 

Indicação Nº 113/2019 –

Executivo, através da Secretaria de Obras, que realize o serviço de patrolamento e britagem 

 

EUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 19 de Dezembro de 2019

______________________________________________________________________

do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove

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

rdinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi, 

s seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,

Marcelo 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

vindas aos Vereadores, funcionários da Casa, o público presente

acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Iniciando os trabalhos, o 

Presidente dispensou a leitura da ata da Reunião Ordinária anterior realizada no dia 05 de 

dezembro de 2019, que já havia sido disponibilizada para os Vereadores. Não havend

discussão, foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência, o Presidente 

solicitou à Secretária da Câmara que procedesse a leitura do EXPEDIENTE DO DIA, 

as seguintes matérias:- Indicação Nº 109/2019 – do Vereador Ismael 

Considerando as Indicações já aprovadas nessa Casa Legislativa, reitera a 

Excelentíssima Senhora Prefeita, que através do setor competente, em caráter de urgência, 

seja providenciada a colocação de redutores de velocidade (tipo quebra-

Indicação Nº 110/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

Considerando as indicações já aprovadas nessa Casa Legislativa e atendendo 

alguns moradores que estão solicitando providências urgentes, 

Municipal, através da Secretaria competente, que faça um estudo de viabilidade para 

implantação de três redutores de velocidade “Quebra-molas” na Rua do Rosário

do Vereador Valdicir Bertoni: Atendendo ao pedido dos mora

Chefe do Executivo Municipal para que determine ao setor competente da Administração, que 

realize estudo e viabilize, em caráter de urgência, a conclusão de, aproximadamente 240m

calçamento na Rua Vitório Setti. - Indicação Nº 112/2019 – do Vereador Norberto da Silva 

as Indicações Nº 054/2019 e Nº 075/2019 de sua autoria, 

o veículo oficial que é usado pela Prefeita Municipal, seja utilizado apenas em dias úteis e em 

horário de expediente para fins de interesse da municipalidade, e ainda, que não seja utilizado 

para o deslocamento da Prefeita até a sua residência localizada na Linha Passo do Betiolo. 

– do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

a Secretaria de Obras, que realize o serviço de patrolamento e britagem 
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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 

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

acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Iniciando os trabalhos, o 

Presidente dispensou a leitura da ata da Reunião Ordinária anterior realizada no dia 05 de 

dezembro de 2019, que já havia sido disponibilizada para os Vereadores. Não havendo 

Dando sequência, o Presidente 

EXPEDIENTE DO DIA, 

do Vereador Ismael 

Considerando as Indicações já aprovadas nessa Casa Legislativa, reitera a 

Excelentíssima Senhora Prefeita, que através do setor competente, em caráter de urgência, 

-molas) na Rua Sete de 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

Considerando as indicações já aprovadas nessa Casa Legislativa e atendendo a reivindicação 

alguns moradores que estão solicitando providências urgentes, reitera ao Executivo 

um estudo de viabilidade para 

molas” na Rua do Rosário. - Indicação 

tendendo ao pedido dos moradores, reitera a 

Chefe do Executivo Municipal para que determine ao setor competente da Administração, que 

a conclusão de, aproximadamente 240m2 de 

do Vereador Norberto da Silva 

as Indicações Nº 054/2019 e Nº 075/2019 de sua autoria, solicitando que 

o veículo oficial que é usado pela Prefeita Municipal, seja utilizado apenas em dias úteis e em 

interesse da municipalidade, e ainda, que não seja utilizado 

para o deslocamento da Prefeita até a sua residência localizada na Linha Passo do Betiolo. - 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica ao Poder 

a Secretaria de Obras, que realize o serviço de patrolamento e britagem 



em toda a extensão da Rua 

114/2019 – do Vereador Diego Antonio Pereira: 

através da Secretaria competente, promova melhorias no calçamento da Rua Pinhal, bem 

como, o setor de engenharia realize estudos no sentido de construir uma rede de tubulação 

para escoamento das águas pluviais neste local. 

007/2019: Altera o caput do Art. 2º da Resolução n°. 001/2002, de 22 de maio de 2002, que 

autoriza a Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida a associar

mensalmente com a Associação Regional de Câmara de Vereadores da Região Nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 

a receita e fixa a despesa do Município para o exercício eco

outras providências. O projeto estava em análise da C

unanimidade, emitiu parecer favorável.  

Plano de Carreira do Magistério Público Municipal que trata das férias dos Professores. 

Projeto de Lei Nº 042/2019: 

(CRTM) de Maximiliano de Almeida. 

processo de esterilização caninas e felinas para machos e fêmeas do Municípi

Maximiliano de Almeida e dá

Presidente colocou em discussão a 

Zukunelli. O autor se manifestou dizendo que os quebra

comentados nessa Casa, pois a 

extremamente perigoso. Entende que a demanda da Secretaria de Urbanismo é grande, mas 

precisam avaliar esta via com mais de atenção

grandes proporções aconteça em breve

afirmando que por duas vezes já fez este pedido, mas, infelizmente, ainda não foi executado. 

Esta via tem em média de quatro a cinco estabelecimentos comerciais 

número de pessoas e de veículos

de velocidade é com os quebra

tomem providências urgentes para evitar que o pior aconteça. 

aprovada por unanimidade de votos. Em deliberação 

Vereador Norberto da Silva 

está na terceira indicação, ate

era uma crítica, porém, na sessão passa

para buscarem recursos em B

recurso e em nosso município é difícil 

elevadas sejam construídas, 

 

em toda a extensão da Rua Altair Zacarias, na saída para Machadinho.

do Vereador Diego Antonio Pereira: Indica ao Poder Executivo Municipal, que 

retaria competente, promova melhorias no calçamento da Rua Pinhal, bem 

como, o setor de engenharia realize estudos no sentido de construir uma rede de tubulação 

para escoamento das águas pluviais neste local. - Projeto de Resolução Legislativa Nº 

do Art. 2º da Resolução n°. 001/2002, de 22 de maio de 2002, que 

autoriza a Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida a associar

mensalmente com a Associação Regional de Câmara de Vereadores da Região Nordeste do 

do Sul e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 038/2019: 

a receita e fixa a despesa do Município para o exercício econômico e financeiro de 2020 e dá

outras providências. O projeto estava em análise da Comissão Única de Parecer, que por 

emitiu parecer favorável.  - Projeto de Lei Nº 041/2019: Altera dispositivo do 

Plano de Carreira do Magistério Público Municipal que trata das férias dos Professores. 

Projeto de Lei Nº 042/2019: Aprova o Currículo de Referência do Território Munic

(CRTM) de Maximiliano de Almeida. - Projeto de Lei Nº 043/2019: 

processo de esterilização caninas e felinas para machos e fêmeas do Municípi

Maximiliano de Almeida e dá outras providências. Ao dar início a ORDEM DO 

discussão a Indicação Nº. 109/2019, autoria do Vereador Ismael 

O autor se manifestou dizendo que os quebra-molas nesta rua já 

s nessa Casa, pois a velocidade que os veículos passam por esta via se torna 

perigoso. Entende que a demanda da Secretaria de Urbanismo é grande, mas 

precisam avaliar esta via com mais de atenção e urgência, para evitar

grandes proporções aconteça em breve. Também se manifestou o Vereador Marcelo Ric

firmando que por duas vezes já fez este pedido, mas, infelizmente, ainda não foi executado. 

Esta via tem em média de quatro a cinco estabelecimentos comerciais 

número de pessoas e de veículos e a única maneira de fazer os motoristas re

de velocidade é com os quebra-molas. Solicitou a secretaria competente e a 

ncias urgentes para evitar que o pior aconteça. Em votação, a indicação foi 

vada por unanimidade de votos. Em deliberação a Indicação Nº. 

da Silva Barancelli. Com a manifestação do autor, o qual declarou que já 

está na terceira indicação, atendendo ao pedido dos moradores desta rua. 

na sessão passada a Prefeita esteve nesta Casa e 

recursos em Brasília. Segundo o Vereador, em Brasília é difícil conseguir 

município é difícil que façam um quebra-molas. Solicitou que esta

construídas, com urgência, para evitar acidentes na Rua do Rosário

 

rias, na saída para Machadinho.- Indicação N° 

Indica ao Poder Executivo Municipal, que 

retaria competente, promova melhorias no calçamento da Rua Pinhal, bem 

como, o setor de engenharia realize estudos no sentido de construir uma rede de tubulação 

Projeto de Resolução Legislativa Nº 

do Art. 2º da Resolução n°. 001/2002, de 22 de maio de 2002, que 

autoriza a Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida a associar-se e contribuir 

mensalmente com a Associação Regional de Câmara de Vereadores da Região Nordeste do 

Projeto de Lei Nº 038/2019: Estima 

nômico e financeiro de 2020 e dá 

omissão Única de Parecer, que por 

: Altera dispositivo do 

Plano de Carreira do Magistério Público Municipal que trata das férias dos Professores. - 

Aprova o Currículo de Referência do Território Municipal 

Projeto de Lei Nº 043/2019: Cria os critérios para 

processo de esterilização caninas e felinas para machos e fêmeas do Município de 

ORDEM DO DIA, o 

autoria do Vereador Ismael 

molas nesta rua já foram muito 

velocidade que os veículos passam por esta via se torna 

perigoso. Entende que a demanda da Secretaria de Urbanismo é grande, mas 

para evitar que um acidente de 

Vereador Marcelo Richit 

firmando que por duas vezes já fez este pedido, mas, infelizmente, ainda não foi executado. 

Esta via tem em média de quatro a cinco estabelecimentos comerciais o que aumenta o 

os motoristas respeitarem o limite 

a secretaria competente e a Prefeita que 

Em votação, a indicação foi 

Indicação Nº. 110/2019, autoria do 

tação do autor, o qual declarou que já 

ndendo ao pedido dos moradores desta rua. Assegurou que não 

da a Prefeita esteve nesta Casa e cobrou os Vereadores 

em Brasília é difícil conseguir 

Solicitou que estas três 

na Rua do Rosário. A 



indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Submetida a discussão a 

111/2019, do Vereador Valdicir Ber

vem atender à solicitação dos moradores desta rua, que possui bastante tráfego. Disse que 

também faz parte destes moradores e colocou

situação da rua é muito perigosa, 

das valetas. E como a Prefeita falou que vai contemplar a Rua C

poucos metros, por isso, cobrou p

seguida foi à deliberação a 

Barancelli. Manifestou-se o autor

deste veículo, pois a seu ver

que este carro pode ser utilizado nas horas normais de t

tem como provar. Afirmou que esta será sua última indicação, a Prefeita sabe que está errada, 

porque não pode apoderar

atenção a essas indicações. 

atendendo ao pedido da população

guardar o veículo no pátio da prefeitura durante a noite e nos finais de semana, levará para o 

Ministério Público e tem certeza que será acatado.

com as palavras do Vereador Norberto, referiu

pela Prefeita. Tem visto um desrespeito com o dinheiro público e que

preocupado o fato da camionete que foi adquirida pela

servindo para o transporte de churrasqueiras e fogão, não tendo conhecimento da real 

finalidade. A pessoa que assume um cargo na administração precisa e

chegar, porque para tudo tem limite, 

Secretários. A indicação foi aprovada por unanimidade. 

113/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancelli

mencionou que vem atender ao

solicitaram o patrolamento e a britagem da Rua Altair Zacarias. Acredita que no máximo duas 

horas de máquinas, com mais 

Secretário Júnior e a Prefeita que adotem as medidas necessárias com urgência. 

aprovada por unanimidade de votos.  A 

Pereira foi à próxima matéria a

que esse problema vem de várias administrações

pois a rua está intrafegável. Pediu aos responsáveis que 

boca de lobos para escoamento da água

Marcelo Richit, fazendo uma análise, destacou que quase 

 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Submetida a discussão a 

, do Vereador Valdicir Bertoni. Com manifestação do autor,

atender à solicitação dos moradores desta rua, que possui bastante tráfego. Disse que 

também faz parte destes moradores e colocou-se à disposição para pagar

situação da rua é muito perigosa, correndo o risco de um caminhão descer e tomb

das valetas. E como a Prefeita falou que vai contemplar a Rua Caramuru, 

cobrou providências. A matéria foi aprovada por unanimidade. 

seguida foi à deliberação a Indicação Nº. 112/2019, do Vereador

se o autor dizendo que há tempo vem debatendo sobre a utilização 

seu ver a Prefeita está fazendo uma farra com o carro público. Entende 

que este carro pode ser utilizado nas horas normais de trabalho, mas não é isso que acontece

. Afirmou que esta será sua última indicação, a Prefeita sabe que está errada, 

-se de um bem público e que a mesma não está dando a devida 

atenção a essas indicações. Disse que está advertindo como Vereador e 

pedido da população, no entanto, se ela não tomar as medidas necessárias, 

guardar o veículo no pátio da prefeitura durante a noite e nos finais de semana, levará para o 

certeza que será acatado. O Vereador Ismael Zukunelli corroborando

com as palavras do Vereador Norberto, referiu-se a questão do exemplo que deveria ser dado 

pela Prefeita. Tem visto um desrespeito com o dinheiro público e que

o fato da camionete que foi adquirida pela Secretaria de Agricultura estar 

servindo para o transporte de churrasqueiras e fogão, não tendo conhecimento da real 

A pessoa que assume um cargo na administração precisa estar ciente de onde pode 

ar, porque para tudo tem limite, com isso, pediu bom senso a Prefeita e também aos 

A indicação foi aprovada por unanimidade. Posta em discussão a 

Norberto da Silva Barancelli. Com manifestação do autor, o qual 

atender ao pedido dos moradores da saída para Machadinho, que 

solicitaram o patrolamento e a britagem da Rua Altair Zacarias. Acredita que no máximo duas 

, com mais um caminhão de brita o problema seria resolvido. Solicitou ao 

Secretário Júnior e a Prefeita que adotem as medidas necessárias com urgência. 

aprovada por unanimidade de votos.  A Indicação Nº 114/2019, do Vereador Diego Antonio 

matéria a entrar em pauta. Com manifestação do autor, 

que esse problema vem de várias administrações, mas que atualmente o problema 

rua está intrafegável. Pediu aos responsáveis que providenciem

ara escoamento da água, o que está danificando o calçamen

fazendo uma análise, destacou que quase todos os problemas que estão 

 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Submetida a discussão a Indicação Nº. 

, o qual justificou que 

atender à solicitação dos moradores desta rua, que possui bastante tráfego. Disse que 

se à disposição para pagar pelo calçamento. A 

o risco de um caminhão descer e tombar por conta 

aramuru, esta encontra-se a 

foi aprovada por unanimidade. Em 

Vereador Norberto da Silva 

há tempo vem debatendo sobre a utilização 

a Prefeita está fazendo uma farra com o carro público. Entende 

rabalho, mas não é isso que acontece e 

. Afirmou que esta será sua última indicação, a Prefeita sabe que está errada, 

e que a mesma não está dando a devida 

Vereador e amigo e também 

tomar as medidas necessárias, de 

guardar o veículo no pátio da prefeitura durante a noite e nos finais de semana, levará para o 

Vereador Ismael Zukunelli corroborando 

se a questão do exemplo que deveria ser dado 

pela Prefeita. Tem visto um desrespeito com o dinheiro público e que também lhe deixou 

Secretaria de Agricultura estar 

servindo para o transporte de churrasqueiras e fogão, não tendo conhecimento da real 

star ciente de onde pode 

, pediu bom senso a Prefeita e também aos 

Posta em discussão a Indicação Nº. 

Com manifestação do autor, o qual 

para Machadinho, que 

solicitaram o patrolamento e a britagem da Rua Altair Zacarias. Acredita que no máximo duas 

problema seria resolvido. Solicitou ao 

Secretário Júnior e a Prefeita que adotem as medidas necessárias com urgência. A matéria foi 

, do Vereador Diego Antonio 

manifestação do autor, o qual explicou 

que atualmente o problema se agravou, 

providenciem a canalização e uma 

calçamento. O Vereador 

todos os problemas que estão 



acontecendo nas pavimentações, são devido a 

Sugeriu que nas novas pavimentações seja elaborado um estudo para evitar que estes 

problemas aconteçam futuramente. 

Prosseguindo foi à deliberação o 

da Mesa Diretora. Não havendo manifestações, de imediato foi à votação e aprovado por 

unanimidade. Em continuidade foi à discussão o 

Municipal. Sem manifestações dos Vereadores, a referida matéria foi aprovada por 

unanimidade de votos. Dando sequência, foi submetido à discussão o 

041/2019, do Executivo Municipal. 

Zonin afirmando que é uma imensa alegria poder 

governos, federal e estadual

para esta Casa um projeto que dá mais direito aos professores. Segundo a Vereadora tem 

notado que a qualidade do ensino vem melhorando em nosso município também porque os 

professores estão sendo valorizados. 

desempenha e a administração pela iniciativa. O Vereador 

salientou que o professor deveria receber o melhor salário. Parabenizou o Presiden

Sindicato porque tem conhecimento que esta ideia surgiu dele, que quarenta e cinco dias de 

férias são merecidos por esta categoria. Espera que o Presidente continue lutando pelo direito 

dos trabalhadores municipais. 

Norberto dizendo que talvez não se 

professores tenham este reconhecimento, pelo trabalho que estão desenvolvendo em nosso 

município, declarando-se favorável ao projeto. 

se manifestou, parabenizando os professores municipais e estaduais pelo trabalho e que tem 

observado um crescimento muito bom na educação e que o 

ruas, graças à parceria feita com a administração. Disse que a realidade de um município só 

muda através da educação. Parabenizou os professores que pegaram essa missão junto com a 

administração e que os frutos já estão sendo colhidos. O

unanimidade de votos. Em continuidade foi à discussão o 

Executivo Municipal. Sem manifestações dos Vereadores, a referida matéria foi aprovada por 

unanimidade de votos. A última 

043/2019. Em discussão, a Vereadora 

este projeto também. Lembrou que havia apresentado uma indicação

Lenir, mas como o pedido não foi atendido, aproximadamente

trabalho com um grupo de voluntários que 

ajudado na castração, em média, de

 

acontecendo nas pavimentações, são devido a rede de esgoto ou encanamento de água. 

novas pavimentações seja elaborado um estudo para evitar que estes 

roblemas aconteçam futuramente. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

Prosseguindo foi à deliberação o Projeto de Resolução Legislativa Nº 007/2019

a. Não havendo manifestações, de imediato foi à votação e aprovado por 

unanimidade. Em continuidade foi à discussão o Projeto de Lei Nº. 038/2019

Municipal. Sem manifestações dos Vereadores, a referida matéria foi aprovada por 

votos. Dando sequência, foi submetido à discussão o 

, do Executivo Municipal. A primeira a se manifestar foi a Vereador

afirmando que é uma imensa alegria poder ver este projeto na mesa

federal e estadual, tiram direitos dos professores, nossa administração encaminha 

para esta Casa um projeto que dá mais direito aos professores. Segundo a Vereadora tem 

notado que a qualidade do ensino vem melhorando em nosso município também porque os 

ofessores estão sendo valorizados. Parabenizou os professores pelo trabalho que cada um 

desempenha e a administração pela iniciativa. O Vereador Norberto da Silva Barancelli

salientou que o professor deveria receber o melhor salário. Parabenizou o Presiden

Sindicato porque tem conhecimento que esta ideia surgiu dele, que quarenta e cinco dias de 

férias são merecidos por esta categoria. Espera que o Presidente continue lutando pelo direito 

municipais. O Vereador Valdicir Bertoni reforçou as palavras do Vereador 

Norberto dizendo que talvez não se trate de uma gratificação, mas sim 

professores tenham este reconhecimento, pelo trabalho que estão desenvolvendo em nosso 

se favorável ao projeto. O Vereador Marcelo Junior Lo

se manifestou, parabenizando os professores municipais e estaduais pelo trabalho e que tem 

scimento muito bom na educação e que o resultado está sendo visto nas 

parceria feita com a administração. Disse que a realidade de um município só 

muda através da educação. Parabenizou os professores que pegaram essa missão junto com a 

administração e que os frutos já estão sendo colhidos. O projeto de lei foi aprovado por 

Em continuidade foi à discussão o Projeto de Lei Nº. 042/2019

Executivo Municipal. Sem manifestações dos Vereadores, a referida matéria foi aprovada por 

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

Em discussão, a Vereadora Onira Orlando Zonin declarou-se emocionada por

Lembrou que havia apresentado uma indicação

, mas como o pedido não foi atendido, aproximadamente, dois anos atrás foi iniciado o 

trabalho com um grupo de voluntários que fazem doações mensais. Explicou que

ajudado na castração, em média, de trinta animais entre gatos, cachorros e fêmeas, 

 

rede de esgoto ou encanamento de água. 

novas pavimentações seja elaborado um estudo para evitar que estes 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

Projeto de Resolução Legislativa Nº 007/2019, de autoria 

a. Não havendo manifestações, de imediato foi à votação e aprovado por 

Projeto de Lei Nº. 038/2019, do Executivo 

Municipal. Sem manifestações dos Vereadores, a referida matéria foi aprovada por 

votos. Dando sequência, foi submetido à discussão o Projeto de Lei Nº 

ereadora Onira Orlando 

este projeto na mesa, enquanto os 

tiram direitos dos professores, nossa administração encaminha 

para esta Casa um projeto que dá mais direito aos professores. Segundo a Vereadora tem 

notado que a qualidade do ensino vem melhorando em nosso município também porque os 

Parabenizou os professores pelo trabalho que cada um 

Norberto da Silva Barancelli 

salientou que o professor deveria receber o melhor salário. Parabenizou o Presidente do 

Sindicato porque tem conhecimento que esta ideia surgiu dele, que quarenta e cinco dias de 

férias são merecidos por esta categoria. Espera que o Presidente continue lutando pelo direito 

ou as palavras do Vereador 

de uma gratificação, mas sim porque é justo que os 

professores tenham este reconhecimento, pelo trabalho que estão desenvolvendo em nosso 

Marcelo Junior Locatelli também 

se manifestou, parabenizando os professores municipais e estaduais pelo trabalho e que tem 

tado está sendo visto nas 

parceria feita com a administração. Disse que a realidade de um município só 

muda através da educação. Parabenizou os professores que pegaram essa missão junto com a 

projeto de lei foi aprovado por 

Projeto de Lei Nº. 042/2019, do 

Executivo Municipal. Sem manifestações dos Vereadores, a referida matéria foi aprovada por 

foi o Projeto de Lei Nº 

se emocionada por ver 

Lembrou que havia apresentado uma indicação na época da Prefeita 

dois anos atrás foi iniciado o 

Explicou que o grupo tem 

trinta animais entre gatos, cachorros e fêmeas, além de 



disponibilizarem ração e vacinação para 

Vereadora, esta lei vai amparar a clínica veterinária responsável que vencer a licitação. 

Agradeceu as voluntárias do 

parte, pela doação e o comprometimento

continuar realizando este trabalho. 

voluntários que se dedicam

ao trabalho deste grupo, atualmente, percebemos 

nosso município. A Vereadora Onira Zonin acrescentou que 

refletido na saúde pública. 

afirmando que o trabalho destes voluntários vem há muito tempo. Comen

deste ano, a Secretaria de Saúde, através da B

Saúde foi realizado um trabalho de pesquisa em todo o município, 

destes animais na zona rural e urbana. A Vereadora considerou essa pesquisa uma conquista, 

pois será possível saber quais são as famílias mais carentes 

atendimento. Disse que se sentia feliz em v

voluntárias. Posto em votação, o projeto 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente

ano, seria realizada a eleição da nova Mesa Dir

do legislativo no ano de 2020.

comunicou que a eleição da Mesa ocorreria de 

Art. 26, inciso I do Regimento Interno e 

Orgânica. Concluída a votação, o Presidente convidou as Vereadoras Daiane Barancelli e 

Onira Orlando Zonin para fazer o escrutínio dos 

nove cédulas, passou-se a contagem dos votos: para o cargo de Presidente o Vereador Ismael 

Zukunelli obteve 6(seis) votos, o Vereador Marcelo Richit obteve 2(dois) votos e o Vereador 

Diego Antonio Pereira 1(um) voto. Para o cargo de Vice

Richit obteve 6(seis) votos, o Vereador Marcelo Junior Locatelli obteve 2(dois) votos e o 

Vereador Diego Antonio Pereira obteve 1(um) voto. Para o cargo de Secretário (a) a 

Vereadora Daiane Barancelli obteve 6

2(dois) votos e o Vereador Diego Ant

Presidente declarou que 

constituída pelos seguintes V

Zukunelli, Vice-Presidente 

proclamou-se eleita a Vereadora Daiane Barancelli

26, parágrafo Segundo do Regimento Interno, 

 

ração e vacinação para aqueles que não têm condições. 

Vereadora, esta lei vai amparar a clínica veterinária responsável que vencer a licitação. 

Agradeceu as voluntárias do grupo que estavam presentes na sessão, 

doação e o comprometimento de cada uma e declarou que o grupo está disposto a 

e trabalho. O Vereador Valdicir Bertoni parabenizou e 

que se dedicam a esses animais, muitos deles abandonados e maltratados

ao trabalho deste grupo, atualmente, percebemos uma diminuição destes animais nas 

A Vereadora Onira Zonin acrescentou que essa questão também tem 

saúde pública. A última a se manifestar foi a Vereadora Daiane 

o trabalho destes voluntários vem há muito tempo. Comen

deste ano, a Secretaria de Saúde, através da Bióloga Lorien, da Veterinária 

um trabalho de pesquisa em todo o município, 

na zona rural e urbana. A Vereadora considerou essa pesquisa uma conquista, 

será possível saber quais são as famílias mais carentes que precisam de urgência no 

isse que se sentia feliz em ver este projeto e agradeceu a presença das 

Posto em votação, o projeto recebeu aprovação unânime. Declar

Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou que se tratando da última Sessão Or

ano, seria realizada a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara, a qual conduzirá os trabalhos 

do legislativo no ano de 2020. Verificada a presença do quórum necessário

eleição da Mesa ocorreria de forma secreta, respeitando o que 

rt. 26, inciso I do Regimento Interno e o disposto no Parágrafo Único do Art

Concluída a votação, o Presidente convidou as Vereadoras Daiane Barancelli e 

Onira Orlando Zonin para fazer o escrutínio dos votos. Conferidas uma a uma, tota

a contagem dos votos: para o cargo de Presidente o Vereador Ismael 

Zukunelli obteve 6(seis) votos, o Vereador Marcelo Richit obteve 2(dois) votos e o Vereador 

Diego Antonio Pereira 1(um) voto. Para o cargo de Vice-Presidente

Richit obteve 6(seis) votos, o Vereador Marcelo Junior Locatelli obteve 2(dois) votos e o 

Vereador Diego Antonio Pereira obteve 1(um) voto. Para o cargo de Secretário (a) a 

adora Daiane Barancelli obteve 6(seis) votos, a Vereadora Onira Orlando Zonin obteve 

2(dois) votos e o Vereador Diego Antonio Pereira obteve 1(um) voto. Realizada a apuração, 

Presidente declarou que a nova Mesa Diretora eleita para o exercício de 2020

constituída pelos seguintes Vereadores: Presidente proclamou-se eleito 

Presidente proclamou-se eleito o Vereador Marcelo Richit e Secretária 

Vereadora Daiane Barancelli. Em ato contínuo e de

egundo do Regimento Interno, o Presidente da Câmara declarou empossada a 

 

condições. Segundo a 

Vereadora, esta lei vai amparar a clínica veterinária responsável que vencer a licitação. 

grupo que estavam presentes na sessão, do qual também faz 

eclarou que o grupo está disposto a 

arabenizou e agradeceu aos 

eles abandonados e maltratados. Graças 

uma diminuição destes animais nas ruas do 

essa questão também tem 

Vereadora Daiane Barancelli 

o trabalho destes voluntários vem há muito tempo. Comentou que no início 

eterinária e os Agentes de 

um trabalho de pesquisa em todo o município, com o cadastramento 

na zona rural e urbana. A Vereadora considerou essa pesquisa uma conquista, 

precisam de urgência no 

o e agradeceu a presença das 

recebeu aprovação unânime. Declarando encerrada a 

formou que se tratando da última Sessão Ordinária do 

etora da Câmara, a qual conduzirá os trabalhos 

Verificada a presença do quórum necessário, o Presidente 

respeitando o que determina o 

o disposto no Parágrafo Único do Art. 32 da Lei 

Concluída a votação, o Presidente convidou as Vereadoras Daiane Barancelli e 

Conferidas uma a uma, totalizando 

a contagem dos votos: para o cargo de Presidente o Vereador Ismael 

Zukunelli obteve 6(seis) votos, o Vereador Marcelo Richit obteve 2(dois) votos e o Vereador 

Presidente o Vereador Marcelo 

Richit obteve 6(seis) votos, o Vereador Marcelo Junior Locatelli obteve 2(dois) votos e o 

Vereador Diego Antonio Pereira obteve 1(um) voto. Para o cargo de Secretário (a) a 

nira Orlando Zonin obteve 

Realizada a apuração, o 

iretora eleita para o exercício de 2020 ficou 

eleito o Vereador Ismael 

Vereador Marcelo Richit e Secretária 

e de acordo com o Art. 

o Presidente da Câmara declarou empossada a 



nova Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos

de dezembro de 2020. Dando sequência e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, 

passou-se de imediato para as i

O primeiro inscrito foi o Vereador Sergio Bernardi. 

o Vereador saudou a todos os presentes, os que acompanhavam pelo facebook e p

Interativa Max. Parabenizou os colegas V

se à disposição para ajudar no que for preciso, tem certeza que o Vereador Ismael e sua 

equipe farão um excelente

recebido quando esteve na presidência dessa Casa, pediu desculpas se prejudicou alguém, 

essa nunca foi sua vontade

assessoramento, a funcionária Jaqueline pela disposição 

Secretária Danieli por toda a 

melhor para todos, sem distinção. Disse ainda que nesse período sempre se dedicou e fez o 

máximo pela comunidade. Agradeceu também a população pela 

braços abertos para ouvir a comunidade. Desejou um 

amor e muita saúde, que o menino Jesus 

diferente, de voltar para o ano que 

de nos acharmos melhores, quando na verdade somos todos iguais

próximo, acolhendo as pessoas da maneira que 

palavra foi concedida ao Vereador 

Vereador parabenizou os Presidentes que passaram nest

Casa numa linhagem reta e dentro da lei e acredita que o Presidente Ismael conduzirá da 

mesma forma. Disse que 

acertos, agradecendo a população 

função do Vereador, cobrando 

desculpas ao povo, se talvez não tenha

que estão fazendo o melhor para a população. Afirmou ainda

muito cobrados para buscar

com a sua bancada conseg

Marcio, a Jaqueline e a Servidora 

todos de maneira igual. A

acertos, fizeram a sua parte. 

guarda mágoas, mas quer fazer o que é correto, pois os Vereadores possuem um compromisso 

muito grande com o povo maximilianense. 

com muita vontade por parte dos 

 

iretora que conduzirá os trabalhos do Legislativo de 01 de janeiro de 2020 a 31 

Dando sequência e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, 

se de imediato para as inscrições do Grande Expediente.  

foi o Vereador Sergio Bernardi. Passando a presidência a Vice

saudou a todos os presentes, os que acompanhavam pelo facebook e p

Max. Parabenizou os colegas Vereadores membros da nova mesa diretora

se à disposição para ajudar no que for preciso, tem certeza que o Vereador Ismael e sua 

um excelente trabalho. Fez um agradecimento aos Vereadores 

recebido quando esteve na presidência dessa Casa, pediu desculpas se prejudicou alguém, 

essa nunca foi sua vontade. Agradeceu, especialmente, o Jurídico 

assessoramento, a funcionária Jaqueline pela disposição de lhe ajudar sempre

Secretária Danieli por toda a confiança e segurança transmitidas, a qual 

melhor para todos, sem distinção. Disse ainda que nesse período sempre se dedicou e fez o 

máximo pela comunidade. Agradeceu também a população pela confiança, que continuará de 

braços abertos para ouvir a comunidade. Desejou um Feliz Natal e um Ano Novo 

o menino Jesus entre no coração de cada um e traga um momento 

para o ano que passou, refletir sobre muitas coisas que aconteceram

de nos acharmos melhores, quando na verdade somos todos iguais e nos dedicarmos mais ao 

, acolhendo as pessoas da maneira que elas são, finalizou. Retomando a presidência a 

palavra foi concedida ao Vereador Norberto da Silva Barancelli. Após saudar os presentes o 

Vereador parabenizou os Presidentes que passaram nesta Legislatura, 

Casa numa linhagem reta e dentro da lei e acredita que o Presidente Ismael conduzirá da 

mesma forma. Disse que os Vereadores durante os três anos de mandato

população maximilianense pelo apoio e por estarem sempre 

cobrando a fiscalização e o cuidado com o dinheiro público

se talvez não tenham se dedicado conforme muitos queriam, mas garantiu 

zendo o melhor para a população. Afirmou ainda, que nesses três anos foram 

muito cobrados para buscarem recursos em Brasília, não tiveram muitas conquistas, mas junto 

com a sua bancada conseguiram algumas coisas. Agradeceu aos Vereadores, ao Ju

ervidora Danieli, que considera uma secretária dedicada que trata a 

Agradeceu os secretários que neste período, 

acertos, fizeram a sua parte. Dispôs-se a trabalhar junto com toda a população, disse que não 

guarda mágoas, mas quer fazer o que é correto, pois os Vereadores possuem um compromisso 

muito grande com o povo maximilianense. Por fim, disse esperar que o ano de 2020 venha 

com muita vontade por parte dos Vereadores, Secretários, Prefeita, Vice

 

egislativo de 01 de janeiro de 2020 a 31 

Dando sequência e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, 

Passando a presidência a Vice-Presidente, 

saudou a todos os presentes, os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio 

membros da nova mesa diretora, colocou-

se à disposição para ajudar no que for preciso, tem certeza que o Vereador Ismael e sua 

Fez um agradecimento aos Vereadores pelo apoio 

recebido quando esteve na presidência dessa Casa, pediu desculpas se prejudicou alguém, que 

ecialmente, o Jurídico Márcio pelo 

judar sempre que precisou e a 

transmitidas, a qual procurou fazer o 

melhor para todos, sem distinção. Disse ainda que nesse período sempre se dedicou e fez o 

confiança, que continuará de 

e um Ano Novo com paz, 

entre no coração de cada um e traga um momento 

que aconteceram, parar 

e nos dedicarmos mais ao 

Retomando a presidência a 

Após saudar os presentes o 

egislatura, que conduziram essa 

Casa numa linhagem reta e dentro da lei e acredita que o Presidente Ismael conduzirá da 

os Vereadores durante os três anos de mandato tiveram erros e 

maximilianense pelo apoio e por estarem sempre atentos a 

dinheiro público. Pediu 

se dedicado conforme muitos queriam, mas garantiu 

que nesses três anos foram 

recursos em Brasília, não tiveram muitas conquistas, mas junto 

Vereadores, ao Jurídico 

secretária dedicada que trata a 

 também com erros e 

com toda a população, disse que não 

guarda mágoas, mas quer fazer o que é correto, pois os Vereadores possuem um compromisso 

disse esperar que o ano de 2020 venha 

Vice-Prefeito e também a 



população. Desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, 

município se desenvolva cada vez

Bertoni. Depois de saudar os presentes o Vereador agradeceu a 

mais um ano de trabalho e 

atuado da maneira que todos queriam

com muita responsabilidade

seu compromisso. Disse ser gra

que em muitas conversas foi discutido, mas sempre tentando chegar 

do município. Aos colegas Vereadores e a sociedade pediu desculpas se algum dia faltou com 

respeito, sempre procurou fazer mais pelo município, mas para os Vereadores, 

condições são poucas. Parabenizou o Vereador Ismael pela 

nome dele parabenizou os demais Vereadores que compõe a mesa

Vereadora Onira, se faltou em alguma coisa, da mesma forma a 

Vereador Sergio, que exerceram a presidência

pelo apoio, com muita competência e

a servidora Jaqueline. Desejou um Feliz Natal e que 2020 seja repleto de realizações e de 

conquistas para o município. 

município e não em benefício próprio. 

ocupar a tribuna. Após cumprimentar os presentes

da qual também faz parte. 

2019, o Assessor Jurídico e as Secretárias que 

boa condução dos trabalhos, da mesma forma

sua maneira deu o seu melhor pa

os Vereadores pelos momentos que estiveram junt

não agiu da forma esperada. Aos presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais o 

Vereador pediu desculpas se não conseguiu atingir os objetivos, 

dependessem somente dos Vereadores talvez 

um conjunto, torce para que 

um Ano Novo cheio de saúde, paz e felicidades. 

a ocupar a tribuna. Depois de saudar os presentes agradeceu a todas as pessoas que 

acompanharam os Vereadores nestes três últimos anos

muito bem essa Casa e a Secretária Danieli que é uma pessoa muito especial, parceira de 

todos os Vereadores, tem certeza que nesses três anos aprenderam muito com ela. Agradeceu 

também o Assessor Jurídico Miola que foi um grande parceiro, que assessorou nas decisões 

difíceis e a funcionária Jaqu

 

Desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, na esperança de que o 

cada vez mais. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Valdicir 

Depois de saudar os presentes o Vereador agradeceu a Deus por 

 pediu desculpas aos colegas Vereadores, por muitas vezes

todos queriam. Declarou que sempre foi uma pessoa 

com muita responsabilidade, tem certeza que mesmo não agradando a todos, está exercendo o 

seu compromisso. Disse ser grato por todo apoio que recebeu de sua família

que em muitas conversas foi discutido, mas sempre tentando chegar ao

. Aos colegas Vereadores e a sociedade pediu desculpas se algum dia faltou com 

sempre procurou fazer mais pelo município, mas para os Vereadores, 

Parabenizou o Vereador Ismael pela conquista da presidência e 

os demais Vereadores que compõe a mesa. Pediu desculpa

Vereadora Onira, se faltou em alguma coisa, da mesma forma a Vereadora Daiane e o 

Vereador Sergio, que exerceram a presidência dessa Casa. Agradeceu a

, com muita competência em todas as horas, da mesma forma o Assessor Jurídico e 

. Desejou um Feliz Natal e que 2020 seja repleto de realizações e de 

município. Por fim, o Vereador afirmou que sempre atuou em benefício do 

município e não em benefício próprio. O Vereador Marcelo Richit foi o pr

ocupar a tribuna. Após cumprimentar os presentes parabenizou a nova mesa diretora 

.  Prestou agradecimento as pessoas que assessoram

2019, o Assessor Jurídico e as Secretárias que fizeram o melhor para ajudar o Pr

boa condução dos trabalhos, da mesma forma, as ex-Presidentes Onira e Daiane

sua maneira deu o seu melhor para que as coisas acontecessem de maneira c

os Vereadores pelos momentos que estiveram juntos e pediu desculpas se em alguma situação 

não agiu da forma esperada. Aos presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais o 

Vereador pediu desculpas se não conseguiu atingir os objetivos, 

dependessem somente dos Vereadores talvez conseguissem chegar mais longe, mas como é 

um conjunto, torce para que dêem certo no presente e no futuro. Desejou Feliz Natal a todos e 

um Ano Novo cheio de saúde, paz e felicidades. A Vereadora Daiane Barancelli f

tribuna. Depois de saudar os presentes agradeceu a todas as pessoas que 

acompanharam os Vereadores nestes três últimos anos. Agradeceu o Presidente que conduziu 

muito bem essa Casa e a Secretária Danieli que é uma pessoa muito especial, parceira de 

s Vereadores, tem certeza que nesses três anos aprenderam muito com ela. Agradeceu 

o Assessor Jurídico Miola que foi um grande parceiro, que assessorou nas decisões 

Jaqueline. Afirmou que a população procura o Vereador para pedir 

 

na esperança de que o nosso 

Em seguida fez uso da palavra o Vereador Valdicir 

Deus por estarem juntos em 

por muitas vezes, não ter 

uma pessoa dedicada, atuando 

, tem certeza que mesmo não agradando a todos, está exercendo o 

família e dos Vereadores, 

ao objetivo que é o bem 

. Aos colegas Vereadores e a sociedade pediu desculpas se algum dia faltou com 

sempre procurou fazer mais pelo município, mas para os Vereadores, às vezes, as 

conquista da presidência e em 

. Pediu desculpa também a 

Vereadora Daiane e o 

gradeceu a Secretária Danieli 

m todas as horas, da mesma forma o Assessor Jurídico e 

. Desejou um Feliz Natal e que 2020 seja repleto de realizações e de 

sempre atuou em benefício do 

foi o próximo inscrito a 

a nova mesa diretora de 2020, 

sessoram neste ano de 

para ajudar o Presidente na 

Presidentes Onira e Daiane, cada um à 

ra que as coisas acontecessem de maneira correta. Agradeceu 

os e pediu desculpas se em alguma situação 

não agiu da forma esperada. Aos presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais o 

Vereador pediu desculpas se não conseguiu atingir os objetivos, pois se as coisas 

chegar mais longe, mas como é 

Desejou Feliz Natal a todos e 

aiane Barancelli foi a próxima 

tribuna. Depois de saudar os presentes agradeceu a todas as pessoas que 

o Presidente que conduziu 

muito bem essa Casa e a Secretária Danieli que é uma pessoa muito especial, parceira de 

s Vereadores, tem certeza que nesses três anos aprenderam muito com ela. Agradeceu 

o Assessor Jurídico Miola que foi um grande parceiro, que assessorou nas decisões 

ura o Vereador para pedir 



ajuda ou mostrar algo de errado que está acontecendo

indicações. Disse que encerram o ano um pouco frustrados

colegas Vereadores, já fez algumas 

foram solicitados, os quais podiam ter sido resolvidos e 

o ano de 2019 mais felizes. 

que possam encerrar o ma

Desejou Feliz Natal e Próspero Ano N

essa equipe maravilhosa, que 

parabenizou o Vereador Ismael Zukunelli que no próximo ano estará conduzindo essa Casa 

Legislativa e se Deus quiser trabalharão todos juntos para construir um Maximiliano melhor.

O Marcelo Junior Locatelli

parabenizou o Presidente Ser

algumas opiniões, mas acredita que 

passaram por esta Casa, tem 

Presidente eleito, Vereador Ismael e desejou a ele 

colegas, por algumas palavras 

quente. O Vereador também pediu desculpas 

no próximo ano estará trabalhando junto com todos

Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 

Maximiliano, os Vereadores, a administração municipal e o 

Pediu desculpas à população se não conseguiu atender

capacidade tentou dar o seu melhor

Zukunelli, que cumprimentou o Senhor P

Reportou-se as palavras já proferidas pelos co

ano que exigiu muito da Câmara de 

profissionalismo de todos, inclui

agradecendo ao Assessor Jurídico Ma

Danieli que dispensavam comentários, o 

Daiane que também conduzi

pelos colegas, existiram divergências, mas isso é o que acontece no Legislativo, pois se 

nove vereadores tivessem a mesma ideia

se também a gestão passada

Agradeceu pela confiança de todos os V

nível, o qual se sente preparado

Parabenizou o Vereador Marcelo Richit pela Vice

 

mostrar algo de errado que está acontecendo, assim os Vereadores 

encerram o ano um pouco frustrados, mas ouvindo os r

já fez algumas anotações para o próximo ano, muitos pedidos simples 

foram solicitados, os quais podiam ter sido resolvidos e quem sabe hoje estar

ano de 2019 mais felizes. Espera que as indicações do próximo ano não sejam engavetadas, 

que possam encerrar o mandato em 2020 e dizer que conseguiram atingir os objetivos. 

atal e Próspero Ano Novo a população e agradeceu por ter trabalhado com 

equipe maravilhosa, que é uma família onde tudo é decidido em 

Vereador Ismael Zukunelli que no próximo ano estará conduzindo essa Casa 

Legislativa e se Deus quiser trabalharão todos juntos para construir um Maximiliano melhor.

Marcelo Junior Locatelli foi o próximo a ocupar a tribuna. Após saudar 

nizou o Presidente Sergio pelo trabalho desenvolvido, muitas vezes,

, mas acredita que isso faz parte do trabalho. Parabenizou

passaram por esta Casa, tem certeza que todos deram o melhor de si. Parabenizou

Presidente eleito, Vereador Ismael e desejou a ele um bom trabalho. Pediu desculpas aos 

colegas, por algumas palavras que foram mal proferidas, pois muita coisa foi dita de cabeça 

quente. O Vereador também pediu desculpas àqueles que talvez tenha of

ará trabalhando junto com todos. Desejou a população do município um 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Para finalizar declarou que para fazerem um trabalho por 

Maximiliano, os Vereadores, a administração municipal e o povo precisam estar engajados.  

Pediu desculpas à população se não conseguiu atender a todos, mas garantiu que 

cidade tentou dar o seu melhor. Seguindo fez uso da tribuna o 

, que cumprimentou o Senhor Presidente, os Vereadores e os demais presentes. 

já proferidas pelos colegas, as quais foram objetivas, d

que exigiu muito da Câmara de Vereadores, mas o que mais lhe chamou a atenção

profissionalismo de todos, incluindo os Vereadores e a equipe técnica que foi fantástica

adecendo ao Assessor Jurídico Marcio por todo empenho e as Secretárias Jaqueline e 

m comentários, o Presidente Sérgio Bernardi e as Vereadoras Onira e 

Daiane que também conduziram essa Casa com muita excelência. Conforme foi mencionado 

divergências, mas isso é o que acontece no Legislativo, pois se 

tivessem a mesma ideia, teriam muito sucesso ou estariam 

gestão passada, na qual aprendeu muito com os Vereadores que trabalhou. 

iança de todos os Vereadores, que hoje assume um compromisso de alto 

preparado, pois possui ao seu lado um grupo que 

o Vereador Marcelo Richit pela Vice-Presidência e a Vereadora Daiane 

 

Vereadores apresentam as 

, mas ouvindo os relatos dos 

ções para o próximo ano, muitos pedidos simples 

quem sabe hoje estariam finalizando 

não sejam engavetadas, 

2020 e dizer que conseguiram atingir os objetivos. 

gradeceu por ter trabalhado com 

tudo é decidido em grupo. Para encerrar, 

Vereador Ismael Zukunelli que no próximo ano estará conduzindo essa Casa 

Legislativa e se Deus quiser trabalharão todos juntos para construir um Maximiliano melhor. 

Após saudar os presentes 

muitas vezes, divergiram em 

trabalho. Parabenizou os Presidentes que 

Parabenizou também o 

um bom trabalho. Pediu desculpas aos 

pois muita coisa foi dita de cabeça 

ofendido e afirmou que 

. Desejou a população do município um 

Para finalizar declarou que para fazerem um trabalho por 

povo precisam estar engajados.  

a todos, mas garantiu que dentro de sua 

Seguindo fez uso da tribuna o Vereador Ismael 

e os demais presentes. 

legas, as quais foram objetivas, disse que foi um 

, mas o que mais lhe chamou a atenção foi o 

técnica que foi fantástica, 

rcio por todo empenho e as Secretárias Jaqueline e 

e as Vereadoras Onira e 

Conforme foi mencionado 

divergências, mas isso é o que acontece no Legislativo, pois se os 

teriam muito sucesso ou estariam ferrados. Referiu-

com os Vereadores que trabalhou. 

, que hoje assume um compromisso de alto 

um grupo que é excelente. 

e a Vereadora Daiane 



Barancelli pela secretaria. Disse que ainda tem

legado positivo, ao mesmo tempo

Vereador Marcelo Locatelli e também pediu 

mesmo estando preparados, se expressaram de 

sempre foi o melhor possível. 

mas tem certeza que nas ruas os

emocionado e tem certeza que farão 

aqueles que estão se preparando para serem os futuros Vereadores, 

Desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano N

que vem será ainda melhor

após saudar os presentes, agradeceu a Deus por mais um ano que se finda, apesar de 

um ano de muitas divergências de ideias sempre se chega a um denominador comum. 

que por vezes saiu dessa Casa 

por algumas falhas, porque ninguém é perfeito. 

Secretárias e o Assessor Jurídico que fizeram parte desse ano. Parabenizou a nova Mesa 

Diretora que assumirá 

responsabilidade, a exemplo das gestões passadas. 

nada somos se Poderes Executivo e Legislativo 

por todas as conquistas deste período, todas as obras que estão sendo realizadas em nosso 

município, graças ao Poder Executivo e a população que também auxiliou.

agradeceu todos os Secretários

no poder que hoje as coisas estão andando em nosso município. Deixou o seu agradecimento 

a todas as pessoas que lhe apoiaram

alcançado os seus objetivos, sabe que fez o máximo possível,

trabalho como Vereadora. Disse que pretende acabar

que o Natal não seja apenas de c

Natal de espírito, de doação, de humildade, de parceria e 

novo ano seja de paz, realizações e conquistas e t

e a administração se doarão ao máximo. 

Diego Antonio Pereira. Depois de cumprimentar os presentes, agradeceu a Deus por mais um 

ano de luta e compromisso 

apoio nos momentos difíceis na carreira como Vereador e na vida pessoal. 

feita de obstáculos, erros e ace

funcionários dessa Casa es

composição da mesa espera que não percam est

 

. Disse que ainda tem um ano duro pela frente, que espera deixar um 

ao mesmo tempo em que está aprendendo. Reportou-se ao que foi dito pelo 

Vereador Marcelo Locatelli e também pediu perdão a cada um, muitas vezes no 

mesmo estando preparados, se expressaram de uma forma diferente

melhor possível. Disse que se encerram os trabalhos legislativos no 

mas tem certeza que nas ruas os Vereadores continuarão atuantes. Declarou 

emocionado e tem certeza que farão um belíssimo trabalho, que servirá de exemplo 

aqueles que estão se preparando para serem os futuros Vereadores, Prefeito 

Desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos os munícipes 

melhor. Continuando usou a tribuna a Vereadora Onira Orlando Zonin

após saudar os presentes, agradeceu a Deus por mais um ano que se finda, apesar de 

um ano de muitas divergências de ideias sempre se chega a um denominador comum. 

por vezes saiu dessa Casa chorando, com mágoas, mas é preciso esquecer e pediu 

porque ninguém é perfeito. Agradeceu também o Pres

Secretárias e o Assessor Jurídico que fizeram parte desse ano. Parabenizou a nova Mesa 

irá no próximo ano, certamente levarão adia

responsabilidade, a exemplo das gestões passadas. Agradeceu a administração e decla

Executivo e Legislativo não andarem juntos. Disse ser grata a Deus

todas as conquistas deste período, todas as obras que estão sendo realizadas em nosso 

município, graças ao Poder Executivo e a população que também auxiliou.

agradeceu todos os Secretários, pois foi graças a eles, aos funcionários 

hoje as coisas estão andando em nosso município. Deixou o seu agradecimento 

apoiaram ao longo deste ano e pediu desculpas se talvez não tenha 

alcançado os seus objetivos, sabe que fez o máximo possível, acredita que está dando conta d

trabalho como Vereadora. Disse que pretende acabar o ano sem mágoas, sem rancor e deseja 

apenas de coisas materiais ou lembrando o passado, 

de doação, de humildade, de parceria e especialmente, de partilha e que o 

paz, realizações e conquistas e tem certeza que os Vereadores, os Secretários 

e a administração se doarão ao máximo. O último inscrito a ocupar a tribuna foi 

Depois de cumprimentar os presentes, agradeceu a Deus por mais um 

 assumido. Em especial, agradeceu a sua família 

nos momentos difíceis na carreira como Vereador e na vida pessoal. 

feita de obstáculos, erros e acertos de divergências de ideias, mas os nove Vereadores e os 

funcionários dessa Casa estão no mesmo foco, desde o início da gestão

a mesa espera que não percam este foco, pois no final certamente haverá a 

 

duro pela frente, que espera deixar um 

se ao que foi dito pelo 

uitas vezes no impulso e 

a diferente, mas o pensamento 

legislativos no ano de 2019, 

eclarou  que se sentia 

servirá de exemplo para 

efeito e Vice-Prefeito.. 

 e se Deus quiser o ano 

Onira Orlando Zonin que 

após saudar os presentes, agradeceu a Deus por mais um ano que se finda, apesar de ter sido 

um ano de muitas divergências de ideias sempre se chega a um denominador comum. Disse 

chorando, com mágoas, mas é preciso esquecer e pediu perdão 

Agradeceu também o Presidente, as 

Secretárias e o Assessor Jurídico que fizeram parte desse ano. Parabenizou a nova Mesa 

certamente levarão adiante com muita 

Agradeceu a administração e declarou que 

Disse ser grata a Deus 

todas as conquistas deste período, todas as obras que estão sendo realizadas em nosso 

município, graças ao Poder Executivo e a população que também auxiliou. Parabenizou e 

 e as pessoas que estão 

hoje as coisas estão andando em nosso município. Deixou o seu agradecimento 

pediu desculpas se talvez não tenha 

acredita que está dando conta do 

o ano sem mágoas, sem rancor e deseja 

lembrando o passado, mas sim que seja um 

especialmente, de partilha e que o 

em certeza que os Vereadores, os Secretários 

a ocupar a tribuna foi o Vereador 

Depois de cumprimentar os presentes, agradeceu a Deus por mais um 

. Em especial, agradeceu a sua família e aos amigos pelo 

nos momentos difíceis na carreira como Vereador e na vida pessoal. Disse que a vida é 

s nove Vereadores e os 

gestão. Parabenizou a nova 

e foco, pois no final certamente haverá a 



recompensa. Afirmou que finda mais um ano com a consciência tranquila e o dever cumprido. 

Desculpou-se com os colegas por alguma divergência de ideias 

um Feliz Natal e Próspero Ano

Expediente e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente, Vereador Sergio Bernardi declarou 

encerrados os trabalhos da presente sessão. Do que eu, 

determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e

por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 

 

 

 

 

que finda mais um ano com a consciência tranquila e o dever cumprido. 

se com os colegas por alguma divergência de ideias e desejou a todas as famílias 

liz Natal e Próspero Ano Novo. Não havendo mais inscritos para fa

Expediente e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente, Vereador Sergio Bernardi declarou 

encerrados os trabalhos da presente sessão. 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.  
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Não havendo mais inscritos para falar no Grande 

Expediente e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente, Vereador Sergio Bernardi declarou 
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