
 

 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 04 de fevereiro de 2021. 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, 

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

Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes Vereadores: 

André Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir 

Minozzo, Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número 

legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 

Terceira Reunião Ordinária do ano de 2021. Deu as boas-vindas aos Vereadores, funcionários 

da Casa e as pessoas que acompanhavam pelo Facebook. Dispensada a leitura da Ata da 

Segunda Reunião Ordinária realizada no dia 22 de janeiro de 2021, a mesma foi submetida à 

discussão. Sem manifestações, de imediato foi à votação e aprovada por unanimidade de 

votos. Prosseguindo foi realizada pela Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, a leitura do 

Expediente do Dia, constando as seguintes matérias: - Requerimento Nº. 001/2021 – da 

Comissão Única de Pareceres: Requer seja prorrogado para trinta dias o prazo para análise 

do Projeto de Lei N 022/2020, que trata do Plano Diretor municipal. - Indicação Nº. 

010/2021 – Vereador Idanir Minozzo: Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, que 

determine à Secretaria de Obras, a necessidade urgente de reparos com ampliação de camada 

asfáltica em toda extensão da Rua da Piedade. - Indicação Nº. 011/2021 – Vereador Idanir 

Minozzo: Indica ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria Competente, realize 

estudo de viabilidade técnica visando a implantação de placas de sinalização de 

estacionamento no trecho mais estreito da Rua das Chácaras, que inicia logo após o 

entroncamento com a Rua Santos Dumont até a Rua Vitório Setti. - Indicação Nº. 012/2021 – 

Vereador André Fernando Zucunelli: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

que, junto com a Secretaria da Saúde, firme adesão ao Programa Chamar 192, sendo realizada 

a abertura da linha telefônica do SAMU junto ao município, possibilitando receber apoio de 

comunicação e capacitação dos profissionais socorristas, contando com incentivo financeiro 

do Estado.- Indicação Nº. 013/2021 – Vereador Euclides Dal Bello: Indica ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a elaboração de um estudo visando a possibilidade 

de revisão dos valores cobrados dos vendedores ambulantes que trabalham esporadicamente 

em nossa cidade, com a cobrança de taxas com valores maiores. - Projeto de Lei do 

Legislativo Nº. 001/2021 – do Vereador André Fernando Zucunelli: Institui o Programa 

Empresa Parceira da Escola, o qual autoriza o Poder Executivo e a Rede Pública de Ensino do 

município a firmarem convênio com Empresas Privadas e Cooperativas para doação de 



 

 

 

uniforme escolar e dá outras providências. Iniciando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

submeteu a votação o Requerimento nº 001/2021 da Comissão Única de Pareceres, o qual foi 

aprovado por unanimidade de votos. Em seguida foi à deliberação a Indicação Nº 010/2021 

do Vereador Idanir Minozzo. O único a se manifestar foi o autor, afirmando que fala com 

propriedade desta via porque trabalhou três anos como Secretário e não conseguiram resolver 

esta situação e que a rua está muito precária. Sugeriu que dentro do possível seja colocada 

uma camada asfáltica nesta via que tem bastante tráfego de veículos e que foi construída com 

pedras irregulares. Disse que outro problema nesta rua é que ela possuiu uma rede de esgoto 

com alguns tubos quebrados, que necessita ser consertada antes da colocação da camada 

asfáltica. E gostaria do apoio dos colegas para aprovação da mesma, comentando inclusive 

que logo em funcionamento a usina asfáltica da CIRENOR (Consórcio Intermunicipal da 

Região Nordeste do RS) e tem certeza que o nosso município também poderá fazer uso deste 

trabalho, o qual diminuirá o custo desta obra e seria uma grande oportunidade para fazer 

algumas ruas do município. A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Em discussão a Indicação Nº 011/2021, do Vereador Idanir Minozzo. Novamente com a 

palavra o Vereador ressaltou que vem atender o pedido de munícipes que trafegam por esta 

via que é bastante estreita e ainda é permitido estacionar nos dois lados da via, tornando difícil 

para os veículos trafegarem na pista de rolamento. Solicitou ao departamento de engenharia 

que avaliasse a possibilidade de dividir o espaço de estacionamento, para não coincidir em 

ambos os lados da rua, pois com certeza melhoria esta situação. Em votação a matéria foi 

aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº 012/2021 do Vereador André Fernando 

Zucunelli foi a próxima matéria a entrar em pauta. Manifestou-se o autor dizendo que a 

indicação se trata do Programa Chamar 192 que foi criado em parceria com o Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul e os Conselhos das Secretarias Municipais de Saúde. Afirmou 

que o objetivo é proporcionar um atendimento mais qualificado e garantir a assistência em 

caso de emergência, sendo que o programa é voltado aos municípios que não possuem a 

quantidade de habitantes suficientes para a implantação de uma base própria do SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), possibilitando a instalação de uma linha 

telefônica para facilitar a comunicação. Ressaltou que o programa oferece cursos de 

capacitação em gestão logísticas e operacionais para os profissionais socorristas e o objetivo 

principal deste programa é por exemplo, quando uma pessoa que está viajando e presencia ou 

sofre um acidente, dentro das limitações do município e que não sabe o telefone correto do 

hospital local, poderá ligar no 192 e será atendido. Disse que a própria central do serviço 

acionará a equipe local que prestará todo amparo, acompanhando o processo em tempo real 



 

 

 

até o encerramento do chamado. Disse que é um programa que atende 93% (noventa e três por 

cento) dos municípios gaúchos, como é o caso de Machadinho que aderiu ao programa na 

edição passada e que o objetivo é implantar o programa em 100% (cem por cento) dos 

municípios e Maximiliano, através da nota técnica, ficou definido como elegível a este 

programa. Informou ainda que ao aderir a este projeto, o município fará jus a um incentivo 

financeiro de 15.000,00 (quinze mil reais), que será repassado ao Fundo Municipal de Saúde. 

E que por estas razões entende que é relevante que o Poder Executivo busque mais 

informações para aderir ao programa. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº 013/2021, do Vereador Euclides Dal Bello. Em sua 

justificativa o Vereador Euclides disse que os Vereadores têm a responsabilidade de não 

deixar que estabelecimentos do município fechem suas portas. Entende que o alvará cobrado 

de alguém que vem de fora vender em nossa cidade, é de valor irrisório. Afirmou que hoje 

para um estabelecimento comercial manter-se de portas abertas, paga R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) por dia, incluindo funcionário, encargos sociais, luz e água. Enfatizou que o 

nosso dinheiro está indo embora e nos cofres públicos não entra nada de impostos. Disse que 

a meta é alertar o Executivo para que reveja o valor que estão cobrando dos ambulantes e não 

deixem as pessoas que tem estabelecimento comercial no município, jogados de lado e que 

isto precisa ser controlado, caso contrário o comércio local fechará as portas.  A Vereadora 

Daiane Barancelli mencionou que no mandato anterior também lutaram por isto, vários 

Vereadores fizeram o pedido para que houvesse a revisão desta cobrança, pois não achavam 

justo que uma pessoa de fora viesse vender na casa das pessoas, levando o dinheiro à vista 

para outros municípios, enquanto no nosso município também possui empresas que oferecem 

o mesmo serviço. Segundo a Vereadora, a tendência é grande do comércio fechar e que isto 

precisa ser revisto para valorizar o comércio da nossa cidade e não permitir que comerciantes 

de outros municípios levem o nosso dinheiro, sem gerar impostos aqui. Ressaltou que é muito 

importante que o Poder Executivo avalie detalhadamente esta situação, para tentar resolver o 

mais breve possível. O Vereador Ismael Zukunelli complementou as palavras da Vereadora 

Daiane, declarando que este assunto foi debatido muito nos últimos anos e que diariamente se 

observa a presença destas pessoas batendo de porta em porta. Disse que o assunto não se 

traduz ao direito que estas pessoas têm ou não, mas entende que é injusto com nossos 

comerciantes. Afirmou que sente na pele esta situação, pois sua empresa também precisa levar 

os produtos para outros lugares, porém, estão muito bem adequados para conseguirem entrar 

em outros municípios, até porque a fiscalização é rígida. Declarou que não estão sendo 

injustos em tentar fixar um valor maior para favorecer o comércio local e fazer com o que o 



 

 

 

dinheiro permanece aqui. Enfatizou que esta luta é necessária e espera que o Executivo 

discuta e aprofunde mais o assunto para tentar dar maiores garantias aos nossos 

comerciantes. Por fim, manifestou-se também o Vereador André dizendo que indicação do 

Vereador e o posicionamento dos demais Vereadores foram muito bem colocados. Destacou 

que é muito importante compreender que ao facilitar demais o acesso de ambulantes a nossa 

cidade, coloca-se em risco a existência de microempreendedores e de pequenas empresas que 

cumprem com suas obrigações, pagam seus tributos, geram empregos e que fazem a nossa 

economia local girar. Ressaltou que precisam assumir esta responsabilidade, defendendo os 

interesses dos nossos comerciantes locais. Disse que não é contra a classe de ambulantes, são 

trabalhadores que buscam o seu sustento, mas que acabam adentrando o nosso município, 

levando o nosso dinheiro, o qual será investido nos municípios em que residem e que isto 

acaba enfraquecendo a nossa comunidade como um todo e diretamente o comércio local. 

Concluindo disse que existem algumas alternativas para evitar que isto aconteça e aumentar a 

taxa para os ambulantes é uma delas. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. 

A última matéria em pauta, o Projeto de Lei do Legislativo Nº. 01/2021, do Vereador André 

Fernando Zucunelli. Defendido pelo autor, o mesmo declarou que o objetivo principal do 

projeto é o fornecimento dos uniformes para os alunos da rede municipal de ensino, por meio 

da doação de empresas e de cooperativas. Afirmou que atualmente o uniforme vem sendo 

fornecido através da disponibilização da venda aos pais destes alunos e também no ano de 

2019, de forma admirável, a administração pública passou a fornecê-lo gratuitamente. Disse 

que o feito inicial do projeto é possibilitar economia aos pais dos alunos, que poderão utilizar 

este valor para os demais materiais escolares e também como a administração passou a 

fornecer este material no de 2019, quando ocorreu a licitação, o valor chegou a R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), portanto, é importante que se busque alternativas para diminuir este 

custo, fazendo com que este valor que deixou de ser gasto pelo município, passe a se 

transformar em alguma possibilidade de investimento aos demais segmentos da educação. No 

tocante as empresas, disse que não é novidade que o setor público vem firmando parceria e 

convênio com o setor privado, na busca de solucionar problemas da comunidade e aproveita a 

visibilidade das logomarcas destas empresas e cooperativas para que sintam-se incentivadas a 

fazer um grande número de doações, contribuindo diretamente com o município. Disse que 

trazer estas entidades privadas ao processo educacional é um mecanismo de proporcionar que 

as empresas depositem ao ensino o que elas colhem em resultado econômico no nosso 

município. Para não desviar a finalidade deste programa, informou que o projeto não permite 

a parceria com as empresas ligadas diretamente à venda de bebidas e cigarros e também não 



 

 

 

permitindo que se torne uma propaganda abusiva, a logomarca não poderá ser maior que o 

brasão da escola e estará localizada nas mangas das camisetas. Salientou que o projeto estará 

incentivando e aquecendo o comércio local com a divulgação das empresas e das 

cooperativas, uma vez que sempre que há propaganda, há também o aumento de vendas, não é 

à toa que o projeto vem sendo modelo e está em prática desde a cidade de Esteio até a cidade 

de São Paulo. Contudo, acredita que através deste projeto o município poderá contar com 

mais uma alternativa para o fornecimento destes uniformes. Também se manifestou o 

Vereador Ismael Zukunelli dizendo se tratar de um projeto do Legislativo, sendo importante 

destacar que existe legalidade, conforme dito pelo Jurídico da Casa. Falou que estão 

incentivando a educação, partindo de um ano difícil em todos os sentidos, por conta da 

pandemia. Ponderou também a diminuição dos gastos do município, já que a administração 

assumiu a doação dos uniformes e também a divulgação das marcas das empresas, que 

acredita será divulgado da maneira correta. Disse ainda que se o projeto for bem discutido e 

analisado, vai unir as empresas, o Executivo e a educação, que a seu ver é uma das questões 

mais importantes. Concluindo, parabenizou o Vereador André pelo projeto, disse que terá o 

seu voto favorável, pois acredita que juntos chegarão numa boa conclusão.  O projeto foi 

submetido à votação e aprovado por unanimidade de votos. O Senhor Presidente declarou 

encerrada a Ordem do Dia, e passou de imediato para as inscrições do Grande Expediente, 

lembrando que o tempo é de trinta minutos, divididos entre os inscritos. O único inscrito, 

Vereador Euclides Dal Bello saudou o Presidente e os colegas Vereadores, passou o relatar o 

fato ocorrido nesta tarde, quando ao chegar no Mercado Picolotto, seu veículo acabou caindo 

num buraco, o qual restou depois que a administração anterior realizou obras naquela rua.  

Ressaltou que já fazem trinta e quatro dias que estão na administração e, é lamentavelmente 

que não tenham solucionado o problema, o qual se resolve em um dia de trabalho, com uma 

carga de terra e algumas pedras.  Disse que é contra ficar fazendo indicações porque acredita 

que os Vereadores precisam pensar em coisas maiores, como foi tratado hoje nesta Casa, 

ponderando que o melhor caminho é chegar no responsável e agir. Por fim, declarou que 

amanhã procurará o responsável pela Secretaria de Urbanismo para solicitar a execução deste 

trabalho, pois são pequenas coisas que fazem uma grande diferença.  Antes de encerrar, o 

Senhor Presidente comunicou a todos que atendendo ao requerimento subscrito por três 

Vereadores, a próxima reunião ordinária será transferida para o dia 22 de fevereiro de 2021, 

segunda-feira, às 19h e agradeceu aos que acompanhavam pelo Facebook. Do que eu, Daiane 

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

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


