
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Em virtude da Resolução Legislativa Nº. 009

as atividades do Legislativo Municipal, incluindo as sessões. Todavia, com a edição da 

Resolução Legislativa Nº 0

assim, aos trinta e um dias 

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

a Décima Primeira Reunião 

seguintes Vereadores: Daian

Marcelo Richit, Norberto 

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

Senhor Presidente declarou aberta a

da Décima Reunião Ordinária, realizada no dia 

disponibilizada aos Vereadores

unanimidade. Seguindo foi realizada

do Dia, constando as seguintes matérias

Bernardi: Indica a secretaria competente que seja substituída as lâmpadas de iluminação 

pública que dão acesso até a propriedade do Senhor

039/2020 – Vereador Norberto Barancelli

que estude a possibilidade de conceder um auxílio financeiro no valor de R$ 5.000,00

mil reais) à Associação Juvelino

à canalização da rede de água até as residências dos moradores da Linha Raia.

INDICAÇÃO Nº 040/2020 

Municipal que determine a secretaria competente para que seja providencia a recolocação dos 

quebra-molas na Rua Caramuru.

Municipal: Dispõe sobre as D

providências. O projeto foi apresentado e 

Iniciando a Ordem do Dia

038/2020 do Vereador Sergio Bernardi, o qua

conversando com o solicitante, 

responsáveis e o problema não foi solucionado. Disse que são duas 

próxima ao portão e a outra

noite precisou de atendimento médico

foi possível enxergar se o portão está aberto

 

 

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 31 de agosto

da Resolução Legislativa Nº. 009/2020, de 20 de agosto de 2020 foram suspensas 

as atividades do Legislativo Municipal, incluindo as sessões. Todavia, com a edição da 

Nº 010/2020, de 26 de agosto de 2020, os trabalhos foram retomados, 

aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, 

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

Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Marcelo Junior 

 da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin, 

. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

declarou aberta a presente sessão ordinária. Foi dispensada a leitura da Ata 

Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de agosto de 2020

Vereadores. Não havendo discussão foi à votação e aprovada por 

foi realizada, pela servidora Danieli Acorsi a leitura do 

seguintes matérias: - INDICAÇÃO Nº. 038/2020 

Indica a secretaria competente que seja substituída as lâmpadas de iluminação 

acesso até a propriedade do Senhor Romualdo Barancelli.

Vereador Norberto Barancelli: Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal 

que estude a possibilidade de conceder um auxílio financeiro no valor de R$ 5.000,00

mil reais) à Associação Juvelino Dalegrave, com a finalidade de custear as despesas relativas

à canalização da rede de água até as residências dos moradores da Linha Raia.

INDICAÇÃO Nº 040/2020 – Vereador Valdicir Bertoni: Indica à Ex

Municipal que determine a secretaria competente para que seja providencia a recolocação dos 

molas na Rua Caramuru. - PROJETO DE LEI Nº 015/2020 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021 e dá outras 

O projeto foi apresentado e encaminhado à Comissão Única de Parecer.

do Dia, o Senhor Presidente submeteu à deliberação a Indicação Nº 

038/2020 do Vereador Sergio Bernardi, o qual se manifestou afirmando que há dias esteve 

conversando com o solicitante, o qual informou que já teria entrado em 

o problema não foi solucionado. Disse que são duas lâmpadas queimadas, uma 

outra perto da casa. Segundo o Vereador, o solicitante contou que certa 

atendimento médico em sua residência e devido à falta de iluminação 

se o portão está aberto e muitas vezes já precisou

 

ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

de agosto de 2020. 

de 20 de agosto de 2020 foram suspensas 

as atividades do Legislativo Municipal, incluindo as sessões. Todavia, com a edição da 

de 26 de agosto de 2020, os trabalhos foram retomados, 

gosto do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, 

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

Vereador Ismael Zukunelli, os 

Marcelo Junior Locatelli, 

Zonin, Sergio Bernardi e 

. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o 

ordinária. Foi dispensada a leitura da Ata 

de 2020, a qual já havia sido 

. Não havendo discussão foi à votação e aprovada por 

leitura do Expediente 

INDICAÇÃO Nº. 038/2020 – Vereador Sergio 

Indica a secretaria competente que seja substituída as lâmpadas de iluminação 

Romualdo Barancelli. - INDICAÇÃO Nº 

: Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal 

que estude a possibilidade de conceder um auxílio financeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

custear as despesas relativas 

à canalização da rede de água até as residências dos moradores da Linha Raia. - 

Excelentíssima Prefeita 

Municipal que determine a secretaria competente para que seja providencia a recolocação dos 

PROJETO DE LEI Nº 015/2020 – do Executivo 

xercício de 2021 e dá outras 

encaminhado à Comissão Única de Parecer. 

à deliberação a Indicação Nº 

l se manifestou afirmando que há dias esteve 

o qual informou que já teria entrado em contato com os 

lâmpadas queimadas, uma 

a casa. Segundo o Vereador, o solicitante contou que certa 

devido à falta de iluminação não é 

já precisou descer para verificar 



por conta da escuridão. Solicitou 

urbanismo para fazer este reparo. 

votos. Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº. 039

Barancelli. Em sua justificativa o autor declarou que

73, inciso X veda qualquer doação por parte d

este pedido para se antecipar, pois ac

concluir o encanamento da rede de água na Linha Raia. Segundo o Vereador, a PCH 

Forquilha IV doou um determinado valor para fazer as instalações, porém

mestre. Disse ainda que os moradores são pessoas carentes

para fazer o encanamento e 

que a associação fará pedidos de ajuda a mais em

considerou que o projeto foi mal feito, 

pontos em todas as casas e não foi atendido. Esclareceu que este pedido não é dos moradores, 

mas sim uma iniciativa sua 

do ano e não terão água encanada nessas

associação está começando agora e

Prefeita não se preveniu e deixou e

teriam perfurado o poço, pois acredita que a P

contrapartida. Lembrou que na época o Vereador Marcelo comentou que não teriam como 

fazer as instalações da caixa 

terreno, porém, a Prefeita não aceitou essa doação, com isso a instalação foi feita em outro 

local e, por conta disso, será o único morador da Linha Raia que não será 

essa água. Afirmou que é lamentável 

próximo governante do município governe para todos, que não defe

picuinhas. Outro fato que cham

Linha Raia, sendo que o ped

partir da indicação da Vereadora Onira 

foram colocadas dentro das valetas, tudo indica que foi feito sem 

por isso, sugeriu que a autora da indicação 

Retomando a sua indicação o Vereador disse que se a Prefeita está mesmo 

poderá fazer essa doação à

manifestou o Vereador Sergio Bernardi

também vai cobrar depois das eleições. Segundo o Vereador, na reunião que ocorreu na Linha 

Passo do Betiolo, onde 

 

 

a escuridão. Solicitou que a Prefeita determinasse alguém da secretaria de 

urbanismo para fazer este reparo. Em votação a matéria foi aprovada por unanimidade de 

deliberação a Indicação Nº. 039/2020 do Vereador Norberto da Silva 

Barancelli. Em sua justificativa o autor declarou que tem conhecimento que a L

73, inciso X veda qualquer doação por parte da Prefeita no período eleitoral. N

este pedido para se antecipar, pois acredita que até o final do mandato da Prefeita conseguirão 

concluir o encanamento da rede de água na Linha Raia. Segundo o Vereador, a PCH 

Forquilha IV doou um determinado valor para fazer as instalações, porém

s moradores são pessoas carentes, com poucos condições financeiras 

para fazer o encanamento e que faltariam em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo 

a associação fará pedidos de ajuda a mais empresas para finalizarem a obra. 

que o projeto foi mal feito, discutiram juntos para que fizessem um projeto com 

pontos em todas as casas e não foi atendido. Esclareceu que este pedido não é dos moradores, 

mas sim uma iniciativa sua para que a Prefeita tome uma providência, pois vai 

água encanada nessas casas por falta de recursos. 

associação está começando agora e não dispõe de dinheiro em caixa, disse também que a 

Prefeita não se preveniu e deixou esses moradores nesta calamidade e se não fosse a PCH não 

, pois acredita que a Prefeitura não tenha entrado com nenhuma 

contrapartida. Lembrou que na época o Vereador Marcelo comentou que não teriam como 

fazer as instalações da caixa d’água porque não tinham o terreno, disse que se propôs 

a Prefeita não aceitou essa doação, com isso a instalação foi feita em outro 

local e, por conta disso, será o único morador da Linha Raia que não será 

que é lamentável a perseguição política e que devemos torcer 

governante do município governe para todos, que não defenda partido e pare de 

o fato que chamou atenção do Vereador foi à colocação dos quebra

Linha Raia, sendo que o pedido feito antes pelo Vereador Valdicir e não foi atendido, 

ereadora Onira os quebra-molas foram construídos, só que as placas 

foram colocadas dentro das valetas, tudo indica que foi feito sem um projet

sugeriu que a autora da indicação fosse averiguar para evitar problema

Retomando a sua indicação o Vereador disse que se a Prefeita está mesmo 

à associação Juvelino Dalegrave depois das eleiç

manifestou o Vereador Sergio Bernardi dizendo que a indicação proposta é muito boa e que 

também vai cobrar depois das eleições. Segundo o Vereador, na reunião que ocorreu na Linha 

onde alguns Vereadores também estavam presentes

 

determinasse alguém da secretaria de 

Em votação a matéria foi aprovada por unanimidade de 

do Vereador Norberto da Silva 

tem conhecimento que a Lei 9.504, art. 

a Prefeita no período eleitoral. No entanto, fez 

redita que até o final do mandato da Prefeita conseguirão 

concluir o encanamento da rede de água na Linha Raia. Segundo o Vereador, a PCH 

Forquilha IV doou um determinado valor para fazer as instalações, porém, só foi feita a rede 

, com poucos condições financeiras 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo 

presas para finalizarem a obra. O Vereador 

discutiram juntos para que fizessem um projeto com 

pontos em todas as casas e não foi atendido. Esclareceu que este pedido não é dos moradores, 

para que a Prefeita tome uma providência, pois vai chegar o final 

casas por falta de recursos. Esclareceu que esta 

não dispõe de dinheiro em caixa, disse também que a 

se não fosse a PCH não 

refeitura não tenha entrado com nenhuma 

contrapartida. Lembrou que na época o Vereador Marcelo comentou que não teriam como 

reno, disse que se propôs a doar o 

a Prefeita não aceitou essa doação, com isso a instalação foi feita em outro 

local e, por conta disso, será o único morador da Linha Raia que não será beneficiado com 

perseguição política e que devemos torcer para que o 

nda partido e pare de 

colocação dos quebra-molas na 

não foi atendido, mas a 

molas foram construídos, só que as placas 

um projeto da engenharia, 

para evitar problemas no futuro. 

Retomando a sua indicação o Vereador disse que se a Prefeita está mesmo disposta a ajudar, 

depois das eleições. Também se 

zendo que a indicação proposta é muito boa e que 

também vai cobrar depois das eleições. Segundo o Vereador, na reunião que ocorreu na Linha 

presentes, a Prefeita se 



comprometeu com os moradores das Linhas Raia e Passo do Betiolo

todos os medidores e que faria

que neste período não é possível, mas assim que pass

presente nesta reunião e ouviu essa 

por unanimidade de votos. A última matéria em pauta, a Indicação Nº 040/2020 de autoria do 

Vereador Valdicir Bertoni. Ao se p

pavimentada, sugeriu a colocação 

construídos, no entanto, agora que a rua está com 

velocidade não foram recolocados.

que tem presenciado os motoristas andando em alta velocidade

solicitou que os responsáveis, urgentemente, recoloquem estes quebra

Caramuru para evitar que uma tragé

corroborando com as colocações do Vereador Valdicir, disse que quando um projeto de 

calçamento ou asfalto é feito, 

quebra-molas, caso contrário, 

considera uma vergonha o Vereador ter que fazer uma indicação para a construção de quebra

molas. Afirmou que já passam de 

quebra-molas e nenhum pedido

situação da Avenida Sete, onde vários V

adotada. Declarou que é preciso

espera que a Prefeita tome providências e 

com a palavra o Vereador Valdicir Bertoni 

que acompanhou um pouco a obra 

fizessem a implantação dos

que primeiro fariam o calçamento e

de vista do Vereador farão 

aprovada por unanimidade de votos. 

o Grande Expediente e antes de encerra

sobre as possíveis datas para a realização das 

devido à suspensão das atividades do legislativo em consequência da pandemia, ficando 

definido que as mesmas seriam realizadas nos dias 09 e 16 de setembro de 2020. Não havendo 

mais nada a ser tratado, o 

reunião ordinária. Do que eu, 

 

 

comprometeu com os moradores das Linhas Raia e Passo do Betiolo que 

faria ainda a parte do encanamento dentro das propriedades.

neste período não é possível, mas assim que passar as eleições vai cobrar

presente nesta reunião e ouviu essa promessa da Prefeita. Em votação a matéria foi aprovada 

por unanimidade de votos. A última matéria em pauta, a Indicação Nº 040/2020 de autoria do 

Vereador Valdicir Bertoni. Ao se pronunciar o Vereador disse que na época que a rua não era 

colocação de dois quebra-molas nesta via, e 

construídos, no entanto, agora que a rua está com o calçamento concluído

locados. Registrou que foi procurado por moradores daquela rua e 

presenciado os motoristas andando em alta velocidade e crianças brincando na via

que os responsáveis, urgentemente, recoloquem estes quebra

que uma tragédia aconteça. O Vereador Norberto Barancelli 

corroborando com as colocações do Vereador Valdicir, disse que quando um projeto de 

calçamento ou asfalto é feito, já devem estar previstos os locais onde serão instalados os 

molas, caso contrário, os moradores farão esta cobrança aos Vereadores e que 

considera uma vergonha o Vereador ter que fazer uma indicação para a construção de quebra

molas. Afirmou que já passam de cinquenta indicações de sua autoria para construção de 

pedido foi atendido, mas garantiu o voto favorável

, onde vários Vereadores já solicitaram e nenhuma medida foi 

preciso se preocupar um pouco mais com a segurança e

espera que a Prefeita tome providências e atenda aos pedidos dos Vereadores. Novamente 

com a palavra o Vereador Valdicir Bertoni reportou-se a construção do calçamento, dizendo 

que acompanhou um pouco a obra e que havia comentando com os responsáveis

a implantação dos quebra-molas nos locais que já existiam, porém, 

calçamento e depois avaliariam a situação dos quebra

farão o trabalho em dobro. Sem mais manifestações, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos.  Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para 

e antes de encerrar a sessão, o Presidente consultou os Vereadores 

sobre as possíveis datas para a realização das duas sessões ordinárias que estavam em 

suspensão das atividades do legislativo em consequência da pandemia, ficando 

definido que as mesmas seriam realizadas nos dias 09 e 16 de setembro de 2020. Não havendo 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalho

Do que eu, Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a 

 

que faria uma doação de 

a parte do encanamento dentro das propriedades. Disse 

ar as eleições vai cobrar, pois estava 

Em votação a matéria foi aprovada 

por unanimidade de votos. A última matéria em pauta, a Indicação Nº 040/2020 de autoria do 

que na época que a rua não era 

molas nesta via, e os mesmos foram 

concluído, os redutores de 

foi procurado por moradores daquela rua e 

e crianças brincando na via, 

que os responsáveis, urgentemente, recoloquem estes quebra-molas na Rua 

Vereador Norberto Barancelli 

corroborando com as colocações do Vereador Valdicir, disse que quando um projeto de 

já devem estar previstos os locais onde serão instalados os 

ta cobrança aos Vereadores e que 

considera uma vergonha o Vereador ter que fazer uma indicação para a construção de quebra-

cinquenta indicações de sua autoria para construção de 

o voto favorável. Lembrou ainda a 

solicitaram e nenhuma medida foi 

se preocupar um pouco mais com a segurança e, por isso, 

pedidos dos Vereadores. Novamente 

se a construção do calçamento, dizendo 

os responsáveis para que 

ais que já existiam, porém, foi informando 

quebra-molas. No ponto 

Sem mais manifestações, a indicação foi 

não havendo inscritos para 

r a sessão, o Presidente consultou os Vereadores 

sessões ordinárias que estavam em atraso, 

suspensão das atividades do legislativo em consequência da pandemia, ficando 

definido que as mesmas seriam realizadas nos dias 09 e 16 de setembro de 2020. Não havendo 

encerrados os trabalhos da presente 

, determinei que fosse lavrada a 



presente ata, que após ser lida e achada confo

Presidente da Mesa.  

 

 

Verª. Daiane Barancelli                              

Secretária                                                                                   Presidente

 

 

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

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli

Secretária                                                                                   Presidente

 

rme será assinada por mim e pelo Senhor 

Ver. Ismael Zukunelli 

Secretária                                                                                   Presidente 


