
 

 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 09 de março de 2020. 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 Ismael Zukunelli, os seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, 

Diego Antonio Pereira, Marcelo Junior Locatelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli, 

Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi e Valdicir Bertoni. Havendo número legal de Vereadores 

e Invocando a Proteção Divina, o Senhor Presidente, Vereador Ismael Zukunelli, declarou 

aberta a Primeira Reunião Ordinária do ano de 2020. Deu as boas-vindas aos Vereadores, ao 

público presente, saudou e os que acompanhavam pelo facebook. De imediato, consultou os 

Vereadores se concordam com a dispensa da leitura das atas das sessões de 2020, já que as 

mesmas seriam disponibilizadas, antecipadamente, aos Vereadores e também no site da 

Câmara.  Todos os Vereadores concordaram sem objeção. Desta forma, foi dispensada a leitura 

da Ata da Vigésima Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de dezembro de 2020 e a leitura da 

Ata da Primeira Reunião Extraordinária realizada no dia 11 de fevereiro de 2019. Em votação, 

as atas foram aprovadas por unanimidade de votos.  Por se tratar do início da sessão legislativa, 

foram nomeados os membros da Comissão Única de Parecer, conforme determina o Regimento 

Interno, a Comissão deverá ser formada por (5) cinco Vereadores, observado a 

proporcionalidade de representação partidária, cada partido indicou um Vereador: do PP – 

Marcelo Richit; do PPS – Sergio Bernardi; do PT – Onira Orlando Zonin; do MDB – Diego 

Antonio Pereira e Norberto da Silva Barancelli. Dentre os membros foi escolhida como Relatora 

a Vereadora Onira e como Presidente da Comissão o Vereador Diego.  Prosseguindo foi 

realizada pela Secretária da Câmara a leitura do Expediente do Dia, constando as seguintes 

matérias: - INDICAÇÃO Nº 001/2020 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica 

a Exma. Senhora Prefeita para que através da Secretaria de Obras seja efetuado o conserto do 

pontilhão localizado nas proximidades da Cascata Ceroni e que a tubulação existente no local 

seja reforçada com a colocação de mais 5 (cinco) tubos. - INDICAÇÃO Nº 002/2020 – do 

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera solicitação à Secretaria competente para que 

proceda a instalação de três redutores de velocidade (tipo quebra-molas) na Rua do Rosário, 

neste município. - INDICAÇÃO Nº 003/2020 – da Vereadora Daiane Barancelli: Indica, 

nos termos regimentais, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que se 

digne determinar estudos, junto ao órgão competente da municipalidade, para que seja 

providenciada cobertura no acesso das salas de aula para o refeitório da EMEI Mundo Mágico, 

localizada na Rua da Misericórdia. - INDICAÇÃO Nº 004/2020 – da Vereadora Daiane 



 

 

 

Barancelli: Reitera ao Executivo Municipal, através do setor competente desta municipalidade, 

que realize uma completa reforma ou até mesmo a substituição dos brinquedos existentes no 

parque infantil, localizado na Rua General Daltro Filho. - INDICAÇÃO Nº 005/2020 – da 

Vereadora Daiane Barancelli: Solicito à Prefeitura Municipal que determine ao setor 

competente, a instalação de um braço de luz no poste situado na entrada da residência do Senhor 

Ari Perin, na Linha Floresta. - INDICAÇÃO N° 006/2020 – do Vereador Marcelo Richit: 

Indica ao Executivo Municipal, que determine a Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria 

Municipal de Urbanismo a realização de serviços de melhorias por meio de canalização na rua 

que dá acesso ao novo loteamento ainda sem denominação, situada acima da Loja Becker. - 

INDICAÇÃO N° 007/2020 – do Vereador Marcelo Richit: Reitera a Indicação N° 035/2017 

de sua autoria já aprovada nesta Casa Legislativa, solicitando estudo sobre a viabilidade de 

perfuração e instalação de poço artesiano, que atenda o abastecimento de água na Linha Santo 

Antônio. - INDICAÇÃO N° 008/2020 – do Vereador Sergio Bernardi: Indica a Chefe do 

Executivo Municipal para que determine a Secretaria competente a colocação de duas lombadas 

na Rua Itararé, neste município. - REQUERIMENTO N° 001/2020 – dos Vereadores Ismael 

Zukunelli, Marcelo Richit, Sergio Bernardi: Solicitam seja AUTORIZADA viagem à 

Brasília/DF, nos dias 16 a 20 de março de 2020, para participar de audiências nos Ministérios 

e Gabinetes de Deputados. Na oportunidade, serão tratados assuntos referentes à liberação de 

recursos para o município de Maximiliano de Almeida – RS. - PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO Nº 001/2020 – autoria da Vereadora Onira Orlando Zonin: Denomina de 

Rua Antonio Pelisser, a rua sem denominação oficial situada no Loteamento Vila Jardim I e dá 

outras providências. - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2020 – autoria da 

Mesa Diretora: Cria a gratificação ao Servidor que responde pela OUVIDORIA do Poder 

Legislativo Municipal e dá outras providências.  - PROJETO DE LEI Nº 003/2020: Institui a 

rede municipal de Marcos Geodésicos do Município de Maximiliano de Almeida/RS e dá outras 

providências. - PROJETO DE LEI Nº 004/2020: Altera redação do Artigo 1° da Lei Municipal 

N° 543/2011. - PROJETO DE LEI Nº 005/2020: Altera requisitos para provimento do cargo 

em comissão de Coordenador do Departamento Agropecuário. - PROJETO DE LEI Nº 

006/2020: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro ás Associações 

de Alunos e dá outras providências, com a Emenda Modificativa Nº 001/2020, proposta pelos 

Vereadores. Iniciando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu a deliberação do 

plenário, a Indicação Nº 001/2020. O autor, Vereador Norberto da Silva Barancelli justificou 

que vem atender ao pedido do morador, próximo a cascata e que estão clamando por melhorias 

neste pontilhão desde 2017, sendo que no período de colheita as máquinas não conseguem 



 

 

 

passar. Solicitou que os responsáveis tomem medidas urgentes para a solução do problema. Em 

votação a indicação foi aprovada por unanimidade. Continuando foi à deliberação a Indicação 

Nº 002/2020, do Vereador Norberto Barancelli. Ao se pronunciar o autor disse que estava na 

quinta indicação para a colocação destes redutores. Afirmou que nas ruas estão falando que o 

Vereador Norberto é um vereador sem projeto, no entanto, disse que a função do vereador é 

fiscalizar e cobrar. Destacou que já aconteceram acidentes na Rua do Rosário e nenhuma 

medida foi adotada. Disse que o assunto vem sendo debatido com os moradores e que os 

redutores não teriam custo elevado, se comparado aos gastos que a Senhora Prefeita fez no ano 

passado, como por exemplo, na prestação de contas do Executivo, ela gasta em jantas no interior 

o valor de R$ 2.470,26 (dois mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e seis centavos) no 

Supermercado Menger, sendo que o povo anseia por melhorias. A indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi submetido à discussão, a Indicação Nº. 003/2020. 

A primeira a se manifestar foi a Vereadora Daiane Barancelli dizendo que esteve conversando 

com algumas mães, as quais relataram que em dias de chuva as crianças entram na escola, 

passam pelo refeitório até as salas de aula, porém neste trajeto não existe uma cobertura, por 

isso, acabam se molhando e seria importante pensar numa solução para este problema. Disse 

que isso acaba desenvolvendo muitas doenças, principalmente, gripes nas crianças menores de 

sete anos que são as mais suscetíveis. Como mencionou o colega Norberto, muitas vezes falam 

que os Vereadores só criticam, mas são pequenas coisas que os Vereadores estão observando e 

indicando à Senhora Prefeita. Espera que o mais breve se inicie a construção deste coberto, 

tendo em vista que as aulas já começaram. O Vereador Norberto Barancelli lembrou que no ano 

passado recebeu uma denúncia de alguns pais que tem filhos que frequentam esta escola, numa 

determinada reunião nesta Casa, em que a Secretária da Educação estava presente, fez esta 

cobrança a ela, sendo que a mesma declarou que odiava denúncia, mas que tomaria as medidas 

cabíveis, porém, o problema continua mais sério ainda. Questionou que valor estão dando para 

a educação de nosso município, se esta escola está uma calamidade? Disse que a Prefeita está 

cada vez mais contratando pessoal, sem falar no Projeto de Lei que autorizava o gasto de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) para as festividades do município, o qual foi rejeitado. Afirmou 

que com este valor poderia ser feita a reforma da escola, sem contar que estão pagando mais de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) de aluguel da Escola Madre Cândida, sendo que do prédio antigo, 

até hoje, a Vereadora Onira e o Vereador Marcelo não apresentaram o documento de interdição. 

A Vereadora Onira Zonin discordou que a escola está uma calamidade como disse o colega 

Norberto. Disse que a situação não pode ser generalizada por uma simples cobertura. Assegurou 

que na próxima sessão trará dados da Secretaria de Educação, que comprovam a evolução da 



 

 

 

educação no município. Falou ainda que o setor de compras já providenciou a licitação para 

uma quadra coberta no parque de areia da escola, de passo a passo as coisas estão acontecendo.  

O Vereador Marcelo Locatelli afirmou que trariam em números os investimentos na educação, 

pois assim, elucidariam como a educação do município vem evoluindo. Sobre a feira do 

município o Vereador lamentou não terem aprovado, uma vez que, todos os municípios que 

estão mantendo essas feiras, também estão se desenvolvendo.  Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade. A Indicação Nº 004/2020 entrou em pauta. Manifestou-se a 

Vereadora Daiane Barancelli ressaltando que no ano de 2017, um dos seus pedidos inicial foi 

com relação a este parque infantil. Depois da instalação do parque na praça central surgiu uma 

cobrança maior de toda a vizinhança, pois as crianças saem da escola e vão para o parquinho 

com seus pais para o lazer. Falou que a sua luta é pelo incentivo a prática de atividades físicas 

e brincadeiras, o que é fundamental para que as crianças não fiquem tanto dentro de casa, 

usando o celular, o que as torna inseguras. Gostaria que fosse viável a compra de brinquedos 

novos para este parque também porque o local é cercado, tem espaço para estacionamento e é 

frequentando por muitas famílias. Espera obter esta conquista, antes de encerrar o mandato. O 

Vereador Diego Pereira ponderou que também fez o pedido no ano de 2019, atendendo à 

solicitação de alguns pais. Parabenizou o Executivo pelo parquinho instalado na praça central, 

porém, pediu que o parque da Rua Daltro Filho não caia no esquecimento, que tenham um 

cuidado especial e façam a manutenção dos brinquedos, pois seria interessante que o município 

tivesse dois parques em perfeito estado. A Vereadora Onira Zonin lembrou que na semana 

passada surgiram reclamações de que os banheiros deste parque estavam em péssimas 

condições. Disse que estão estudando o meio legal para manter uma pessoa responsável para 

abrir o parquinho de manhã e fechá-lo a noite. Conversando com a Prefeita e falando das 

indicações que já haviam sido apresentadas pelos colegas, a Vereadora informou que já foi 

contratada uma empresa que fará a reforma de todos os brinquedos, inclusive existe a 

possibilidade de brinquedos novos em outras praças do município. Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. Em discussão, a Indicação Nº 005/2020, da Vereadora 

Daiane Barancelli que enfatizou a importância da agricultura familiar e de manter os jovens na 

agricultura, essa família segue os passos dos seus pais. Pedido feito pela mão do Senhor Ari 

justifica-se porque eles trabalham com o gado leiteiro e geralmente os afazeres iniciam as 4h30 

da manhã. Disse que o problema da falta de iluminação se agrava nos dias de inverno e que 

muitas famílias da Linha Floresta e de outras comunidades foram beneficiadas com este braço 

de lâmpada, são coisas pequenas e fáceis de serem resolvidas pontuou. O Vereador Valdicir 

Bertoni falou que a indicação da colega Daiane foi muito bem colocada. Aproveitando o 



 

 

 

momento chamou a atenção para as ruas do nosso município que também estão muito escuras. 

Disse ainda que como fiscais do município estão sendo cobrados diariamente, entraram em 

contato com o Secretário responsável por diversas vezes e o problema continua. A indicação 

foi aprovada por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº 006/2020. 

O autor do pedido, Vereador Marcelo Richit justificou dizendo que moradores e comerciantes 

fizeram este pedido, uma vez que, quando chove e por ser uma área íngreme a enxurrada acaba 

descendo e a lama parando na rua do centro. Aproveitando a presença do Secretário de Obras 

solicitou que fosse feita a canalização até o início do calçamento para evitar este transtorno e 

sugeriu que a parte da rua sem pavimentação seja mantida com brita. A indicação foi aprovada 

por unanimidade de votos. A Indicação Nº 007/2020 foi submetida a discussão. O Vereador 

Marcelo Richit considerou a questão extremamente delicada, porque no ano de 2020 ainda 

vemos pessoas sem acesso a água. Lembrou que no ano de 2017 quando apresentou essa 

indicação chovia bastante, na ocasião comentou que era engraçado fazer pedido de canalização 

em virtude da situação, mas hoje enfrentamos uma estiagem, a qual no futuro poderá piorar. 

Disse que muito tem se debatido sobre a questão do incentivo a agricultura familiar, estando 

presente um proprietário de agroindústria que dependem muito desta água, sem falar dos 

produtores de leite e dos agricultores em geral. Ressaltou que o problema se arrasta de outras 

administrações e precisa ser solucionado. O Vereador Sergio Bernardi parabenizou o colega 

Marcelo pela indicação. Concordou que o momento é triste e também preocupante, além das 

grandes perdas na agricultura, ainda existe o problema com a falta de água, a qual é fundamental 

para a nossa sobrevivência. Disse que a comunidade de Santo Antonio e outras comunidades 

também enfrentam esse problema. O Vereador fez um pedido especial à Prefeita e toda a equipe, 

principalmente os que fazem parte da Defesa Civil do município, segundo ele, até sexta-feira, 

eram 125 (cento e vinte e cinco) os municípios em estado de emergência por causa da estiagem 

e nosso município também precisa decretar situação de emergência o quanto antes. Lembrou 

que no período que era Secretário foi decretado cinco vezes estado de emergência, de fato dará 

muito trabalho, mas é uma forma de ajudar nossos agricultores. O Vereador Marcelo Locatelli    

mencionou que a situação da água no interior é muito importante, o colega vem lutando por 

isso e existem problemas em outras comunidades. Lembrou que alguns anos atrás foi feita uma 

parceria com o governo do Estado, o qual entraria com a máquina para perfurar os poços 

artesianos e o município com o combustível. Porém, com a troca de governo isso não avançou. 

No seu ponto de vista cabe a quem está na base do governo dar uma “cutucada”, os Vereadores 

que estão indo a Brasília também poderão solicitar junto aos seus Deputados para que esses 

poços saiam do papel. O Vereador Norberto Barancelli salientou que desde o ano de 2002 a 



 

 

 

Usina Hidrelétrica Machadinho já repassou para o município mais de trinta milhões, com este 

valor não daria para construir os poços artesianos, indagou. Disse que não culpa somente o 

Prefeito de hoje, mas sim todos os Prefeitos desde 2002, porque ninguém esclarece onde este 

dinheiro está sendo investido. Explicou que a Linha Raia foi beneficiada com um poço artesiano 

através da PCH Forquilha IV e beneficiará mais de 40 (quarenta) famílias. Disse que não 

podemos jogar a responsabilidade para cima do governo estadual, precisamos cuidar bem do 

dinheiro que entra no município, oriundos dos royalties da barragem. Passando a presidência 

ao Vice-Presidente, o Vereador Ismael Zukunelli teceu comentários sobre o que foi mencionado 

pelo colega Sergio. Em frequentes viagens para municípios vizinhos, tem constatado que a 

grande maioria já decretou situação de emergência por conta da estiagem. Disse que o 

Secretário de Obras sente na pele essa situação porque todos os dias tem que levar água para os 

agricultores. Assegurou que os Vereadores estão a par da situação e preocupados, querendo 

saber o motivo do decreto ainda não ter saído. Acredita que as principais lideranças da 

administração já estejam envolvidas com isso, porém, solicitou urgência. Retomando a 

presidência e não havendo mais manifestações, a indicação foi aprovada por unanimidade. Em 

pauta a Indicação Nº 008/2020, do Vereador Sergio Bernardi. Fazendo uso da palavra o autor 

disse que se sentia chateado por ter que apresentar indicação para construção de quebra-molas. 

Falou que na semana esteve visitando alguns moradores e muitos reclamaram da alta velocidade 

que os veículos trafegam e que lhe causava indignação o fato de ser uma rua nova. Questionou 

aonde estaria o setor de engenharia do município, uma vez que estão cobrando a construção de 

lombadas a mais de três anos, muitas vezes, na ânsia de fazer uma rua a mais, o trabalho não é 

feito por completo. O Vereador também chamou a atenção para as bocas de lobo que estão 

sendo construídas nas ruas, segundo ele, são mais altas do que a rua, no município acontecem 

muitas coisas, mas água subir morro é muito difícil. O Vereador Diego Pereira ressaltou que é 

compreensível quando a população fala que Vereador não faz nada, só sabem criticar. Mas é 

preciso parar e refletir, se pegarmos todas as indicações apresentadas nessa Casa, cada Vereador 

possui uma indicação referente a quebra-molas, isto porque, a população nos solicita. E 

considerou uma desatenção de quem está a par destes serviços. O Vereador Valdicir Bertoni 

enfatizou que tem visto ruas novas sendo construídas onde as bocas de lobos estão acima do 

nível das ruas. Lembrou que estiveram na Rua Caramuru conversando com o Secretário e com 

a Prefeita para solucionar estes problemas, mas acredita que ainda não foram resolvidos. Disse 

que se sentia triste, pois os Vereadores são cobrados constantemente pela população, mas 

quando o Vereador faz a cobrança, ele é criticado. A indicação foi aprovada por unanimidade 

de votos. Prosseguindo foi à deliberação o Requerimento Nº. 001/2020. O primeiro a se 



 

 

 

pronunciar foi o Vereador Marcelo Richit justificou a viagem baseado em pedidos e 

necessidades do município, portanto, espera a compreensão dos colegas sobre a importância 

desta viagem, na qual serão debatidos assuntos e recursos já sinalizados ao município, mas que 

necessitam irem até lá para oficializar. O Vereador Sergio Bernardi complementou que por ser 

o período de início de ano, propicio para chegar lá e cobrar, pois, existem muitas coisas 

encaminhadas e também coisas novas que tentarão buscar. Pediu a compreensão de todos e 

garantiu que é uma viagem de trabalho a fim de buscar algo a mais para o município. O 

Vereador Marcelo Locatelli manifestou-se favorável ao requerimento porque acredita na 

importância do Vereador na busca de recursos. Lembrou que no ano passado quando ele e a 

Vereadora Onira não tiveram aprovação, sendo que o entendimento dos colegas era que não 

havia necessidade de ir até Brasília para buscar recursos e questionou se houve alguma mudança 

de ideia. O Vereador Norberto Barancelli respondendo ao questionamento disse que no ano 

passado todos os Vereadores dessa Casa foram para Brasília. Segundo ele, já haviam acordado 

que seria uma viagem cada Vereador, ressaltando que a Câmara economizou muito com isso. 

Mencionou que no ano de 2020, se resolverem ir para Brasília, farão um requerimento para 

buscar recursos, acredita que esse direito será de todos. Disse ainda que não concordava com 

três ou quatro viagens por ano, até porque quem paga a conta é a população.  A Vereadora Onira 

Zonin discordou das colocações do colega Norberto, porque segundo ela, não foi isso que o 

Presidente da época falou. Disse que em duas viagens para Brasília, junto com a Prefeita e o 

Vereador Marcelo, conseguiu R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a saúde através 

da Deputada Maria do Rosário, mais R$ 100.000,00 (cem mil reais) do Deputado Henrique 

Fontana, sem falar no que o Vereador Marcelo conseguiu. Afirmou que na última viagem, sem 

aprovação dessa Casa, viajaram sem o ressarcimento, conseguiram mais R$ 100.000,00 para 

custeio na saúde, isto posto, entende que nessas viagens são obtidos lucros. Indagou o Vereador 

Norberto, para que o mesmo apresentasse o que havia trazido em emendas para o município. 

Em aparte o Vereador Marcelo Locatelli questionou se os Vereadores serão favoráveis neste 

ano?  O Vereador Norberto respondendo às perguntas confirmou ao Vereador Marcelo que 

terão aprovação e dirigindo-se a Vereadora Onira esclareceu que na viagem da Bancada do 

MDB foram protocolados os pedidos de emenda em grupo, tanto a emenda para aquisição dos 

carros, o custeio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a saúde e mais um trator que está 

chegando para a agricultura. Garantiu que a bancada do MDB trabalha em conjunto, não 

defende partido, mas sim o município. Ressaltou que não quer chegar na tribuna e exaltar que 

conseguiu uma emenda sozinho. Disse ainda que o primeiro requerimento para irem a Brasília, 

apresentou em nome da bancada, sem os demais Vereadores saberem, sendo que naquele ano 



 

 

 

trouxeram dois carros para a saúde. Passando a presidência ao Vice-Presidente, manifestou-se 

o Vereador Ismael Zukunelli dizendo que considerava importante a discussão, mas tem 

escutado os programas da rádio e essa questão está ficando muito pessoal. Disse que foram 

eleitos pelo povo sendo obrigação de cada um e dever dos Deputados enviarem dinheiro aos 

municípios, dinheiro este que é da própria população. Lembrou ainda que em certa ocasião na 

tribuna expôs que a Bancada Progressista, desde 2009, conseguiu aproximadamente 

R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) em emendas parlamentares para o município e 

ninguém saiu gritando pelas ruas. Todos os partidos políticos têm parte na estrutura do 

município e tem certeza que nesta viagem conseguirão algo, mas não sairão do avião soltando 

fogos, voltarão felizes por estarem cumprindo com a obrigação, avaliou. Finalizando disse que 

cada um é livre para falar o que quiser, mas ir a público para fazer um marketing político de 

algo que não é seu, que apenas é uma obrigação, acaba dispersando o trabalho que é realizado 

nos municípios. Reassumindo a presidência e não havendo mais manifestações, o requerimento 

foi à votação e aprovado por unanimidade. Em continuidade foi à deliberação o Projeto de Lei 

Legislativo Nº 001/2020, autoria da Vereadora Onira Zonin. Manifestou-se somente a autora 

dizendo que já foram homenageadas várias pessoas nesta Casa, as quais fizeram história no 

município. Afirmando também que hoje pretende homenagear uma pessoa que foi um marco 

em nossa história, Senhor Antonio Pelisser (in memoriam), sendo ele suplente, assumindo como 

Vereador na primeira Legislatura. Ressaltou que observando o mapa das ruas da cidade, 

verificou que nesta rua não havia denominação, por isso, tomou a liberdade e pediu o apoio dos 

colegas para que esta via seja aprovada com a denominação de Rua Antonio Pelisser. Enfatizou 

que a homenagem também se justifica pelo fato de ter passado por essa Casa vários dos seus 

descendentes, como por exemplo, o ex-Vereador Cláudio Peliser e também ela como 

Vereadora. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Foi submetido a 

deliberação do plenário o Projeto de Lei Legislativo Nº. 002/2020, autoria da Mesa Diretora. 

Sem manifestações, de imediato foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Seguindo 

na Ordem do Dia entrou em pauta o Projeto de Lei Nº 003/2020, do Executivo. O primeiro a se 

manifestar foi o Vereador Marcelo Locatelli lembrando que quando era Secretário da Habitação 

havia a necessidade de construir nos terrenos, mas eram poucos os que possuíam escritura do 

terreno. Disse que este é o primeiro passo e espera que os futuros governos sigam adiante, pois 

para que o município se desenvolva, isso é muito importante. O Vereador Diego Pereira 

declarou que este projeto não poderá ficar alheio às administrações futuras, que ninguém o 

engavete e tudo continue como está, pois, a falta de atenção está saturando o município. Em 

votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Submetido à discussão o Projeto de 



 

 

 

Lei Nº 004/2020. A Vereadora Daiane Barancelli falou do orgulho que sentia pela presença dos 

agentes comunitários de saúde, muitos deles trabalhando há mais de 15 (quinze) anos. 

Comentou que vem acompanhando essa luta para que eles tenham o direito de receber o mesmo 

salário, ou seja, um salário base que será fixado em todo o Brasil.  Parabenizou todos os agentes 

de saúde por essa conquista e que continuem trabalhando pelo município. O Vereador Sergio 

Bernardi, igualmente, parabenizou os agentes de saúde. Disse que eles não são somente 

merecedores deste reajuste, mas sim de algo maior por toda a dedicação e os obstáculos 

enfrentados diariamente. Registrou um agradecimento especial a todos os agentes de saúde pelo 

belíssimo trabalho e pelo papel importante que assumem na prevenção de doenças no 

município.  A Vereadora Onira Zonin também parabenizou os agentes de saúde pelo belo 

trabalho realizado no município, onde os resultados refletem na secretaria de saúde. 

Antigamente existia acúmulo de pessoas e epidemias, mas desde que essa equipe pegou junto 

está dando resultados. Disse que a gratificação do governo é o mínimo do mínimo que merecem. 

O Vereador Valdicir Bertoni agradeceu os agentes de saúde pelo trabalho desenvolvido no 

município. O projeto foi a votação e aprovado por unanimidade de votos. Em pauta o Projeto 

de Lei Nº 005/2020. O Vereador Sergio Bernardi saudou, especialmente, todos os 

representantes das agroindústrias presentes. Afirmou que desde a sua época como Secretário 

está sendo uma batalha muito grande e que é muito importante também para o município que 

que algumas destas agroindústrias conseguiram além do SIM, também o SUSAF. Disse que 

não obtiveram muitos esclarecimentos sobre o projeto, no entanto, entenderam que beneficiaria 

ainda mais as agroindústrias, permitindo ao profissional responsável fazer algo a mais por estes 

agricultores. Disse ter ficado muito chateado porque houve muita conversa “fiada” dizendo que 

os Vereadores não aprovariam, que deveria haver uma pressão por parte das pessoas das 

agroindústrias, mas o fato é que, sempre que os projetos forem em benefício dos agricultores 

seu voto será favorável. A Vereadora Onira Zonin relatou que há um mês, juntamente com o 

Executivo, foi conversado com o pessoal das agroindústrias, os quais expuseram as suas 

dificuldades. Este cargo em comissão, como era apresentado na lei, não poderia realizar este 

trabalho junto as agroindústrias, o que deveria ser feito por um efetivo. Através deste projeto, 

a profissional que já está prestando serviço continuará ajudando as agroindústrias, agora pelo 

meio legal e com o mesmo salário. O Vereador Valdicir Bertoni disse que os comentários 

existentes davam conta de que alguns Vereadores, de outros partidos, não aprovariam projetos 

por questões partidárias. Esclareceu que desde que assumiu esta Casa sempre se dedicou e 

aprovou o que entendeu ser o melhor para o município e sempre lutou para que o poder maior 

incentivasse os agricultores ou qualquer empresa que queria se instalar no município, visando 



 

 

 

a geração de renda. Assegurou ainda que está aqui para defender o município e não para se 

promover particularmente. O Vereador Marcelo Richit parabenizou os proprietários de 

agroindústrias, não resta dúvida que são merecedores desta conquista. Disse que, infelizmente, 

também ouviu este tipo de comentário, sendo até questionado se este projeto fosse encaminhado 

para a Câmara se votaria a favor, pois algumas pessoas teriam comentado que votaria contra. 

Afirmou que tem lutado muito por coisas que tragam benefícios para a comunidade e a prova 

está aqui. O Vereador Diego Pereira lembrou que em 2017 foi encaminhado para essa Casa a 

primeira renovação do contrato desta profissional, sendo que na época já havia alertado que não 

era a forma legal, mas se a Prefeita tivesse escutado a sessão talvez já teria criado este cargo 

ainda em 2017. Manifestou-se favorável e parabenizou os trabalhadores das agroindústrias que 

são fortes e guerreiros nesta jornada. O Vereador Marcelo Locatelli parabenizou os donos de 

agroindústrias, tendo conhecimento da luta diária que enfrentam e que bom que o Poder 

Executivo também entende desta forma. Disse também que lutará para conseguirem muito mais 

porque sabe da importância de uma agroindústria para manter as pessoas na agricultura. O 

projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos.  A última matéria na ordem do Dia 

foi o Projeto de Lei Nº. 006/2020, com a Emenda Modificativa Nº 001/2020, proposta pelos 

Vereadores. A Vereadora Onira Zonin parabenizou a todos pela iniciativa, disse que desde que 

sentaram com a Prefeita, a mesma informou que se tivesse um meio legal era parceira e 

repassaria o recurso e estão confiantes nisso. Disse ainda que ficou feliz com as horas de 

trabalho voluntário que serão prestadas pelos alunos de Getúlio Vargas, inclusive, segundo 

informação, tem uma aluna cursando veterinária e como no município temos uma ONG que 

cuida de animais, tem certeza que ficarão muito felizes com essa ajuda. Passando a presidência 

ao Vice-Presidente, o Vereador Ismael Zukunelli ponderou que alguns alunos podem ter 

entendido mal a maneira que os Vereadores agiram. Disse que esta batalha em prol da educação 

para que fosse concedido mais auxílio, foi iniciada ainda lá atrás, a meta sempre foi serem justos 

no que diz respeito a todas as associações de alunos. Ressaltou que só depende que a Prefeita 

mantenha a palavra, pois encontraram a maneira 100% (cem por cento) legal, graças ao 

empenho exemplar do Assessor Jurídico Marcio Miola. Parabenizou a todos os envolvidos, em 

especial aos alunos presentes. Reassumindo a presidência passou a palavra ao Vereador 

Valdicir Bertoni, o qual reforçou que desde 2017 vêm batalhando para que este auxílio aos 

estudantes seja justo. Parabenizou o Assessor Jurídico Miola pelo empenho, pois buscou 

informações até mesmo fora de hora, parabenizando também os estudantes que serão 

beneficiados. O Vereador Norberto Barancelli acrescentou que vinham lutando desde 2017, 

especialmente, junto com os alunos, cobrando seus direitos quase todos os dias. Acredita que o 



 

 

 

próximo gestor alcançará os 100% de auxílio, pois estes estudantes merecem e são o futuro do 

nosso município. Com essa emenda, os universitários de Getúlio Vargas terão a oportunidade 

de manter a igualdade no valor do auxílio com o mesmo que é  recebido por Joaçaba e Erechim. 

Afirmou que foi um trabalho em conjunto, uma conquista que envolveu os Vereadores, alunos, 

pais e o Assessor Jurídico da Câmara. O Vereador Sergio Bernardi parabenizou todos os 

estudantes das três universidades. Disse que é muito importante e não se trata de discriminação, 

mas sim uma questão de justiça, todos ganharem o mesmo valor. Lembrou que tiveram diversas 

reuniões, inclusive com a Prefeita, e nesta oportunidade observaram muitas dificuldades por ser 

um ano eleitoral. Parabenizou, especialmente, o Assessor Jurídico Marcio, quando alguns 

falavam que era impossível, ele assumiu a responsabilidade junto com os Vereadores e resolveu 

a questão. Disse que era motivo de felicidade, uma vez que isso prova que sempre existe uma 

alternativa, mas espera que a Prefeita sancione a lei. O Vereador Diego Pereira explicou que a 

emenda proposta pelos Vereadores caberá sanção da Prefeita. Disse também que foram 

avaliadas todas as formas legais até chegar nesta igualdade de valores, esclareceu que com o 

aumento do IGP-M neste ano o valor repassado a Associação de Getúlio Vargas ficaria abaixo 

R$ 2.523,82 (dois mil, quinhentos de vinte e três reais e oitenta e dois centavos) do valor 

repassado as Associação de Erechim e Joaçaba que é de R$ 4.464,92 (quatro mil, quatrocentos 

e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Com a emenda proposta sugeriu-se uma 

igualdade entre todos, mas que não serão omissos e buscarão mais, procurando um meio para 

auxiliar em 100%, concluiu. O Vereador Marcelo Richit parabenizou os beneficiados e os 

envolvidos na questão. Considerou importante o que foi mencionado pelo Vereador Diego que 

todos têm direitos iguais, mas passo a passo tudo será resolvido, pois quando se trata de dinheiro 

público não conseguem fazer da maneira que gostariam. Por fim, o Vereador Marcelo Locatelli 

parabenizou a todos os envolvidos ressaltando, especialmente, o trabalho do Assessor Jurídico 

Marcio, o qual deve ter se dedicado ao máximo para conseguir esta brecha em ano eleitoral. De 

início foi submetida à votação a Emenda Modificativa Nº. 001/2020 aprovada por unanimidade 

de votos. Como a emenda foi aprovado foi colocado em votação o projeto de lei com a emenda 

sendo aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos 

para a Tribuna Livre passou para o Grande Expediente. A primeira inscrita Vereadora Daiane 

Barancelli comunicou com orgulho à população, que através do Deputado Federal Giovane 

Feltes, conseguiram mais uma emenda no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

para a agricultura. Relatou que no dia 17 de fevereiro recebeu a notícia, visitando o gabinete da 

Prefeita junto com o Secretário Celso, onde eles protocolaram o recebimento deste ofício e tem 

certeza que este trator agrícola beneficiará a agricultura familiar. Disse que sempre trabalhou 



 

 

 

pensando na saúde, mas não poderia encerrar o seu mandato sem trazer algo para a agricultura, 

pois, através da saúde e dos agentes de saúde, há muitos anos tem conhecimento das 

dificuldades do nosso interior. Agradeceu ao Deputado Giovane Feltes e sua Assessora Beatriz 

Fagundes por sempre lembrarem de Maximiliano. Agradeceu também a todos os Vereadores 

que nas viagens para Brasília conversaram, assinaram documentos e explicaram a situação do 

nosso município. Falou da importância em manter o agricultor na sua propriedade, que essa é 

sua luta, precisamos investir na agricultura que é de onde sai o nosso sustento. Fez um 

agradecimento ao povo de Maximiliano que confiou nela e também no Deputado Federal 

Giovane Feltes. Passando a presidência ao Vice-Presidente, fez uso da tribuna o Vereador 

Ismael Zukunelli. Inicialmente agradeceu a compreensão e a paciência do público que 

permanecia nesta Casa mesmo com quase três horas de sessão e que saber desse interesse do 

público faz com que os Vereadores tenham mais responsabilidade.  Disse que tiveram votações 

nesta Casa que geraram muita polêmica, as quais envolveram dinheiro público como quando 

não foi aprovado o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para as festividades do município. 

Afirmou que diante da situação sabiam que estavam expostos a elogios e críticas e que pelas 

redes sociais muitas pessoas solicitaram que os Vereadores viessem a público explicar os 

motivos da não aprovação destes projetos. Lembrou que nos dias 12 e 13 de dezembro 

aconteceu o tradicional baile do Chopp e como fiscais do município, os Vereadores perceberam 

algumas despesas claras, porém, desnecessárias e até abusivas. No levantamento apurado são 

diversas situações que seriam relatadas aos poucos, nesta noite registrou apenas que o município 

mandou confeccionar 500 (quinhentas) canecas de chopp, de 500ml com cordão, e o que 

chamou atenção foram os valores, cada caneca custou o valor de R$6,50 (seis reais e cinquenta 

centavos) e foram confeccionadas por uma empresa de fora. Contrariados com a questão do 

valor, informou que tomaram a liberdade de fazer um orçamento com a mesma descrição das 

canecas com uma empresa do município, e mais uma vez foram surpreendidos com os valores, 

segundo orçamento desta empresa, as mesmas canecas custariam R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) cada.  Esclareceu ainda que essas canecas não foram comercializadas no 

baile do chopp, pois foi constatado que as canecas chegaram depois do evento e foram 

distribuídas aos funcionários da prefeitura junto com a cesta natalina. Questionou o que está 

sendo feito com o dinheiro público, mesmo que foi cedida uma caneca para cada funcionário 

sobraram um pouco mais da metade destas canecas, as quais estão jogadas em algum 

compartimento da prefeitura. Comprova-se com isso que estão rasgando o dinheiro público, ou 

seja, uma maneira legal de roubar dinheiro, chamando isso de superfaturamento. Disse que mais 

adiante comentarão sobre as garrafas de água mineral compradas e empenhadas pelo município 



 

 

 

no valor de R$5,00 (cinco reais) cada, quando estas compradas diretamente, custam em torno 

de 1,25 (um real e vinte e cinco centavos). Disse que fica se perguntando como que ficam os 

Vereadores ao se depararem com esta situação, com produtos tão insignificantes sendo 

superfaturados e se pergunta também como estão as grandes licitações, as grandes obras, 

inclusive pinturas nos muros do campo que estão pesquisando e terão coisas graúdas saindo 

disso. Afirmou que não são acusações e sim fatos, pois segundo demonstrativo do baile do 

chopp, o qual tinha em mãos, pode-se constatar que houve um prejuízo de R$22.009,82 (vinte 

e dois mil, nove reais e oitenta e dois centavos). E questionou como seria se tivessem aprovado 

os R$80.000,00. Reforçou que desde 2017 estão lutando pelo auxílio no transporte dos alunos 

e se o município quisesse, com o valor do prejuízo daria para pagar mais de um ano de transporte 

para qualquer associação de alunos. Pediu para a população se preparar, pois, a cada sessão, 

com muita cautela passaram mais situações para que todos fiquem atentos as falsas realidades. 

Muitas vezes aquela gritaria e o impulso do eu, por traz, existe uma bomba com o pavio aceso 

prestes a estourar, e infelizmente é o que está acontecendo em nosso município. Dirigindo-se 

as pessoas que criticaram os Vereadores pelas redes sociais pediu para que viessem até a 

Câmara e avaliassem bem antes de criar uma situação mentirosa. Os que votaram nos 

Vereadores para que os mesmos fossem fiscais do município, certamente estão atentos. Por fim, 

disse que a situação era vergonhosa, mas se sentia no dever de relatar. Reassumindo a 

presidência a palavra foi concedida ao Vereador Sergio Bernardi. Em sua fala o Vereador disse 

que no ano de 2019 exerceu o cargo de Presidente da Câmara e que seria justo prestar um 

esclarecimento dos gastos, divulgando em números redondos o valor de R$ 585.000,00 

(quinhentos e oitenta e cinco mil reais) como total gasto, destes R$ 515.000,00 (quinhentos e 

quinze mil reais) com a folha de pagamento e em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) os 

gastos com material de consumo, incluindo as viagens para Brasília. Informou que o orçamento 

previsto em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), foram gastos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

a menos. Explicou ainda, que a Câmara de Vereadores teria direito no ano de 2019 a R$ 

1.331.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e um mil reais), porém, deixou de gastar em torno 

de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Disse que este valor ficou no poder executivo para ser 

destinado a outras secretarias. Entende que para gerenciar o dinheiro público é preciso ter 

responsabilidade, muitas obras e compras de equipamentos poderiam ter sido realizadas pela 

Câmara, pensando no conforto dos Vereadores, no entanto, os Vereadores não precisam de nada 

disso, até porque o conforto tem que ser dado à população, seja numa rua asfaltada, numa 

estrada melhorada no interior, educação e saúde com mais remédio. Disse que os Vereadores 

pensam em economia, caso contrário, podiam ter convidado os funcionários da Casa para 



 

 

 

conhecerem Brasília, mas o dinheiro não é do Vereador. Alertou para que respeitem o dinheiro 

público, o qual está sendo muito mal gasto. Com relação aos boatos que surgiram nas redes 

sociais, o Vereadores disse que tem consciência do cumprimento de sua obrigação e que estes 

fatos não lhe prejudicam e nem lhe intimidam.  Ressaltou que os dois projetos votados na sessão 

extraordinária do dia 11 de fevereiro tiveram seu voto contrário por vários motivos, destacando 

que votou contra o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para o Balcão de Negócios por 

conta dos estudantes.  Disse que estes só conseguiram o aumento, graças ao Assessor Jurídico 

da Câmara e também porque os pais e os estudantes batalharam. Num primeiro momento existiu 

o impedimento por causa do ano eleitoral, mas para aprovarmos oitenta mil para um Balcão de 

Negócios, que pela primeira vez seria realizado em nosso município, o ano eleitoral não seria 

impedimento, afirmando que votou contra porque entendeu o projeto como ilegal. Outro motivo 

foi porque já tinham conhecimento do havia ocorrido no baile do chopp, sendo que por diversas 

vezes ajudou na organização desses bailes e nunca deu prejuízo sempre com um pouco de lucro.   

Referindo-se ao projeto da Nota Premiada o Vereador disse que era totalmente favorável aos 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mas votou contra porque no ano passado foi realizado apenas 

um sorteio no final do ano, mas em 2020 se tratando de um ano eleitoral o valor dobrou com 

dois sorteios e também não viu legalidade.  Deixou claro a população que se tiverem alguma 

dúvida ou denúncia que procurem os Vereadores que foram eleitos para defender o povo 

maximilianense. Em seu pronunciamento o Vereador Norberto Barancelli referiu-se a denúncia 

que recebeu junto com o Vereador Valdicir no dia 18 de fevereiro e declarou feliz por ver o 

povo do município e também de fora acompanhando os trabalhos dessa Casa. Disse que não 

acha justo os Vereadores, legitimados pelo voto do povo, não terem acesso como tem um 

Secretário. Deixou claro que não estão contra a agricultura, muito pelo contrário, o agricultor 

precisa de incentivo para permanecer no campo. Relatou que quando retornou da averiguação 

dos fatos sobre a denúncia, ligou para o Secretário Celso Baldissera, porém, ele o recebeu muito 

mal. Disse que os Secretários precisam ter humildade para atender essa Casa, pois os 

Vereadores foram eleitos pelo povo, enquanto que os Secretários foram escolhidos pelo 

Prefeito. Ressaltou que os Vereadores estão sendo sucateados pelos Secretários, não estão tendo 

o atendimento que deveriam ter. lembrou ainda que na conversa com o Secretário Celso disse 

que notificaria por ofício, mas quando foi entregar o documento o mesmo se recusou em dar o 

recebido, decidiu então protocolar o ofício na portaria. O art. 165 da Lei Orgânica diz que “ o 

Poder Executivo para autorizar uma máquina para outro município tem que ter autorização 

desta Casa”, portanto uma pessoa que tem propriedade em Paim Filho fez um requerimento 

solicitando serviços de máquinas para silagem. Se a prefeita e o Secretário tivessem humildade, 



 

 

 

e quisessem auxiliar o município vizinho com máquinas para silagem, deveriam ter elaborado 

um projeto de lei e certamente essa Casa votaria a favor. Disse que querem ser justos com o 

papel que desempenham, cobrando e fiscalizando. Afirmou que o Secretário Celso também já 

foi Vereador nesta Casa e talvez não teve conhecimento das leis, dizendo que a Lei 12.527 dá 

livre acesso ao Vereador de fiscalizar todas as questões que envolvem o poder público. 

Referindo-se ao Secretário de Obras Junior, o Vereador contou que ligou para ele pela manhã 

para que dessem um atendimento ao Senhor Pedro Ceconi, que esteve na garagem há quinze 

dias pedindo para resolver o problema de uma tubulação que no patrolamento acabaram 

entupindo a canalização e até o momento não foi resolvido. O Vereador disse que também 

discutiu com o Secretário, mas o fato é que não estão tendo respostas, o Secretário não sabe se 

vai ou não. Lembrou que foi Chefe de Obras, seis meses do governo do ex-Prefeito Braghiroli 

e sabe das dificuldades enfrentadas por essa secretaria, mas precisam ser claros e justos. 

Encerrou pedindo ao povo maximilianense que se tiver alguma denúncia a faça nesta Casa, pois 

a Câmara tem o dever de fiscalizar, sabe que juntos poderão construir um município melhor 

para todos. Em sua oportunidade, o Vereador Marcelo Locatelli disse respeitar as opiniões dos 

Vereadores e de cada bancada quanto a busca de recursos, uns em grupo e outros individuais. 

Explicou que a Bancada do PT buscou de forma individual para tentarem conseguir algo mais, 

pois se fossem juntos para um ou outro Deputado, talvez não tivessem obtido essas conquistas. 

E espera que respeitem esta maneira porque também traz resultados. Agradeceu ao Deputado 

Dionilso Marcon, pela quarta emenda destinada ao nosso município, disse ser grato por 

trabalhar com ele, que tem acompanhado as votações no Congresso e as opiniões do Deputado 

condizem com seu pensamento. Relatou as emendas por ele destinadas, sendo uma na área da 

agricultura que auxiliou nos trabalhos de silagem, outra na área da saúde, a qual abriu caminho 

para o Hospital receber emendas parlamentares, também a emenda destinada a Feira do 

Produtor Rural e na última viagem para Brasília foi conquistada mais uma emenda para a saúde 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deixou claro que viajou três vezes a Brasília e tem  

quatro emendas parlamentares conquistadas. Em sua fala a Vereadora Onira Zonin igualmente 

agradeceu ao Deputado Henrique Fontana pela emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) para custeio da saúde. Falou da importância desse dinheiro porque ampara a 

Secretaria de Saúde, quando sobra um pouco dos recursos que são investidos pelos cofres 

públicos, isso possibilita as contrapartidas, inclusive, garantiu que daqui alguns dias a 

população perceberá grandes novidades em frente à prefeitura, com recursos das viagens à 

Brasília. Agradeceu de modo especial a todas as mulheres que se fizeram presentes no evento 

do dia 06.03, agradecendo também aos homens que trabalharam muito neste dia. Convidou a 



 

 

 

todos para participarem das festividades em comemoração ao aniversário do município que 

acontece neste final de semana. Na oportunidade parabenizou o Secretário Junior, dizendo que 

nele ainda não viu defeitos, que ele vem dando sequência ao trabalho de outros secretários, 

tecendo elogios ao que está sendo executado na RS 126. Parabenizou o Secretário de Urbanismo 

pelo trabalho que vem desempenhando, disse que não se vê mais aqueles grupinhos sentados 

na sombra como se via antigamente, agradeceu a todos os Secretários e suas equipes de 

funcionários. Em aparte o Vereador Marcelo Locatelli deu aos boas-vindas ao Secretários 

Júnior e Giovani, parabenizando-os pelo belo trabalho que estão fazendo e tem certeza que os 

munícipes enxergam isto também. Por fim, manifestou-se o Vereador Diego Antonio Pereira 

agradecendo aquelas pessoas que fizeram a intriga dizendo que os Vereadores seriam contrários 

aos projetos, fato este que rendeu um grande público nesta Casa. Referindo-se aos projetos 

rejeitados na sessão extraordinária do dia 11 de fevereiro, o Vereador declarou que num 

primeiro projeto foi a favor de destinarem recursos para esta feira no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), porém na extraordinária, o valor baixou para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

e foi contrário. Disse que tem falado da falta de atenção da administração e isso se comprova 

nesta feira, a qual não poderia acontecer, uma vez que foi instituída uma lei que não poderia 

haver feiras antecedentes quinze dias da semana do município, o balcão de negócios e a feira 

não poderia acontecer devido a lei criada para a feira do Brás. Disse que em 2018 a feira 

aconteceu sem um real de auxílio da prefeitura, sendo que a prefeita largou a responsabilidade 

para os Vereadores, peitos de ferro, instituírem a Comissão deste evento. O Vereador disse que 

é preciso parar de exibicionismo com o dinheiro público e saber administrar. Parabenizou o 

Secretário Júnior pelo trabalho na RS 126, sabe que está difícil trabalhar com essa 

administração porque a Prefeita não aceita ideia alguma e isso tem se comprovado ao longo dos 

anos. Disse que o Secretário de Obras precisou envolver maquinários e funcionários, talvez 

sendo retirados de alguma propriedade do interior para resolver a situação da RS 126. 

Lembrando que houve um protesto, administrado pelos Vereadores Ismael e Norberto, que na  

semana seguinte deu resultado, pois o DAER, representado pelo Rogério esteve no município, 

com as máquinas terceirizadas da Empresa Traçado para realizar o serviço, solicitando que a 

prefeitura cedesse apenas o cascalho, mas a Prefeita não cedeu o material, como resultado as 

máquinas foram retiradas do município. No entanto agora a Prefeita mobiliza toda a Secretaria 

de Obras, interrompendo o planejamento desta, deixando de lado os trabalhos no município 

para atender uma demanda que é de responsabilidade do estado. Em sua opinião a Prefeita não 

sabe administrar o dinheiro público. Com relação ao pré-sal, o Vereador afirmou que para o 

município foram destinados R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais) que poderá ser 



 

 

 

investido em qualquer área, mas será investido na Avenida José Bonifácio. Muitas coisas têm 

pedido nesta Casa, existem outras prioridades, disse que a avenida não é o momento, é preciso 

fazer o que é necessário e não apenas aparecer com o dinheiro público, administrar bem porque 

o dinheiro não é da Prefeita, mas sim da população.  Não havendo mais nada a ser tratado, o 

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária. 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.  

 

 


