
 

 

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 05 de maio de 2020. 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniram-se na 

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, para a Quinta Sessão 

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 presente sessão dando as boas-vindas aos Vereadores, 

funcionários da Casa, os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi e ao 

Vice-Prefeito Mauri Rodrigues Branco. Dispensada a leitura da Ata da Quarta Reunião 

Ordinária, que já havia sido disponibilizada aos Vereadores, o Senhor Presidente pôs em 

discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Continuando foi 

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

seguintes matérias: - Indicação Nº. 011/2020 - Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

Indica ao departamento municipal que realize novamente a pintura e a demarcação da área de 

estacionamento obliquo em frente ao Mercado Picolotto, localizado na Rua Andrade Neves, 

tendo em vista, que as faixas pintadas no local encontram-se apagadas. - Indicação  Nº 

012/2020 – Vereador Ismael Zukunelli: lndica ao Executivo Municipal  para que, através da 

Secretaria competente, realize a pintura de faixa de pedestres em frente à Unidade Básica de 

Saúde para facilitar a travessia da população, principalmente os idosos que tem dificuldades 

para atravessar a rua, tendo em vista que muitos precisam se deslocar para fazer exames no 

ambulatório, ou pegar seus remédios na farmácia do município. - Indicação  N°. 013/2020 – 

Vereador Marcelo Richit: Indica  ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria 

Competente, realize estudo de viabilidade para a instalação de um quebra-molas na Rua 

Aparício de Lima. - Indicação N° 014/2020 – Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao 

Executivo Municipal que estude a possibilidade junto ao setor competente de realizar a 

construção de uma moradia popular para o Senhor Armindo Langemberg, morador da Linha 

Wittmann. - Pedido de Informação N° 002/2020 – Vereadora Daiane Barancelli: Solicita 

cópia de toda a documentação que comprove que a administração municipal autorizou a Usina 

PCH Forquilha IV a proceder à instalação de diversos postes de concreto no perímetro urbano 

de nossa cidade. Caso a administração não possua tal documentação comprobatória, sugere 

ainda, que sejam adotadas as medidas cabíveis, como por exemplo, a retirada destes postes do 

perímetro urbano. – Pedido de Informação N° 003/2020 – Vereadora Daiane Barancelli: 



 

 

 

Que o Poder Executivo informe se já está cumprindo com o disposto na Lei Municipal nº 

989/2019, de 24 de outubro de 2019, que autoriza o Município a realizar despesas na 

instalação de internet no meio rural? Em caso negativo, justifique e indique quando a 

instalação será realizada, tendo em vista que a lei municipal foi aprovada há mais de seis 

meses.  Iniciando a Ordem do Dia, foi submetido à deliberação a Indicação Nº. 011/2020 de 

autoria do Vereador Norberto Barancelli. O autor se manifestou afirmando que vem atender 

ao pedido de alguns motoristas e do Senhor Paulo Picolotto para que os responsáveis fizessem 

nova pintura das faixas de estacionamento oblíquo em frente ao Mercado Picolotto e que o 

pedido seja atendido com urgência porque está difícil para os veículos estacionarem. O 

Vereador Diego Pereira aproveitou a oportunidade e o seu pedido de pintura das faixas de 

estacionamento oblíquo em frente à Loja Becker e o Clube Aquarius. O Vereador Valdicir 

Bertoni disse que também foi cobrado pelo gerente da Loja Becker porque muitos clientes 

foram multados por estacionarem de forma oblíqua. Em votação, a indicação foi aprovada por 

unanimidade. A Indicação de N° 012/2020 do Vereador Ismael Zukunelli entrou em pauta. 

Passando a presidência ao Vice-Presidente, o Vereador Ismael comentou que vem atender ao 

pedido de um munícipe e que considerou a solicitação viável, pois o fluxo de pessoas e de 

veículos na Unidade Básica de Saúde é bastante grande e ajudaria, principalmente, os idosos. 

Reassumindo a presidência e ainda em discussão, o Vereador Valdicir Bertoni disse que passa 

todos os dias em frente a Unidade Básica e percebe esta situação, principalmente a circulação 

de pessoas idosas que ocupam a referida Unidade e que se deslocam até o laboratório, sendo 

que a faixa de pedestres vai auxiliar a travessia destas pessoas. O Vereador Marcelo Richit 

concordou com a indicação, afirmou que também havia sido procurado até porque são dois 

departamentos da saúde separados pela via e que as faixas de pedestres seriam um amparo na 

travessia para a população em geral. A Indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em 

pauta a Indicação N° 013/2020 do Vereador Marcelo Richit. O autor disse que vem atender ao 

pedido dos moradores desta via e que ficava chateado por ter que fazer uma indicação neste 

sentido, tendo em vista que não são atendidos. Ressaltou que, devido as obras em algumas 

ruas próximas, esta via teve um aumento no fluxo de carros e alguns motoristas andam em 

alta velocidade, por isso, a importância de atenderem o pedido para dar mais conforto aos 

moradores. Ainda em discussão, o Vereador Valdicir Bertoni salientou que neste ano 

houveram muitas reivindicações por quebra-molas. Na oportunidade disse que também foi 

procurado pelo Senhor Marcio Guedes da Linha Raia, que fez o pedido para a construção de 

um quebra-molas em frente a sua residência, pois os motoristas andam em alta velocidade e o 

local tem muitas crianças. O Vereador explicou que tentaria resolver a situação, conversando 



 

 

 

com o Secretário sem passar pela Câmara, mas quis apenas reforçar o relato deste morador. A 

matéria foi posta em votação e aprovada por unanimidade de votos. A Indicação de N° 

014/2020 da Vereadora Daiane Barancelli entrou em pauta. Fazendo uso da palavra, a autora 

expôs que através da Secretaria Municipal de Saúde há vários anos uma equipe da saúde é 

designada para realizar as vacinas da gripe no interior do município, contou que todos os anos 

vacinava este senhor na beira da estrada e, por isso, desconhecia onde ele residia. Referindo-

se ao dia que estiveram na casa do mesmo, a Vereadora relatou que todos ficaram chocados 

com a situação, morar numa cidade com menos de cinco mil habitantes e ainda existir pessoas 

que vivem nestas condições é muito triste e desumano. A Vereadora contou ainda que no dia 

que estiveram lá, ele estava construindo a sua casa, com pedaços de árvores amarrados em 

arames, com alguns tijolos para segurar o telhado, não tinha fogão, não tinha alimentos e nem 

energia elétrica. Disse que a situação se agrava agora com a chegada da chuva e dos dias frios 

e não pode mais deitar a cabeça no travesseiro a noite sabendo que em nosso município isso 

ainda existe. Segundo a Vereadora, ele está precisando urgente de atendimento médico e, 

principalmente, de uma moradia digna. Apresentou aos Vereadores algumas fotos que foram 

feitas no local, que foram autorizadas por ele e solicitou o apoio dos colegas. Acredita que 

juntamente com a Assistência Social e a Prefeita conseguirão fazer algo por este cidadão.  O 

Vereador Diego Antonio Pereira pediu à Vereadora Daiane se ele teria informado sobre algum 

cadastro que teria feito para as casas populares. A Vereadora Daiane respondeu que a 

Assistência Social fez algumas visitas em anos anteriores, mas não se sabe exatamente em que 

ano isso ocorreu e se foi feito cadastro, porém como ele tem sérios problemas de saúde não 

soube informar. Seguindo o Vereador Diego disse que este senhor poderia ter sido 

contemplado com uma casa popular na cidade, mas já que ele não foi, que seja construída 

uma moradia para ele no interior. O Vereador Valdicir Bertoni lamentou que ainda exista 

esses casos em nosso município e não seria difícil que alguém fizesse algo para ajudar este 

senhor. Criticou o fato da Prefeita ter contratado uma pesquisa para avaliar o seu trabalho no 

município, pagando quase R$ 8.000,00 (oito mil reais), quando podia investir nas pessoas que 

vivem uma calamidade. Disse estar comovido com os relatos da Vereadora Daiane e que 

poderão contar com a sua ajuda, se dispôs a ir até o local e fazer um vídeo para mostrar a 

situação à comunidade maximilianense. O Vereador Marcelo Locatelli comentou que antes 

existiam programas habitacionais que contemplavam as áreas rurais, porém, atualmente isso 

não existe mais. Sobre este relato, o Vereador afirmou que tem acompanhado junto ao   

Secretário da Habitação, o qual informou que já foi realizado o laudo na casa deste senhor, 

também deu tudo certo o laudo da Assistência Social e que já estariam organizando a 



 

 

 

construção desta moradia. Também se manifestou a Vereadora Onira Orlando Zonin 

perguntando qual seria o papel da Agente de Saúde designada para esta comunidade. A 

Vereadora entende que, se este senhor estava passando por dificuldades, o papel desta 

profissional é ver a necessidade deste cidadão e trazer esta informação para a administração 

municipal. Disse ainda que não poderia se calar diante desta situação, se o problema existe há 

anos porque também não foi realizada uma arrecadação de cesta básica. Referindo-se a fala do 

Vereador Norberto sobre investigar, fazer fotos e cobrar da administração, a Vereadora 

questionou o que poderiam fazer enquanto Vereadores, talvez não seria o momento de nos 

mobilizarmos? Em resposta a Vereadora Daiane afirmou que não quis entrar em detalhes para 

não expor a Agente de Saúde, mas a mesma por vários anos vem trazendo este problema, mas 

nenhuma medida foi tomada, talvez porque ocorreu a troca de secretários, mas garantiu que 

toda a vez que isso ocorreu, ela expôs a situação.  O Vereador Sergio Bernardi salientou que 

durante o período que era Secretário, passou muito pelo interior, mas nunca deu a 

coincidência de ir nesta casa. Disse que diante do que foi apresentado pela colega é 

impossível que a administração não sabia desta situação. Afirmou que muitas pessoas foram 

ajudadas, sabe que todas merecem e que no interior as pessoas continuam sendo beneficiadas, 

inclusive muitas possuem mais condições do que este senhor. Espera que o problema seja 

solucionado o mais breve possível, mas garantiu que ficarão atentos e se não acontecer 

tomarão providências. Passando a presidência ao Vice-Presidente, manifestou-se o Vereador 

Ismael considerando a situação revelada extremamente complicada, tem certeza que a Agente 

de Saúde deve ter notificado a Secretaria competente e o Executivo, até porque o Vereador 

Marcelo explicou que estaria em andamento a construção da casa. Disse ainda que é triste ver 

um munícipe nesta situação e que o problema persiste há vários anos. E que não cabe entrar 

na discussão se os Vereadores têm que ajudar ou não, o papel do Vereador é fiscalizar até 

porque se aprova o orçamento anual e certamente estão disponíveis recursos na Secretaria 

competente para resolver estas questões. Ressaltou que não podem ficar jogando a 

responsabilidade para cima dos Vereadores, que precisam manter o foco e solucionar essa 

gravidade o mais breve possível. Reassumindo a presidência, a indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade. Em discussão, o Pedido de Informação Nº. 002/2020 da 

Vereadora Daiane Barancelli. Com a palavra a Vereadora disse que nos últimos dias foi 

percebido que as máquinas começaram a trabalhar, abrindo buracos e os postes foram 

largados na avenida muito rápido, sem que tivessem tempo de agir, surgiram os 

questionamentos e os problemas, a Avenida Porto Alegre estava bonita, mas a colocação 

destes postes estragou totalmente nos canteiros, como que poderá passar por dentro da cidade 



 

 

 

uma rede elétrica de tanta potência. Questionou porque esta rede elétrica não foi desviada da 

cidade? Disse que surgiram alguns comentários como teria sido a administração passada que 

havia autorizado e outros que teria sido a administração atual. Para esclarecer isso, solicitou 

que o Executivo encaminhe esta Casa documentação que comprove qual foi o acordo que 

tiveram com a Usina PCH Forquinha IV para que passassem com estes postes por dentro da 

zona urbana, mas se esta documentação não existir, antes deles colocarem as redes, pediu que 

os postes sejam retirados e desviem pela zona rural. Afirmou ainda que se todos os 

Vereadores lutarem poderão evitar complicações futuras, sem contar que não se tem 

conhecimento do que isso poderá causar na questão de saúde. O Vereador Diego Pereira se 

referiu à segurança dizendo que hoje em dia as crianças preferem o celular do que empinar 

uma pipa por exemplo, mas se por acaso uma criança tenha em mente esta brincadeira 

imaginem o perigo que pode causar se o fio enroscando nesta linha de transmissão, o morador 

que reside há poucos metros desta rede também está exposto ao perigo. Disse que é o primeiro 

município que uma linha de transmissão percorre o centro da cidade e para evitar um 

problema futuro sugeriu que deve ser afastado ao máximo do meio da nossa cidade. O 

Vereador Valdicir Bertoni corroborando com as palavras dos colegas afirmou que estão 

costurando nosso município, mas se os postes fossem colocados em linha reta da PCH até o 

destino, economizariam em cabos e serviços. Também disse que precisam se preocupar com o 

futuro de todos, mas, principalmente dos moradores, por isso, não poderão permitir que isto 

aconteça. O Vereador Sergio Bernardi declarou que há vários dias tem buscado informações 

sobre o assunto, porém, de concreto nada conseguiu. Disse que lhe causa indignação o fato 

dos responsáveis da obra PCH Forquilha não pensarem em ninguém, a única coisa que eles se 

preocupam é economizar. Segundo o Vereador, o DAER tem doze metros de cada lado do 

asfalto, eles respeitaram este limite doa a quem doer, porém, uma moradora construiu uma 

casa a treze ou quatorze metros do asfalto, mas a linha de transmissão passará ao lado da casa. 

Segundo informações, também poderá ser prejudicial à saúde, é uma energia bruta que não se 

tem ideia de quantos volts passará por esta rede. Espera estar enganado e se tiver que lhe 

provem ao contrário, mas é a primeira cidade do Brasil que passará uma rede de transmissão 

por dentro, pois até onde se sabe é proibido. Se eles fizeram um acordo com a administração e 

possuem este direito tudo bem, do contrário, terão que suspender imediatamente, uma vez 

que, também segundo informações, eles passaram pode dentro da cidade para não ter que 

pagar indenizações a ninguém. Novamente com a palavra, o Vereador Diego comentou que 

um poste foi instalado bem em frente ao Hospital São José e que esta linha de transmissão foi 

construída para suportar a transmissão de duas PCHs e entende que o distanciamento desta 



 

 

 

rede para as edificações precisa ser melhor esclarecido. Em votação, o pedido foi aprovado 

por unanimidade de votos. O Pedido de Informação Nº. 003/2020 foi submetido à discussão. 

A Vereadora Daiane Barancelli, autora da matéria, justificou que não tinha conhecimento que 

a instalação da internet rural não havia sido efetuada, porque no dia da aprovação do projeto a 

princípio estava tudo certo, faltava apenas licitar a empresa. Disse que observando a presença 

de muitas crianças e jovens na cidade, surgiu este questionamento, porque estão na cidade, 

quando a orientação é ficar em casa por conta deste período de pandemia? Afirmou que 

muitas mães relataram que devido às aulas presencias suspensas, os alunos precisam vir até a 

cidade em busca de recursos, em busca de internet para poderem realizar os trabalhos 

escolares. A Vereadora disse que acreditava que estes pontos de internet já estivessem 

funcionando, mas garantiu às mães que buscaria informações porque nestes seis meses não 

deu para licitar a empresa e instalar a internet no interior. O Vereador Sergio Bernardi 

complementou que também recebeu várias reclamações sobre o assunto e que em 

determinadas comunidades algumas famílias ser reuniram, gastaram um valor considerável 

até e colocaram a internet por conta própria.  Hoje devido a pandemia, os alunos estudam de 

casa e precisam da internet, mas no interior mais da metade das famílias não possuem este 

recurso, por isso, também questionou porque motivo não foi iniciada esta obra e que também 

precisam de repostas para poder orientar estas pessoas. A Vereadora Onira Zonin comentou 

que ninguém se nega a dar informação quando se vai em busca. Sobre o assunto informou que 

o edital foi lançado por duas vezes, no entanto, não puderam fazer a licitação por conta dos 

Decretos que foram editados devido ao coronavirus. Segundo a Vereadora, as torres serão 

instaladas no Cerro da Rapadura, na Linha Santo Antonio, na Linha Floresta e na Linha Alto 

Caçador, porém, esclareceu que é preciso aguardar até que as licitações sejam liberadas.  O 

Vereador Norberto Barancelli disse que estão culpando a pandemia por tudo o que acontece 

no país, estado e municípios e se ela não passar, pelo jeito nada será feito. Para o Vereador, a 

resposta virá logo, pois o período eleitoral se aproxima e acredita que a Prefeita vai 

encaminhar isto com ou sem pandemia, para ficar com o compromisso de votos que é o que 

políticos espertos usam em nosso município.  Disse ainda que era lamentável ouvir os 

argumentos da Vereadora. O Vereador Marcelo Locatelli enfatizou que é fácil estar nesta 

Casa e falar as coisas sem ter noção de como as leis funcionam. Disse que o período de 

pandemia é complicado para todos os municípios da nossa região, a qual foi classificada como 

área de risco. Na prefeitura existe o jurídico que presta assistência à administração e no 

momento as licitações não podem ocorrem, a orientação é esperar, concluiu.  A matéria foi à 

votação e aprovada por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia e na Tribuna Livre 



 

 

 

inscreveu-se o Vice-Prefeito Mauri Rodrigues Branco. Iniciando seu discurso comentou que 

nos últimos dias tem recebidos críticas, mas disse que desde que assumiu o cargo está à 

disposição da comunidade. O Vice-Prefeito falou sobre as diversas conquistas que a Bancada 

Progressista conseguiu para o município, pontuando que no ano de 2017, através do Deputado 

Afonso Hamm receberam um Trator Valtra, conseguiram também um valor expressivo para a 

compra de um caminhão traçado 4x4 para suprir as demandas das Secretarias de Obras e 

Agricultura, já o Deputado Covatti destinou um Kit fenação. Ainda em 2017, através de uma 

emenda da Senadora Ana Amélia Lemos foi realizada a pavimentação asfáltica da Rua Parobé 

e com recursos destinados pelo Deputado Covatti Filho foi realizado o calçamento nas ruas ao 

redor da creche e que todas estas conquistas tiveram contrapartida do município. Ainda 

segundo ele, em 2018 o Deputado Covatti disponibilizou recursos para a aquisição de uma 

ambulância UTI e a Senadora Ana Amélia destinou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que 

ajudou no pagamento de uma Van de 21 (vinte e um) lugares. No final do ano de 2019 o 

Deputado Afonso Hamm e o Senador Luiz Carlos Heinze destinaram R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) cada um para custeio na saúde. Disse ainda que quando iniciaram as obras de 

calçamento em várias ruas com o financiamento, os moradores do seu bairro também fizeram 

esta cobrança e com a ajuda dos Vereadores Progressistas bateram na porta do Deputado 

Afonso Hamm e foram contemplados com uma emenda de R$ 260.000,00 (duzentos e 

sessenta mil reais) que já está cadastrada. Esclareceu também que batalhou pelo SUSAF 

(Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno 

Porte) no município e junto ao Deputado Covatti Filho empenharam-se para que fosse 

liberado o projeto das casas populares. Também esteve em tratativas com a Corsan solicitando 

que os loteamentos Morado do Sol e Belvedere fossem contemplados com os canos e o 

reservatório de água. Afirmou que a Secretaria Estadual está perfurando dois poços artesianos 

em São João da Urtiga e que já entrou em contato com o pessoal da pasta, e acredita que 

também serão perfurados mais dois poços artesianos em nosso município. Finalizando, 

agradeceu o Presidente da Casa e os Vereadores pelo espaço e deixou registrado à 

comunidade que sempre está procurando cumprir com a sua obrigação e o seu trabalho. O 

Senhor Presidente agradeceu a presença do Vice-Prefeito, e disse que as portas da Câmara 

estarão sempre abertas se precisarem de algo. Seguindo para o Grande Expediente, o 

primeiro inscrito a usar a tribuna foi o Vereador Ismael Zukunelli. Passando a presidência ao 

Vice-Presidente, o Vereador iniciou referindo-se a pandemia que vem assombrando o mundo, 

mas Deus queira que em nosso município não passamos por isso. Além do risco da doença, 

agravasse também a questão econômica, disse que muitos estão decretos sendo editados pelo 



 

 

 

estado e também pelo município com informações distorcidas que confundem a população e 

que não podem ficar calados diante disso. Reportando-se ao último decreto da Prefeita lhe 

chamou atenção o Art. 4º que diz: “ficam suspensos os prazos nos processos administrativos”. 

Disse que nesta Casa tramita uma denúncia de pedido de impeachment em face da Senhora 

Prefeita por possíveis irregularidades, no seu entendimento, mais uma vez a Prefeita comete 

uma gafe muito grave, aproveitando-se do seu poder, editou o decreto nº 967/2020 com a 

inclusão deste Art. 4º, no intuito de paralisar os trâmites que estão acontecendo na Câmara de 

Vereadores, que também são de interesse público. A seu ver, a Prefeita deixou de lado o 

coletivo e fez valer o interesse individual para deter tempo perante o processo. Garantiu que 

tudo será analisado e se foi usado de má fé é realmente muito grave. Referindo-se à semana 

do município, disse que estavam realizando levantamentos sobre os gastos e a prestação de 

contas do município e ressaltou que algum tempo atrás os Vereadores não aprovaram o valor 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que seriam utilizados pelo município na realização da feira 

e do balcão de negócios e foram massacrados porque não estariam deixando o município 

andar. Disse que entendia as críticas, porém, infelizmente, já naquela época não havia 

confiança por parte dos Vereadores para autorizarem este dinheiro. Segundo ele, os 

Vereadores estavam muito corretos, pois mesmo sem a realização da feira e do balcão de 

negócios e sem a aprovação dos R$ 80 mil pelos Vereadores, o município conseguiu gastar 

R$ 78.244,71 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos). 

O Vereador questionou aonde foi este dinheiro e para que seriam destinados os 80 mil, caso 

tivesse sido aprovado? Afirmou ainda que o evento da semana do munícipio com shows e 

aglomeração de pessoas foi realizado, mesmo havendo fortes relatos sobre esta pandemia que 

chegava ao Brasil, sendo que três ou quatro dias depois surgia o primeiro decreto municipal 

que parou o município por quinze dias por conta do isolamento social que foi necessário. 

Disse que lhe causa preocupação porque agora é o momento das autoridades terem pulso 

firme, mas, infelizmente algumas atitudes impulsivas estão maltratando, principalmente, o 

nosso comércio. Descreveu o relato de um empresário do município que passará as chaves na 

sua empresa pela última vez, pois se ficarem parados por mais quinze dias, certamente não 

terá possibilidade de reabri-la e serão demitidos nesta semana vinte funcionários. Ao final, 

ressaltou que a pandemia é grave, mas a economia vai matar muita gente de fome e disse 

ainda que precisam estar de olhos abertos, tendo em vista que a tragédia anunciada lá atrás 

está se confirmando agora e que a falsa realidade do município aos poucos começa aparecer. 

Reassumindo a presidência, o Senhor Presidente conferiu a palavra ao próximo inscrito, 

Vereador Norberto Barancelli que falou sobre o comércio. Disse que estão vivendo de 



 

 

 

decretos e quem paga a conta é o comerciante que está deixando de vender. Lembrou o que 

foi dito pelo Vereador Marcelo Locatelli sobre o nosso município estar na área vermelha, e 

por isso, a Prefeita teria editado este decreto. Disse que há dias atrás os Prefeitos da 

AMUNOR se reuniram para decidir o futuro dos municípios, sendo assim apresentados os 

primeiros decretos. Porém, ao ler a nota da AMUNOR, hoje esta repudia os decretos do 

governo estadual, mas o nosso governo, o qual chamou de espertinho, através da 

Excelentíssima Prefeita editou mais um decreto. Segundo o Vereador, o povo já está sendo 

avisado há meses e os cuidados precisam ser tomados, mas o comércio não pode pagar a 

conta. Acredita que a Prefeita precisa tomar medidas com cautela, mas também precisa deixar 

o povo trabalhar. Disse que há um desencontro de conversa entre os governos para atrasar a 

economia do país, estados e municípios, lamentando o que estamos vivendo neste momento. 

Referindo-se ao pedido de investigação aprovado na sessão passada, disse que naquela 

semana os Vereadores que votaram a favor foram massacrados por alguns cidadãos, 

indignados com a aprovação, afirmaram que os Vereadores deveriam levar uma surra. 

Segundo ele, quando os Vereadores assumiram o compromisso em 2017, juraram exercer a lei 

e a verdade e foi isso que os seis Vereadores que aprovaram a investigação, fizeram na sessão 

passada. Disse ainda que o Vereador Marcelo Locatelli e a Vereadora Onira votaram contra o 

pedido, mas questionou porque a rejeição se acham que a Prefeita é inocente? A seu ver quem 

deve explicação ao povo não são os Vereadores que estão cumprindo o juramento, mas sim os 

dois que votaram contra o pedido. Disse ainda que a Prefeita tem ido nas casas falar que os 

Vereadores estão fazendo perseguição política, mas garantiu que não é isso que estão fazendo, 

mesmo porque quando esta Casa recebe uma denúncia tem a obrigação de investigar e não 

passar a mão na cabeça de Vereador, Secretário ou Prefeito. O Vereador assegurou que se esta 

denúncia tivesse sido contra um Prefeito MDB também votaria favorável, lembrando que 

alguns Prefeitos no passado devolveram dinheiro ao município, talvez porque esta Casa não 

teve condições de fazer uma investigação ou porque nenhum cidadão teve coragem de 

apresentar uma denúncia. Registrou que mesmo a Prefeita atrasando a investigação, essa Casa 

precisa se manter em pé para averiguar os fatos, porque se houver culpados, os culpados irão 

pagar. Em sua vez, o Vereador Marcelo Locatelli também discorreu sobre a pandemia, disse 

que preocupado junto ao comércio do município conversou com a Prefeita Dirlei e pode ter 

informações do que está sendo feito no município. Segundo o Vereador, a Prefeita não tem 

intenção de fechar o comércio, mas, infelizmente a lei estadual é soberana a lei municipal, 

sendo assim os municípios terão que cumprir o decreto do Governador, aquele município que 

não cumprir poderá ser autuado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora.  Disse que antes de 



 

 

 

ficarem falando muita coisa, deveriam se informar sobre como as coisas funcionam. Declarou 

que não se reportaria às falas dos colegas, esclareceu apenas que as leis existem e precisam 

ser cumpridas. Informou que diante deste problema a Prefeita reuniu-se com a CDL (Câmara 

de Dirigentes Lojistas) e juntos encaminharam um ofício ao governo estadual para tentar tirar 

o nosso município desta área vermelha e conseguir a reabertura do comércio. O Vereador 

também anunciou que hoje recebeu ofício informando sobre o pagamento da emenda 

destinada ao município, no valor R$100.000,00 (cem mil reais) através Deputado Dionilso 

Marcon para a área da saúde. Acredita que este recurso será muito bem utilizado, 

principalmente neste período que é complicado na saúde. Agradeceu ao Deputado Marcon 

pela parceria e pela quarta emenda destinada neste mandato. Agradeceu ainda a Prefeita Dirlei 

que sempre esteve junto incentivando a buscarem recursos, lembrou que na ocasião que foram 

impedidos de irem para Brasília, a Prefeita deu total apoio e que este recurso foi conquistado 

nesta viagem. Como disse o Vice-Prefeito são emendas que ajudam o município, por isso, 

disse poderão contar com sua contribuição. Em seu pronunciamento, a Vereadora Onira Zonin 

também comunicou que ontem entrou nos cofres públicos mais uma emenda no valor de R$ 

100.000,00 através do Deputado Henrique Fontana, pedido também feito na última viagem 

em Brasília e que o recurso será destinado para custeio da saúde graças ao empenho de sua 

bancada. Sobre a fala do colega, disse que ainda dá tempo de fiscalizar os Prefeitos e 

Secretários passados. Tal como o seu colega mencionou sobre os decretos, confirmou que o 

município precisa seguir as regras do governo estadual, e que não é do nosso agrado e nem da 

Prefeita que os estabelecimentos comercias fiquem de portas fechadas, sabendo que terão que 

demitir funcionários. Disse que a preocupação maior não é apenas de adquirir a doença, mas 

sim que todos adoeçam ao mesmo tempo, porque se isto acontecer faltará respiradores e 

medicamentos, e que essas ações são para prevenção. Todos estão perdendo com isso, mas 

precisam estar unidos e ter o bom senso que a vida está em primeiro lugar, concluiu. Ao se 

pronunciar o Vereador Sergio Bernardi referiu-se ao questionamento de algumas pessoas 

sobre as colocações da Vereadora Onira nas últimas sessões referente ás secretarias 

municipais. Conforme o Vereador, as pessoas entenderam, pois, a Vereadora Onira num 

primeiro momento falou que seriam sete secretários e depois falou em oito. Sendo assim, o 

Vereador esclareceu que são oito secretários desde o final do mês de março, no entanto o 

município continua com dez secretarias, dizendo ainda que os Secretários que saíram, 

continuam nas secretarias ocupando outros cargos de confiança, e que houve uma redução de 

valores, mas não foi muito porque estas pessoas continuam trabalhando. Disse que diante 

desta pandemia, duas secretarias são as principais, uma é a Saúde e a outra é a Assistência 



 

 

 

Social, a qual está sem Secretário e não menos importante, a secretaria de Obras que também 

não tem Secretário. A seu ver se quisessem economizar, outras pastas poderiam ter ficado sem 

Secretário. Em relação aos boatos que surgiram sobre estar a favor ou contra um partido ou 

pessoa, o Vereador explicou que está do lado da verdade e da justiça, deixando claro que é 

contra a roubo e desvio de recursos. Afirmou que ao iniciar o mandato em 2017 fez um 

juramento e que o mesmo será cumprido até o final, sua obrigação é com o povo de 

Maximiliano e jamais fará algo pensando nele próprio, em alguém ou no partido.     

Reportando-se às colocações do Presidente referente aos valores gastos na semana do 

município, o Vereador disse que receberam muitas críticas quando rejeitaram o projeto. 

Declarou que sempre será favorável à CDL, mas ficou comprovado que se os Vereadores 

tivessem aprovado os 80 mil teria sobrado apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizar o 

Balcão de Negócios e questionou se este valor seria suficiente. Ressaltou que a CDL tem 

muita importância, mas naquele momento os Vereadores agiram correto, disse ainda que não 

se arrependeu de ter votado contra, porque agora a prova veio à tona.  O Vereador também 

falou sobre o comércio, disse que com esta pandemia os cuidados precisam ser tomados para 

evitar aglomerações, mas causa indignação o governo do estado colocar o nosso município e 

outros da região, na área de Passo Fundo, que vermelha e por isso terão que fechar o 

comércio. Defendeu que o comércio precisa ser mantido de portas abertas, claro que a 

fiscalização deve estar atenta e se as pessoas que não cumprirem as determinações tem que ser 

multadas. Ademais, sabe-se que não podem falir uma nação, que a recuperação será mais 

difícil depois e que muitas pessoas morrerão de fome.  O último a se pronunciar o Vereador 

Diego Antonio Pereira repudiou o decreto do governo estadual e também o último decreto 

municipal, principalmente o Art. 4º do mesmo. Disse que se analisarem os decretos anteriores, 

nenhum deles menciona um artigo neste contexto e se o mesmo for cumprido, os R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) que entraram nos cofres públicos referentes às emendas, não 

poderão ser utilizados porque não poderá haver processo licitatório, dizendo ainda que o 

cidadão não poderá vender ou comprar um lote ou iniciar uma construção porque tudo 

dependerá de um processo administrativo na prefeitura. Agradeceu ironicamente a Prefeita 

por ter editado este artigo, e assim estão notando que ela é inocente. Quanto ao que foi 

colocado pela Vereadora Onira de que o Vereador precisa buscar informações, demonstrou o 

seu pedido de informação que foi aprovado ainda no dia 22 do mês passado e que ainda não 

foi respondido, e isto comprova a importância que a Prefeita dá aos Vereadores. Disse que 

pretendia justificar o voto favorável ao pedido de investigação, mas que seguirá a lei, doa a 

quem doer. A respeito das suas colocações na sessão passada sobre as viagens e diárias usadas 



 

 

 

pela Prefeita, o Vereador admitiu um equívoco, explicando que os R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) foram utilizados apenas em viagens para Brasília. Solicitou que a Prefeita informasse se 

já havia devolvido o valor que recebeu a mais no pagamento das diárias, quando viajou para 

Brasília com a Secretária e também o seu filho. O Vereador disse que a passagem do filho da 

Prefeita não foi paga com dinheiro público, no entanto, lhe causava estranheza o fato da 

Secretária ter pego uma certa quantia em diárias e a Prefeita ter tirado uma diária a mais. 

Disse que o assunto já foi discutido nesta Casa, mas a Prefeita não explicou o motivo dela ter 

pego uma diária a mais ou se ela devolveu o valor, mesmo porque todos saíram e voltaram 

nos mesmos dias. Novamente falando sobre os decretos, o Vereador afirmou que os mesmos 

impossibilitam ainda mais o nosso comércio, porém, a seu ver, cumprindo as normas de 

segurança, evitando a aglomeração de pessoas, qualquer comércio poderá fluir normalmente. 

Pediu, principalmente às pessoas idosas e no grupo de risco para que permaneçam em casa, 

por isso, colocou-se à disposição destas pessoas para auxiliá-las no que for preciso. Não 

havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da 

presente reunião ordinária. Lembrou que a próxima reunião ordinária acontecerá no dia vinte 

de maio do corrente, às dezenove horas. Agradeceu aos que acompanhavam pelo facebook e 

pela Rádio Interativa Maxi. 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.  

 

 


