
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos quatro dias do mês de 

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

Sessão Ordinária, sob a presidência do

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,Marcelo Junior Locat

da Silva Barancelli,Onira Orlando Zonin

legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

presente sessão dando as boas

acompanhavam pelo facebook

apreciação da Ata da Sexta

realizada, pela Assessora da Câmara

seguintes matérias: -Indicação Nº. 021/2020 

Executivo Municipal para que entre em contato com o DAER com a finalidade de 

providenciar a correção da placa de trânsito

Machadinho para Maximiliano de Almeida

Valmorbida, pois a mesma está com indicação incorreta e acarretando sérios transtornos para 

as pessoas de fora e que precisam de inform

Norberto Da Silva Barancelli

Secretaria de Obras seja efetuado o conserto do pontilhão localizado nas proximidades da 

Cascata Ceroni e que a tubulação existente 

(cinco) tubos, no intuito de evitar transtornos aos produtores rurais e a comunidade em geral 

que diariamente transitam pelo local.

Onira Orlando Zonin: Requer q

oficiais, como era feita a prestação de serviços aos munícipes e cobranças, com posterior 

entrada de valores nos cofres públicos, das horas maquinas recolhidas, dos serviços realizados 

e que eram de competência da Secretaria de Agricultura, deste município, nos anos de 2015 e 

2016.- Pedido de Informação 

que seja esclarecido e comprovado através de documentos oficiais (notas, contratos etc) como 

foi feita a Contratação e Prestação de contas, referente a realização do Festival do Baile do 

Chopp no ano de 2016. - R

Solicita o Executivo Municipal para que determine junto 

imediata a realização de uma operação “tapa buracos” na Rua 15 de Novembro, pois a 

situação atual e tão grave pela dimensão dos buracos podem inclusive causar sérios danos aos 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 04 de junho de 2020. 

do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezenove

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

sob a presidência do Vereador Ismael Zukunelli, os seguintes Vereadores: 

Diego Antonio Pereira,Marcelo Junior Locatelli, Marcelo Richit,

Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardie ValdicirBertoni. Havendo número 

legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o Senhor Presidentedeclarou aberta a

as boas-vindas aos Vereadores, funcionários da Casa e 

acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Informou os Vereadores que a 

Sexta Sessão Ordinária ficaria para a próxima sessão. 

Assessora da Câmara, a leitura do Expediente do Dia

Indicação Nº. 021/2020 – Vereador Valdicir Bertoni

Executivo Municipal para que entre em contato com o DAER com a finalidade de 

providenciar a correção da placa de trânsito localizada na entrada da cidade, no sentido 

Machadinho para Maximiliano de Almeida-RS, próximo ao mercado do Sr. Moacir 

Valmorbida, pois a mesma está com indicação incorreta e acarretando sérios transtornos para 

as pessoas de fora e que precisam de informações. - Indicação Nº 022/2020 

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 demais 5 

(cinco) tubos, no intuito de evitar transtornos aos produtores rurais e a comunidade em geral 

que diariamente transitam pelo local.- Pedido de Informação Nº 005/2020 

: Requer que seja esclarecido e comprovado através de documentos 

oficiais, como era feita a prestação de serviços aos munícipes e cobranças, com posterior 

entrada de valores nos cofres públicos, das horas maquinas recolhidas, dos serviços realizados 

mpetência da Secretaria de Agricultura, deste município, nos anos de 2015 e 

Pedido de Informação N°. 006/2020 – Vereadora Onira Orlando Zonin

que seja esclarecido e comprovado através de documentos oficiais (notas, contratos etc) como 

ita a Contratação e Prestação de contas, referente a realização do Festival do Baile do 

Requerimento N°. 003/2020 – Vereador Diego Antonio Pereira

Solicita o Executivo Municipal para que determine junto a secretaria competente de f

imediata a realização de uma operação “tapa buracos” na Rua 15 de Novembro, pois a 

situação atual e tão grave pela dimensão dos buracos podem inclusive causar sérios danos aos 

 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 

dezenove horas, reuniram-se 

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

s seguintes Vereadores: 

elli, Marcelo Richit, Norberto 

e ValdicirBertoni. Havendo número 

Senhor Presidentedeclarou aberta a 

funcionários da Casa e os que 

nformou os Vereadores que a 

rdinária ficaria para a próxima sessão. Seguindo foi 

Expediente do Dia, no qual constou as 

Vereador Valdicir Bertoni: Indica ao 

Executivo Municipal para que entre em contato com o DAER com a finalidade de 

localizada na entrada da cidade, no sentido 

RS, próximo ao mercado do Sr. Moacir 

Valmorbida, pois a mesma está com indicação incorreta e acarretando sérios transtornos para 

Indicação Nº 022/2020 – Vereador 

: Indica a Exma. Senhora Prefeita para que através da 

Secretaria de Obras seja efetuado o conserto do pontilhão localizado nas proximidades da 

no local seja reforçada com a colocação demais 5 

(cinco) tubos, no intuito de evitar transtornos aos produtores rurais e a comunidade em geral 

Nº 005/2020 – Vereadora 

ue seja esclarecido e comprovado através de documentos 

oficiais, como era feita a prestação de serviços aos munícipes e cobranças, com posterior 

entrada de valores nos cofres públicos, das horas maquinas recolhidas, dos serviços realizados 

mpetência da Secretaria de Agricultura, deste município, nos anos de 2015 e 

Vereadora Onira Orlando Zonin: Requer 

que seja esclarecido e comprovado através de documentos oficiais (notas, contratos etc) como 

ita a Contratação e Prestação de contas, referente a realização do Festival do Baile do 

Vereador Diego Antonio Pereira: 

secretaria competente de forma 

imediata a realização de uma operação “tapa buracos” na Rua 15 de Novembro, pois a 

situação atual e tão grave pela dimensão dos buracos podem inclusive causar sérios danos aos 



veículos que nela transitam também não se pode descartar ainda a possibilid

de acidentes com vítimas

deliberação a Indicação Nº. 021/2020, autoria do

o autor lembrou que o pedido já foi apresentado no ano passado e nenhuma providência foi 

tomada. Atendendo ao pedido dos moradores, os quais relatam que estão sendo incomodados 

nas madrugadas, pois muitos motoristas entram com os caminhões e como é uma rua

e sem saída, tem dificuldades para manobrar os veículos.

municipalidade acione os 

inadequado. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em del

Nº 022/2020, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Com a palavra o autor comentou que 

vem lutando desde 2017 para que fossem tomada

cascata e é muito frequentado no verão. Contou que a chuva

os Secretários já estiveram avaliando, porém, até o mom

que o pedido também já foi apresentado pela Vereadora Daiane. 

Prefeita junto da secretaria competente provide

que a tubulação seja retirada e construam 

Barancelli lembrou quepor 

e sabe que nos últimos anos foi investido em algumas propriedades 

visitação turística. Disse que 

conforto aos visitantes, só que eles não estão recebendo incentivo da Prefeitura. 

afirmou que já estão encerrando o mandato e ainda estão 

inútil em virtude de ser algo tão simples de fazer e que se 

eles farão este trabalho, investin

população que passa por este local. 

pedido e por se tratar de um ponto turístico 

responsabilidade. Na oportunidade, atendendo ao

colocação de dois tubos na ponte 

Machadinho. A indicação foi aprovada por unanimidade. 

Informação Nº 005/2020 de autoria da Vereadora 

autora declarou que não tinha o costume de acessar o portal d

sempre procura acompanhar melhor já que houve

começou a pesquisar coisas do 

2016 na Secretaria de Agricultura 

vindo para essa Casa lhe deixaria mais tranquila para passar à população 

 

 

veículos que nela transitam também não se pode descartar ainda a possibilid

vítimas. Iniciando aOrdem do Dia, o Senhor Presidente submeteu 

a Indicação Nº. 021/2020, autoria doVereador Valdicir Bertoni. 

o autor lembrou que o pedido já foi apresentado no ano passado e nenhuma providência foi 

tomada. Atendendo ao pedido dos moradores, os quais relatam que estão sendo incomodados 

muitos motoristas entram com os caminhões e como é uma rua

e sem saída, tem dificuldades para manobrar os veículos. Solicitou que o setor competente da 

municipalidade acione os responsáveis para que removam essa placa que está em local 

inadequado. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em del

Nº 022/2020, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Com a palavra o autor comentou que 

vem lutando desde 2017 para que fossem tomadas providências neste local que possui uma 

cascata e é muito frequentado no verão. Contou que a chuva arrancou boa parte da tubulação e 

os Secretários já estiveram avaliando, porém, até o momento nenhuma medida foi tomada e 

que o pedido também já foi apresentado pela Vereadora Daiane. Solicitou que a Senhora 

Prefeita junto da secretaria competente providencie a colocação de cinco tubos ou, sugeriu 

que a tubulação seja retirada e construam um pontilhão de madeira. A Vereadora Daiane 

por várias vezes esteve no local, que é um ponto turístico muito bonito 

nos últimos anos foi investido em algumas propriedades para serem roteiros

Disse que os vizinhos estão investindo para aprimorar o local 

conforto aos visitantes, só que eles não estão recebendo incentivo da Prefeitura. 

já estão encerrando o mandato e ainda estão nesta luta e que sentia

em virtude de ser algo tão simples de fazer e que se todos votarem favorável, quem sabe 

eles farão este trabalho, investindo no turismo rural e ajudando os moradores e toda a 

população que passa por este local. O Vereador Valdicir Bertoni manifestou

por se tratar de um ponto turístico o município deveria olhar com 

responsabilidade. Na oportunidade, atendendo ao pedido do morador, o Vereador 

colocação de dois tubos na ponte em frente à casa do Senhor Valdir Cecato

indicação foi aprovada por unanimidade. Em discussão o Pedido de 

de autoria da Vereadora Onira Orlando Zonin.

eclarou que não tinha o costume de acessar o portal da transparência

sempre procura acompanhar melhor já que houve denúncias desta administração

coisas do passado e alguns trabalhos realizados 

2016 na Secretaria de Agricultura lhe deixaram em dúvida e talvez um simples esclarecimento 

vindo para essa Casa lhe deixaria mais tranquila para passar à população 

 

veículos que nela transitam também não se pode descartar ainda a possibilidade de ocorrência 

o Senhor Presidente submeteu à 

Valdicir Bertoni. Ao se manifestar 

o autor lembrou que o pedido já foi apresentado no ano passado e nenhuma providência foi 

tomada. Atendendo ao pedido dos moradores, os quais relatam que estão sendo incomodados 

muitos motoristas entram com os caminhões e como é uma rua estreita 

que o setor competente da 

que removam essa placa que está em local 

inadequado. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em deliberação a Indicação 

Nº 022/2020, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Com a palavra o autor comentou que 

neste local que possui uma 

arrancou boa parte da tubulação e 

ento nenhuma medida foi tomada e 

Solicitou que a Senhora 

ncie a colocação de cinco tubos ou, sugeriu 

um pontilhão de madeira. A Vereadora Daiane 

um ponto turístico muito bonito 

para serem roteiros de 

aprimorar o local e dar mais 

conforto aos visitantes, só que eles não estão recebendo incentivo da Prefeitura. A Vereadora 

nesta luta e que sentia-se triste e 

todos votarem favorável, quem sabe 

os moradores e toda a 

manifestou-se favorável ao 

deveria olhar com mais carinho e 

o Vereador solicitou a 

em frente à casa do Senhor Valdir Cecato, na saída para 

Em discussão o Pedido de 

. Em sua justificativa a 

a transparência, mas agora 

denúncias desta administração. Disse que 

e alguns trabalhos realizados no período de 2015 e 

talvez um simples esclarecimento 

vindo para essa Casa lhe deixaria mais tranquila para passar à população esses 



esclarecimentos. Manifestou

se ela era Vereadora neste período 

era Vereadora juntamente com o Presidente desta Casa

porém dirigindo-se a Vereadora 

documentação nestes anos. 

encaminhados os documentos 

apresentou vários pedidos de i

até hoje. Sugeriu que se pudessem buscar 

avaliados, poderão esclarecer para a população se

corruptos, se tiver alguém enrolado a máscara 

Com relação ao pedido em questão, 

Vereadora Onira quanto a Prefeita 

cúmplices porque já tinham

Casa trabalha dentro da lei, que ninguém está fazendo perseguição política e que a 

irá se manter em nosso município. 

pedido até porque disse que neste período

Agricultura e não tem nada a temer

começou na Secretaria no ano de 2009 até 2016

Vereador Norberto também é favorável 

Secretarias, inclusive da administração

investigado, talvez se omitiu e isso também é crime, se sabia de algo porque somente agora 

acompanhar no portal da transparência sendo que isso já existia na época. É favorável ao 

pedido, mas que o Presidente só acate se for investigado todos os Secretários, tanto na gest

passada como na atual. O Vereador Valdicir Bertoni disse que foi 

Onira ter colocado este pedido que se não lhe falhe a memória também solicitou do Secretário 

atual um pedido de informação sobre as horas maquinas e até hoje nenhuma informação foi 

repassada. Manifestou-se favorável porque estão aqui para trabalhar e não fazer perseguição, 

o papel do Vereador é fazer estes pedidos e que sejam informados também porque já estão 

cansados de fazer pedidos e até hoje muitos não serem esclarecidos. 

Pereira disse que em 2017 começou uma briga para colocarem o portal da transparênci

funcionar, que fez alguns requerimentos porque queria acompanhar e o mesmo estava sempre 

fora ou nada estava atualizado, até que foram organizando e agora estão conseguindo acessar 

as informações. Lembrou que tem um pedido protocolado ainda em 2017

lista de beneficiários da Secretaria de Habitação de 2015 e 2016, porque já estava fiscalizando 

 

 

anifestou-se o Vereador Norberto Barancelli questionando a 

dora neste período de 2015 e 2016. Em resposta, a Vereadora 

era Vereadora juntamente com o Presidente desta Casa. Disse que será favorável ao pedido, 

se a Vereadora declarou que ela foi omissa por não ter pedido esta 

documentação nestes anos. E que será favorável desde que se faça um l

encaminhados os documentos de todas as secretarias, uma vez que neste mandato já 

apresentou vários pedidos de informações para todas as secretarias e nenhum foi respondido 

que se pudessem buscar os documentos do ano de 2002 a 2020 para serem 

esclarecer para a população se houve políticos

se tiver alguém enrolado a máscara cairá e o povo confiará mais nos Vereadores. 

Com relação ao pedido em questão, disse que se houver atos irregulares neste período, tanto a 

Vereadora Onira quanto a Prefeita Dirlei, que também foi Vereadora nesta época

m conhecimento dos rolos nos governos passados. 

Casa trabalha dentro da lei, que ninguém está fazendo perseguição política e que a 

so município. O Vereador Sergio Bernardi manifestou

até porque disse que neste período de 2015 a março de 2016

ão tem nada a temere que poderiam buscar informações desde a época que 

ria no ano de 2009 até 2016.Complementando o que foi dito pelo 

Vereador Norberto também é favorável desde que se traga a docum

administração atual. Disse que na época a Vereadora Onira podia ter 

vez se omitiu e isso também é crime, se sabia de algo porque somente agora 

acompanhar no portal da transparência sendo que isso já existia na época. É favorável ao 

pedido, mas que o Presidente só acate se for investigado todos os Secretários, tanto na gest

passada como na atual. O Vereador Valdicir Bertoni disse que foi muito bom a V

este pedido que se não lhe falhe a memória também solicitou do Secretário 

atual um pedido de informação sobre as horas maquinas e até hoje nenhuma informação foi 

se favorável porque estão aqui para trabalhar e não fazer perseguição, 

o papel do Vereador é fazer estes pedidos e que sejam informados também porque já estão 

cansados de fazer pedidos e até hoje muitos não serem esclarecidos. 

Pereira disse que em 2017 começou uma briga para colocarem o portal da transparênci

que fez alguns requerimentos porque queria acompanhar e o mesmo estava sempre 

a estava atualizado, até que foram organizando e agora estão conseguindo acessar 

que tem um pedido protocolado ainda em 2017

lista de beneficiários da Secretaria de Habitação de 2015 e 2016, porque já estava fiscalizando 

 

Norberto Barancelli questionando a colega Onira 

a Vereadora confirmou que 

que será favorável ao pedido, 

foi omissa por não ter pedido esta 

desde que se faça um levantamento e sejam 

ma vez que neste mandato já 

ara todas as secretarias e nenhum foi respondido 

do ano de 2002 a 2020 para serem 

smal-intencionados ou 

e o povo confiará mais nos Vereadores. 

disse que se houver atos irregulares neste período, tanto a 

que também foi Vereadora nesta época, foram 

conhecimento dos rolos nos governos passados. Afirmou que esta 

Casa trabalha dentro da lei, que ninguém está fazendo perseguição política e que a democracia 

manifestou-se favorável ao 

de 2015 a março de 2016 era Secretário da 

e que poderiam buscar informações desde a época que 

Complementando o que foi dito pelo 

documentação de todas as 

. Disse que na época a Vereadora Onira podia ter 

vez se omitiu e isso também é crime, se sabia de algo porque somente agora 

acompanhar no portal da transparência sendo que isso já existia na época. É favorável ao 

pedido, mas que o Presidente só acate se for investigado todos os Secretários, tanto na gestão 

muito bom a Vereadora 

este pedido que se não lhe falhe a memória também solicitou do Secretário 

atual um pedido de informação sobre as horas maquinas e até hoje nenhuma informação foi 

se favorável porque estão aqui para trabalhar e não fazer perseguição, 

o papel do Vereador é fazer estes pedidos e que sejam informados também porque já estão 

cansados de fazer pedidos e até hoje muitos não serem esclarecidos. O Vereador Diego 

Pereira disse que em 2017 começou uma briga para colocarem o portal da transparência para 

que fez alguns requerimentos porque queria acompanhar e o mesmo estava sempre 

a estava atualizado, até que foram organizando e agora estão conseguindo acessar 

que tem um pedido protocolado ainda em 2017, onde solicitou a 

lista de beneficiários da Secretaria de Habitação de 2015 e 2016, porque já estava fiscalizando 



e vendo coisas erradas, mas até hoje não foi respondido. Espera que também encaminhem a 

sua resposta para provar ao povo o contrário do que fa

oposição não é respondido pela Prefeita

ter o mesmo direito. Posicionou

politicagem e perseguição, mas sim para fazer a 

errada certamente farão a denúncia que será acatada nessa Casa. 

Locatelli ponderou que a intenção da Vereadora é 

como era feito, ela não está acusa

tragam documentos para essa Casa, pois quando atuou na 

para realizar umtrabalho. Sobre o portal da 

funcionar de 2017 em diante, com alguns problemas no início, m

atualizado e que antes não sa

por qualquer pedido de informação. Passando a presidência ao Vice

Ismael Zukunelli se pronunciou 

apresentado este pedido, talvez

duas denúncias graves, e infelizmente

Vereador nesta época e que era uma Câmara que 

gafe, e não prestaram atenção 

podia ter passado isso aos Vereadores. 

este pedido, destacou a 

secretários que atuaram 

transparente.Também disse que essa atitude por parte dos Vereadores, 

entender, afasta o que está sendo dito nas ruas sobre 

presidência e não havendo mais manifestações, o pedido foi à votação e aprovado por 

unanimidade de votos.  Em discussão o

Vereadora Onira Zonin. Com a palavra, 

transparência na vida é com 

fazer comparações com as secretarias de agora e 

população pode ter certeza que se souber de algo errado 

como foi levantada a questão do baile do chopp realizado nesta administração, c

comparar preços de bandas e notas e também ficou indecisa, 

acusando ninguém, mas sim fiscalizando. 

quando foi apresentada a primeira 

Prefeita, e disse que não votou a 

 

 

mas até hoje não foi respondido. Espera que também encaminhem a 

sua resposta para provar ao povo o contrário do que fala nesta Casa que o Vereador de 

oposição não é respondido pela Prefeita, se a Vereadora Onira for respondida, também quer 

Posicionou-se favorável ao pedido porque não 

politicagem e perseguição, mas sim para fazer a coisa certa e para fiscalizar

da certamente farão a denúncia que será acatada nessa Casa. 

intenção da Vereadora é fazer simplesmente o pedido para observar 

como era feito, ela não está acusando ninguém. Disse que também não tem medo de que 

tragam documentos para essa Casa, pois quando atuou na Secretaria de Habitação

trabalho. Sobre o portal da transparência, afirmou que o mesmo

funcionar de 2017 em diante, com alguns problemas no início, m

antes não sabia como funcionava. Manifestou-se favorável como tem sido 

por qualquer pedido de informação. Passando a presidência ao Vice-President

se pronunciou dizendo que se sentia feliz pela Vereadora Onira ter 

alvez ela queira se redimir porque há poucos dias esta Casa recebeu 

e infelizmente, a Vereadora votou contra.Afirmou que também era 

e que era uma Câmara que procurava trabalhar junto e se teve alguma 

atenção sobre possíveis irregularidades, quem sabe

podia ter passado isso aos Vereadores. Parabenizou os colegas pela maneira que interpretaram 

importância de buscar e analisar os documentos de 

secretários que atuaram nas secretarias, pois assim fica algo 

Também disse que essa atitude por parte dos Vereadores, 

afasta o que está sendo dito nas ruas sobre perseguição política

presidência e não havendo mais manifestações, o pedido foi à votação e aprovado por 

Em discussão o Pedido de Informação Nº. 006

Com a palavra, a autora disse que não se 

com relação ao seu trabalho. Declarou que deu o acaso de investigar e 

comparações com as secretarias de agora e as secretarias do passado, garantindo que a 

pulação pode ter certeza que se souber de algo errado será a primeira 

foi levantada a questão do baile do chopp realizado nesta administração, c

comparar preços de bandas e notas e também ficou indecisa, afirmando que não estava 

as sim fiscalizando. Falou que está fazendo totalmente o 

primeira denúncia, onde algumas pessoas nesta

e disse que não votou a favor da denúncia pela maneira que foi apresentada e 

 

mas até hoje não foi respondido. Espera que também encaminhem a 

la nesta Casa que o Vereador de 

, se a Vereadora Onira for respondida, também quer 

favorável ao pedido porque não está nessa Casa por 

ara fiscalizar, se acharem coisa 

da certamente farão a denúncia que será acatada nessa Casa. O Vereador Marcelo 

simplesmente o pedido para observar 

Disse que também não tem medo de que 

Secretaria de Habitação, estava lá 

, afirmou que o mesmo começou a 

funcionar de 2017 em diante, com alguns problemas no início, mas agora está sendo 

se favorável como tem sido 

Presidente, o Vereador 

se sentia feliz pela Vereadora Onira ter 

redimir porque há poucos dias esta Casa recebeu 

Afirmou que também era 

procurava trabalhar junto e se teve alguma 

quem sabe a Vereadora Onira 

colegas pela maneira que interpretaram 

importância de buscar e analisar os documentos de todos os 

algo cem por cento 

Também disse que essa atitude por parte dos Vereadores, para quem quer 

perseguição política. Reassumindo a 

presidência e não havendo mais manifestações, o pedido foi à votação e aprovado por 

Pedido de Informação Nº. 006/2020 também da 

que não se omiti, porque se tem 

u o acaso de investigar e 

o passado, garantindo que a 

primeira a falar. Disse que 

foi levantada a questão do baile do chopp realizado nesta administração, começou a 

afirmando que não estava 

está fazendo totalmente o contrário de 

pessoas nesta Casa acusaram a 

la maneira que foi apresentada e já 



mencionando a palavra impeachment

Contas e o Ministério Público façam a correta fiscalizaçãoe investi

transparência tanto nesta como na administração anterior

Vereadores que é preciso investigar de verdade. 

dizer que a Vereadora Onira foi omissa

Vereadora diz que tem que ser julgado pelo T

Casa não deveria nem existir, 

a investigação e como a denúncia foi entregue 

ver estão achando argumentos para t

pedido da Vereadora não 

documentação ao Ministério Público 

querendo amedrontá-los em virtude deste processo e que a Vereadora foi 

mandato e está sendo agora, porque estão fazendo jo

a documentação e se houve

investigar.  A Vereadora Onira Zonin novamente com a palavra

entendeu que investigar é muito diferente

julgando e que seu pedido no

apresentarampedidos nesta Casa e questionou porque não foram direto ao Ministério Público 

sem passar por este plenário, pois segundo ela, sã

Vereador Norberto Barancelli disse que não podiam estar em debate porque 

em andamento, ninguém está julgando ninguém ainda

ela será.Ressaltou ainda que a d

fecharmos os olhos e somente entregarmos os documentos ao Promotor 

Contas solicitando que investigue

públicos porque o Tribunal de Contas mandou devolver, mas

tivessem realizado um pente fino, 

algum processo também. E que se forem o

o mesmo crime que cometeram no passado

registrado seu voto favorável ao pedido, 

informações desencontradas que ela percebeu 

nestes pedidos de informações. 

documentos. Passando a presidência ao Vice

mencionou que na última sessão a Vereadora Onira e o Vereador Marcelo Locatelli falaram 

que não concordavam que fosse aprese

 

 

palavra impeachment. Também afirmou ser favorável 

Contas e o Ministério Público façam a correta fiscalizaçãoe investi

nsparência tanto nesta como na administração anterior, concordando com os 

Vereadores que é preciso investigar de verdade. O Vereador Norberto Barancelli 

Onira foi omissa mais uma vez. Segundo o Vereador, se é como 

em que ser julgado pelo Tribunal de Contas ou o Ministério Público esta 

nem existir, mas conforme o nosso Regimento Interno 

investigação e como a denúncia foi entregue aqui, estamos fazendo o nosso trabalho. 

stão achando argumentos para tentar atrapalhar o trabalho nessa Casa. 

pedido da Vereadora não precisaria passar por este plenário, podia juntar e encaminhar a 

Ministério Público e o Tribunal de Contas. O Vereador entende que estão 

los em virtude deste processo e que a Vereadora foi 

mandato e está sendo agora, porque estão fazendo jogo político. Orientou a Vereadora a juntar 

houver irregularidades no evento de 2016 que seja criada uma 

A Vereadora Onira Zonin novamente com a palavra, explicou que o Vereador não 

entendeu que investigar é muito diferente de julgar. Disse que se referiu ao fato de já estarem

julgando e que seu pedido no momento é para ser fiscalizado. Disse que os colegas já 

pedidos nesta Casa e questionou porque não foram direto ao Ministério Público 

e plenário, pois segundo ela, são fatos quase iguais. 

Vereador Norberto Barancelli disse que não podiam estar em debate porque 

ninguém está julgando ninguém ainda, se a Prefeita for inocente, inocentada 

Ressaltou ainda que a denúncia foi entregue nessa Casa para 

fecharmos os olhos e somente entregarmos os documentos ao Promotor 

que investiguem, vários Prefeitos tiveram que devolver dinheiro aos cofres 

públicos porque o Tribunal de Contas mandou devolver, mas se os Vereadores do passado 

tivessem realizado um pente fino, talvez não era somente investigar, eles teriam que pagar 

E que se forem omissos de não seguir com este processo, cometerão

o mesmo crime que cometeram no passado, concluiu. O Vereador Valdicir Bertoni deixou 

registrado seu voto favorável ao pedido, porém, questionou a Vereadora Onira qu

informações desencontradas que ela percebeu nas comparações feitas, as quais resultaram 

nestes pedidos de informações. A Vereadora Onira Zonin respondeu que 

documentos. Passando a presidência ao Vice-Presidente, o Vereador Ismael

mencionou que na última sessão a Vereadora Onira e o Vereador Marcelo Locatelli falaram 

que fosse apresentado à Câmara de Vereadores um processo de 

 

avorável que o Tribunal de 

Contas e o Ministério Público façam a correta fiscalizaçãoe investigação e que só quer 

, concordando com os colegas 

Norberto Barancelli voltou a 

Vereador, se é como a 

ribunal de Contas ou o Ministério Público esta 

Regimento Interno essa Casa pode fazer 

fazendo o nosso trabalho. A seu 

a Casa. Disse ainda que o 

podia juntar e encaminhar a 

e o Tribunal de Contas. O Vereador entende que estão 

los em virtude deste processo e que a Vereadora foi omissa no primeiro 

. Orientou a Vereadora a juntar 

que seja criada uma CPI para 

explicou que o Vereador não 

. Disse que se referiu ao fato de já estarem 

momento é para ser fiscalizado. Disse que os colegas já 

pedidos nesta Casa e questionou porque não foram direto ao Ministério Público 

o fatos quase iguais. Em resposta, o 

Vereador Norberto Barancelli disse que não podiam estar em debate porque o processo está 

a Prefeita for inocente, inocentada 

foi entregue nessa Casa para investigarmos, se 

fecharmos os olhos e somente entregarmos os documentos ao Promotor ou ao Tribunal de 

iveram que devolver dinheiro aos cofres 

os Vereadores do passado 

eles teriam que pagar por 

r com este processo, cometerão 

. O Vereador Valdicir Bertoni deixou 

Vereadora Onira quais as 

nas comparações feitas, as quais resultaram 

respondeu que demonstraria com 

Presidente, o Vereador Ismael Zukunelli 

mencionou que na última sessão a Vereadora Onira e o Vereador Marcelo Locatelli falaram 

ntado à Câmara de Vereadores um processo de 



investigação e um possível pedido de impeachment da Prefeita

Público. O Vereador procedeu

aos Vereadores e a população q

relação a primeira denúncia, está sendo acompanhado na íntegra pelo Ministério Público, 

disse que ninguém está acima do Ministério Público e 

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

que não estava confrontando nenhum

colega esclarecesse as comparações que ela fez. O Vereador Marcelo Locatelli 

não estão contra a investigação, mas 

Casa, sendo que num dia foi apresentada e 

impeachment. Acredita que será investigada pelo 

razão ou não. Disse ainda que 

impeachment, entendendo que tanto a primeira quanto a segunda denúncia o correto é que 

deveria ter sido criada uma CPI. 

A última matéria em pauta

justificativa o autor destacou que vem 

atendendo ao pedido de alguns moradores. 

situação precária, sendo qu

danificando ainda mais. O Vereador relatou que abriram uma valeta no asfalto para a rede de 

esgoto em frente a Mecânica KN, mas ao invés de 

simplesmente largaram por cima da valeta o

secretaria competente tapasse os buracos e fizesse uma manutenção

Vereador, a população também reivindica um quebra

a velocidade dos veículos que sobem. E também reforçou o seu pedido de abertura do canteiro 

central para facilitar a saída de caminhões da mecânica porque estão saindo na contramão. O 

Vereador Marcelo Richit disse qu

proprietários da mecânica trabalham para sobreviver e ger

também que a situação desta via que serve de desvio para caminhões pesados é tão 

complicada, que muitos motoris

cruz e a espada, se passar pelo desvio correm o risco de quebrar o caminhão e se passarem 

pelo centro podem ser multados. 

providências nesta avenida 

Bertoni falou que também recebeu várias reclamações 

desta avenida e também pela velocidade que os veículos passam nos locais 

 

 

um possível pedido de impeachment da Prefeita, sem consultar o Ministério 

O Vereador procedeu a leitura do e-mail recebido do Ministério Público e esclareceu 

aos Vereadores e a população que tudo o que está sendo feito na Câmara de Vereadores, com 

relação a primeira denúncia, está sendo acompanhado na íntegra pelo Ministério Público, 

disse que ninguém está acima do Ministério Público e não estão passando por cima das leis. 

esidência e ainda em discussão, o Vereador Valdicir Bertoni 

confrontando nenhum dos Vereadores, mais sim foi um pedido para que a 

colega esclarecesse as comparações que ela fez. O Vereador Marcelo Locatelli 

contra a investigação, mas contra a forma que a denúncia 

, sendo que num dia foi apresentada e dois dias depois foi à votação com pedido de 

Acredita que será investigada pelo Ministério Público e l

razão ou não. Disse ainda que não tiveram tempo de analisar e já era um pedido de 

, entendendo que tanto a primeira quanto a segunda denúncia o correto é que 

deveria ter sido criada uma CPI. O pedido foi à votação e aprovado por unanimidade de v

uta o Requerimento Nº 003/2020 do Vereador Diego Pereira. 

justificativa o autor destacou que vem lutando por esta avenida desde 2017 e também 

atendendo ao pedido de alguns moradores. Disse que trafegando por esta via é 

situação precária, sendo que boa parte do trânsito de veículos passados passa por esta 

danificando ainda mais. O Vereador relatou que abriram uma valeta no asfalto para a rede de 

frente a Mecânica KN, mas ao invés de deixarem o 

largaram por cima da valeta o que sobrou de material. Por isso, solicitou que a 

secretaria competente tapasse os buracos e fizesse uma manutenção em toda a via

população também reivindica um quebra-molas na parte de asfalto para diminuir 

a velocidade dos veículos que sobem. E também reforçou o seu pedido de abertura do canteiro 

facilitar a saída de caminhões da mecânica porque estão saindo na contramão. O 

Vereador Marcelo Richit disse que os pedidos foram muito bem colocados. 

mecânica trabalham para sobreviver e geram imposto para o município. Disse 

também que a situação desta via que serve de desvio para caminhões pesados é tão 

complicada, que muitos motoristas acabam passando pelo centro da cidade, e ficam 

cruz e a espada, se passar pelo desvio correm o risco de quebrar o caminhão e se passarem 

pelo centro podem ser multados. Por estes motivos, espera que a administração tome 

da que é tão importante para o tráfego pesado. O Vereador Valdicir 

que também recebeu várias reclamações de moradores pelas péssimas condições 

desta avenida e também pela velocidade que os veículos passam nos locais 

 

sem consultar o Ministério 

recebido do Ministério Público e esclareceu 

ue tudo o que está sendo feito na Câmara de Vereadores, com 

relação a primeira denúncia, está sendo acompanhado na íntegra pelo Ministério Público, 

não estão passando por cima das leis.  

esidência e ainda em discussão, o Vereador Valdicir Bertoni acrescentou 

dos Vereadores, mais sim foi um pedido para que a 

colega esclarecesse as comparações que ela fez. O Vereador Marcelo Locatelli declarou que 

 foi apresentada nesta 

foi à votação com pedido de 

Ministério Público e lá saberão quem tem 

não tiveram tempo de analisar e já era um pedido de 

, entendendo que tanto a primeira quanto a segunda denúncia o correto é que 

por unanimidade de votos. 

Diego Pereira. Em sua 

desde 2017 e também 

rafegando por esta via é evidente a 

trânsito de veículos passados passa por esta avenida 

danificando ainda mais. O Vereador relatou que abriram uma valeta no asfalto para a rede de 

 asfalto como estava, 

Por isso, solicitou que a 

em toda a via. Segundo o 

molas na parte de asfalto para diminuir 

a velocidade dos veículos que sobem. E também reforçou o seu pedido de abertura do canteiro 

facilitar a saída de caminhões da mecânica porque estão saindo na contramão. O 

e os pedidos foram muito bem colocados. Para ele, os 

am imposto para o município. Disse 

também que a situação desta via que serve de desvio para caminhões pesados é tão 

tas acabam passando pelo centro da cidade, e ficam entre a 

cruz e a espada, se passar pelo desvio correm o risco de quebrar o caminhão e se passarem 

Por estes motivos, espera que a administração tome 

pesado. O Vereador Valdicir 

pelas péssimas condições 

desta avenida e também pela velocidade que os veículos passam nos locais transitáveis, 



principalmente, do lado que vem do Machadinho, porque para quem desce a rua está cheia de 

buracos.Disse que seu voto seria a favor e 

requerimento foi aprovado por unanimidade

imediato para as inscrições do 

o Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

passada foram votados dois projetos de leis com valores de R$ 2.500,00 (do

quinhentos reais) cada um, cuja sessão extraordinária não foi transmitida ao vivo pelo 

facebook. Disse que é Presidente da segunda comissão processante e seguindo os trabalhos foi 

notificada a Senhora Prefeita pela suspensão dos prazos, mas ela nã

teve que enviar a documentação pelo Correio e isso resultou em um gasto pago com dinheiro 

próprio, assim decidiu-se na Comissão para ser apresentado um projeto de lei destinando tais 

recursos para o custeio das despesas do proc

dinheiro só será gasto se a Prefeita não colaborar em receber as notificações que ela terá pela 

frente. Referindo-se a segunda denúncia correm boatos n

Prefeita de que o segundo denunciante não teria assinado a denúncia, então para eles está 

denúncia não existia. O Vereador demonstrou o 

documentação que envolve o baile do chopp de 2019

jurídico e nem do Secretário e mesmo assim foi válido. Disse que não existe perseguição 

política, mas sim um trabalho sério e honesto dentro da lei. 

quando chegou em um determinado local

o que estariam fazendo com a Prefeita.

injustiça, é um processo que está seguindo em frente, mas 

Vereadores, achando que são o

foram eleitos para trabalhar e aqueles que acham que os Vereadores estão fazendo a coisa 

errada, esperem os resultados e

pessoa disse também que ess

Vereador ressaltou que no momento, nesta Casa nenhum Vereador está sendo acusado de 

corrupção. Disse que vem de família pobre e humilde, não teve pai para acompanhar o seu 

crescimento, fez a sua própria educação e tudo que na sua casa hoje foi conquistado graças ao 

seu suor e trabalho. Parabenizou os Vereadores que fazem parte deste grupo, que está unido 

para defender o que é certo, e quando deixarem essa 

que caminharão de cabeça erguida, mas se taparem os olhos perante a corrupção serão 

cúmplices, e aquele que apoia corrupto, corrupto é. Afirmou que no município chegou o 

momento dos fatos serem esclarecidos, ou seja, esclarecer as denúncias que cheg

 

 

do lado que vem do Machadinho, porque para quem desce a rua está cheia de 

Disse que seu voto seria a favor e espera que tomem providê

requerimento foi aprovado por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, passou

imediato para as inscrições do Grande Expediente. O primeiro inscrito a ocupar a tribuna foi 

o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Iniciando seu discurso dizendo que

passada foram votados dois projetos de leis com valores de R$ 2.500,00 (do

quinhentos reais) cada um, cuja sessão extraordinária não foi transmitida ao vivo pelo 

facebook. Disse que é Presidente da segunda comissão processante e seguindo os trabalhos foi 

notificada a Senhora Prefeita pela suspensão dos prazos, mas ela não acatou o oficio, por isso, 

teve que enviar a documentação pelo Correio e isso resultou em um gasto pago com dinheiro 

se na Comissão para ser apresentado um projeto de lei destinando tais 

recursos para o custeio das despesas do processo, deixando claro a população que este 

dinheiro só será gasto se a Prefeita não colaborar em receber as notificações que ela terá pela 

segunda denúncia correm boatos nas ruas, inclusive 

o denunciante não teria assinado a denúncia, então para eles está 

O Vereador demonstrou o parecer jurídico da prefeitura referente 

documentação que envolve o baile do chopp de 2019 onde não consta assinatura do assessor 

jurídico e nem do Secretário e mesmo assim foi válido. Disse que não existe perseguição 

política, mas sim um trabalho sério e honesto dentro da lei. Relatou o fato ocorrido hoje, 

quando chegou em um determinado local e uma pessoa de boa fé e disse

o que estariam fazendo com a Prefeita. O Vereador garantiu que não estão cometendo 

injustiça, é um processo que está seguindo em frente, mas o povo lá fora está

Vereadores, achando que são os culpados. Disse que os Vereadores são fiscais do município 

foram eleitos para trabalhar e aqueles que acham que os Vereadores estão fazendo a coisa 

resultados e confiem no trabalho do Vereador. Segundo o Vereador, e

bém que essa Câmara seria a pior e que os Vereadores seriam corruptos. 

Vereador ressaltou que no momento, nesta Casa nenhum Vereador está sendo acusado de 

Disse que vem de família pobre e humilde, não teve pai para acompanhar o seu 

, fez a sua própria educação e tudo que na sua casa hoje foi conquistado graças ao 

Parabenizou os Vereadores que fazem parte deste grupo, que está unido 

é certo, e quando deixarem essa Casa no final do mandato

caminharão de cabeça erguida, mas se taparem os olhos perante a corrupção serão 

cúmplices, e aquele que apoia corrupto, corrupto é. Afirmou que no município chegou o 

momento dos fatos serem esclarecidos, ou seja, esclarecer as denúncias que cheg

 

do lado que vem do Machadinho, porque para quem desce a rua está cheia de 

m providências. Em votação o 

Encerrada a Ordem do Dia, passou-se de 

O primeiro inscrito a ocupar a tribuna foi 

dizendo que na semana 

passada foram votados dois projetos de leis com valores de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) cada um, cuja sessão extraordinária não foi transmitida ao vivo pelo 

facebook. Disse que é Presidente da segunda comissão processante e seguindo os trabalhos foi 

o acatou o oficio, por isso, 

teve que enviar a documentação pelo Correio e isso resultou em um gasto pago com dinheiro 

se na Comissão para ser apresentado um projeto de lei destinando tais 

esso, deixando claro a população que este 

dinheiro só será gasto se a Prefeita não colaborar em receber as notificações que ela terá pela 

as ruas, inclusive de parte da Senhora 

o denunciante não teria assinado a denúncia, então para eles está 

da prefeitura referente a 

onde não consta assinatura do assessor 

jurídico e nem do Secretário e mesmo assim foi válido. Disse que não existe perseguição 

Relatou o fato ocorrido hoje, 

e uma pessoa de boa fé e disse-lhe que era injustiça 

e não estão cometendo 

o povo lá fora está julgando os 

s culpados. Disse que os Vereadores são fiscais do município 

foram eleitos para trabalhar e aqueles que acham que os Vereadores estão fazendo a coisa 

Segundo o Vereador, esta 

e que os Vereadores seriam corruptos. O 

Vereador ressaltou que no momento, nesta Casa nenhum Vereador está sendo acusado de 

Disse que vem de família pobre e humilde, não teve pai para acompanhar o seu 

, fez a sua própria educação e tudo que na sua casa hoje foi conquistado graças ao 

Parabenizou os Vereadores que fazem parte deste grupo, que está unido 

no final do mandato tem certeza 

caminharão de cabeça erguida, mas se taparem os olhos perante a corrupção serão 

cúmplices, e aquele que apoia corrupto, corrupto é. Afirmou que no município chegou o 

momento dos fatos serem esclarecidos, ou seja, esclarecer as denúncias que chegam nesta 



Casa. Disse que o povo de Maximiliano também é cúmplice do que vem acontecendo, porque 

se um cidadão não denunciar e um Vereador não fiscalizar como ficará a situação.E boa parte 

da população, das pessoas que querem o desenvolvimento está havendo 

Vereador lembrou ainda que esta pessoa lhe disse que era para deixar que Deus faça cumprir 

as leis, mas segundo o Vereador isso não pode acontecer, porque Deus 

missão, ele nos enviou para fazer um trabalho sério 

certeza que pagarão o preço, pessoas morrendo na fila do SUS e sem atendimento por culpa 

dos políticos corruptos e mal

mandato caminhará pelas ruas de cabeça erg

Casa e oriente todos nós no caminho certo, pois tem fé que lá na frente terão uma recompensa, 

se não for aqui será lá em cima

que está nessa Casa para fazer o seu trabalho e que há poucos dias viu pessoas usando as 

redes sociais com manifestações acusando

perseguição política. Entende que o trabalho do Vereador é receber estas denúncias, fiscalizar 

e não estão julgando ninguém. Reportou

redes sociais, falando que se sentia emocionada pelos discursos de celebridades do nosso país, 

as quais estariam se manifestando e 

política e que só faltou falarem que os Vereadores estariam p

contra a Senhora Prefeita. 

favor da Prefeita, também terem sido afastadas por corrupção. Questionou 

corrupção seria uma celebridade dentro do nosso município, estado ou país? 

pessoas que se manifestaram nas redes sociais lhe deixavam sem palavras, pois trataram 

corruptos como celebridades. 

que trabalha de forma honesta

trabalho. Passando a presidência ao Vice

Zukunelli fazendo referências as palavras proferidas pelo 

celebridades são os trabalhadores que acord

ninguém está acima da lei e diante do que está acontecendo na 

simples entender, se for inocente será inocentada, ma

isso, não adiantará grupo de WhatsApp, Governador, 

greve de fome, pois a lei prevalecer

na prefeitura municipal na busca 

semana do município e que gravou

prefeitura,no entanto, ficou surpreso ao receber 

 

 

Disse que o povo de Maximiliano também é cúmplice do que vem acontecendo, porque 

se um cidadão não denunciar e um Vereador não fiscalizar como ficará a situação.E boa parte 

da população, das pessoas que querem o desenvolvimento está havendo 

Vereador lembrou ainda que esta pessoa lhe disse que era para deixar que Deus faça cumprir 

as leis, mas segundo o Vereador isso não pode acontecer, porque Deus dá para as pessoas 

, ele nos enviou para fazer um trabalho sério e honesto, mas se forem omissos tem 

o preço, pessoas morrendo na fila do SUS e sem atendimento por culpa 

dos políticos corruptos e mal-intencionados. Disse ter certeza que quando encerrar o seu 

mandato caminhará pelas ruas de cabeça erguida, sempre pedindo a Deus que guarde essa 

Casa e oriente todos nós no caminho certo, pois tem fé que lá na frente terão uma recompensa, 

se não for aqui será lá em cima, concluiu. Ao se pronunciar o Vereador 

fazer o seu trabalho e que há poucos dias viu pessoas usando as 

com manifestações acusando os Vereadores da oposição 

Entende que o trabalho do Vereador é receber estas denúncias, fiscalizar 

tão julgando ninguém. Reportou-se também ao comentário da Vereadora Onira nas 

redes sociais, falando que se sentia emocionada pelos discursos de celebridades do nosso país, 

as quais estariam se manifestando e acusando os Vereadores da oposição 

política e que só faltou falarem que os Vereadores estariam praticando um

contra a Senhora Prefeita. Criticou o fato destas ditas celebridades que se manifestaram a 

favor da Prefeita, também terem sido afastadas por corrupção. Questionou 

corrupção seria uma celebridade dentro do nosso município, estado ou país? 

pessoas que se manifestaram nas redes sociais lhe deixavam sem palavras, pois trataram 

corruptos como celebridades. Ao final perguntou ainda o que seria considerada 

rma honesta como os opositores que estão nessa Casa fazendo o seu 

presidência ao Vice-Presidente fez uso da tribuna o Vereador Ismael 

Zukunelli fazendo referências as palavras proferidas pelo colega Valdicir, di

trabalhadores que acordam cedo para pegar no batente. 

ninguém está acima da lei e diante do que está acontecendo na Câmara de Vereadores é 

simples entender, se for inocente será inocentada, mas se for culpada terá que pagar e, perante 

o de WhatsApp, Governador, ex-Presidente da República 

prevalecerá. O Vereador comentou que na última sexta

efeitura municipal na busca de alguns comprovantes de entrada de receitas 

que gravou em vídeo parte da conversa que teve com o pessoal da 

ficou surpreso ao receber uma nota de repúdiodo Executi

 

Disse que o povo de Maximiliano também é cúmplice do que vem acontecendo, porque 

se um cidadão não denunciar e um Vereador não fiscalizar como ficará a situação.E boa parte 

da população, das pessoas que querem o desenvolvimento está havendo este entendimento. O 

Vereador lembrou ainda que esta pessoa lhe disse que era para deixar que Deus faça cumprir 

dá para as pessoas uma 

e honesto, mas se forem omissos tem 

o preço, pessoas morrendo na fila do SUS e sem atendimento por culpa 

Disse ter certeza que quando encerrar o seu 

uida, sempre pedindo a Deus que guarde essa 

Casa e oriente todos nós no caminho certo, pois tem fé que lá na frente terão uma recompensa, 

Vereador Valdicir Bertoni disse 

fazer o seu trabalho e que há poucos dias viu pessoas usando as 

os Vereadores da oposição que estariam fazendo 

Entende que o trabalho do Vereador é receber estas denúncias, fiscalizar 

se também ao comentário da Vereadora Onira nas 

redes sociais, falando que se sentia emocionada pelos discursos de celebridades do nosso país, 

oposição de perseguição 

raticando um golpe político 

Criticou o fato destas ditas celebridades que se manifestaram a 

favor da Prefeita, também terem sido afastadas por corrupção. Questionou a todos se a 

corrupção seria uma celebridade dentro do nosso município, estado ou país? Disse que estas 

pessoas que se manifestaram nas redes sociais lhe deixavam sem palavras, pois trataram 

considerada uma pessoa 

como os opositores que estão nessa Casa fazendo o seu 

na o Vereador Ismael 

Valdicir, dizendo que 

am cedo para pegar no batente. Esclareceu que 

Câmara de Vereadores é 

se for culpada terá que pagar e, perante 

Presidente da República ou fazer 

na última sexta-feira esteve 

e alguns comprovantes de entrada de receitas referente a 

parte da conversa que teve com o pessoal da 

uma nota de repúdiodo Executivo, a qual 



considerou uma piada. O Vereador fez a leitura de parte desta nota e declarou que, 

infelizmente, em alguns setores da prefeitura existe 

não é de quem trabalha, mas sim de quem colocou essas 

a devida sabedoria. Ressaltou que 

nota, muito pelo contrário,

gritou com ninguém e que as pessoas de boa conduta que trabalham na t

gravado podem comprovar. 

Controle Interno e o Jurídico do Executivo que

ceder esses comprovantes se eles saberiam 

sendo que o Vereador respondeu que é pago par

Vereadores também estava representando

infelizmente,acreditam que podem

meia dúzia de pessoas. 

profissionais que ocupam cargos essenciais na prefeitura cometeram três erros cruciais, 

desrespeitaram uma autoridade, 

repúdio deveria ter sido encaminhada pelo 

declarou que não espalhou o vídeo, mas

foram repassando uma para as

que no ofício encaminhado pela 

documento que comprovasse 

entrou na prefeitura R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) o equivalente a 476 

(quatrocentos  setenta e seis) ingressos, 

mais de 800 (oitocentas) mulheres no evento, 

cada ingresso, o mínimo que deveria ser informado em números era

mil reais). Outro ponto abordado pelo Veread

(setecentos e trinta) ingressos, 

cinco quilos) de carne para o evento. Segundo o Vereador 

recorde e cada um dos presentes comeu

comendo carne suína até hoje.

linguiça suína o município pagou R$ 11.578,00 (onze mil, quinhentos e setenta e oito reais

Criticou os profissionais que exercem cargos importantes

Zuko cometeu abuso de poder e que a sua conduta não foi 

estas informações forem divulgadas nas redes sociais será mais motivo de piada do que o 

vídeo que colocaram da Dilma, dizendo que é impressionante 

 

 

O Vereador fez a leitura de parte desta nota e declarou que, 

em alguns setores da prefeitura existe um pouco de incompetência, 

balha, mas sim de quem colocou essas pessoas para trabalhar

Ressaltou que não admitia pessoas mentirosas e que nada fez do que 

nota, muito pelo contrário, disse que foi muito respeitoso, educado, não 

que as pessoas de boa conduta que trabalham na t

gravado podem comprovar. Questionou a Secretária de Administração, a 

Controle Interno e o Jurídico do Executivo que estavam presentes na ocasião e 

comprovantes se eles saberiam informar o motivo que lhe fez estar 

sendo que o Vereador respondeu que é pago para isso, além de representar os demais 

Vereadores também estava representando a população. Destacou

que podemapoderar-se da prefeitura, mas ela não é 

Disse ainda que saiu da prefeitura decepcionado porque três 

profissionais que ocupam cargos essenciais na prefeitura cometeram três erros cruciais, 

idade, desrespeitaram o povo maximilianense 

repúdio deveria ter sido encaminhada pelo povo de Maximiliano de Almeida

espalhou o vídeo, mas todas as pessoas que assistiram

assando uma para as outras. Na questão de irregularidades, o Vereador informou

encaminhado pela Prefeita foram apresentados apenas números e nenhum outro 

documento que comprovasse as entradas de receitas, sendo que no evento do Dia da Mulher 

prefeitura R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) o equivalente a 476 

(quatrocentos  setenta e seis) ingressos, contudo, o site da prefeitura 

s) mulheres no evento, com valor simbólico de R$ 5,00 (cinco

mínimo que deveria ser informado em números eram

ponto abordado pelo Vereador foi a Festa do Porco onde foram vendidos 

(setecentos e trinta) ingressos, sendo que o município empenhou 1.105 

de carne para o evento. Segundo o Vereador ou o povo de M

dos presentes comeu 1,5 kg (um quilo e meio) de

até hoje.Explicou ainda que entre carne suína, coxa e sobre coxa e 

linguiça suína o município pagou R$ 11.578,00 (onze mil, quinhentos e setenta e oito reais

que exercem cargos importantes no município 

cometeu abuso de poder e que a sua conduta não foi nada republicana. 

estas informações forem divulgadas nas redes sociais será mais motivo de piada do que o 

vídeo que colocaram da Dilma, dizendo que é impressionante 

 

O Vereador fez a leitura de parte desta nota e declarou que, 

incompetência, mas a culpa 

pessoas para trabalhar e que não tem 

e que nada fez do que diz a 

respeitoso, educado, não bateuporta e nem 

que as pessoas de boa conduta que trabalham na tesouraria e o vídeo 

Secretária de Administração, a responsável do 

estavam presentes na ocasião e não quiserem 

informar o motivo que lhe fez estar prefeitura, 

além de representar os demais 

Destacouque muitas pessoas, 

a prefeitura, mas ela não é particular e nem de 

saiu da prefeitura decepcionado porque três 

profissionais que ocupam cargos essenciais na prefeitura cometeram três erros cruciais, 

povo maximilianense e a lei e que a nota de 

povo de Maximiliano de Almeida. O Vereador 

todas as pessoas que assistiram, se indignaram e 

de irregularidades, o Vereador informou 

números e nenhum outro 

evento do Dia da Mulher 

prefeitura R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) o equivalente a 476 

o site da prefeitura divulgou que tinham 

valor simbólico de R$ 5,00 (cinco reais) 

m R$ 4.000,00 (quatro 

or foi a Festa do Porco onde foram vendidos 730 

o município empenhou 1.105 kg (um mil cento e 

ou o povo de Maximiliano bateu 

(um quilo e meio) de carne ou tem gente 

a, coxa e sobre coxa e 

linguiça suína o município pagou R$ 11.578,00 (onze mil, quinhentos e setenta e oito reais). 

no município falarem que Vereador 

republicana. Disse que se 

estas informações forem divulgadas nas redes sociais será mais motivo de piada do que o 

vídeo que colocaram da Dilma, dizendo que é impressionante aincapacidade da 



administração, concluiu. Reassumindo a presidência

Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária.

que a próxima reunião acontecerá no dia 

Agradeceu aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. 

Daiane Barancelli, Secretária

achada conforme será assinada por mim e pelo

 

 

Reassumindo a presidência e havendo mais 

declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária.

acontecerá no dia dezenove de junhodo corrente, à

Agradeceu aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. 

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

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

 

havendo mais nada a ser tratado, o 

declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária. Lembrou 

do corrente, às dezenove horas. 

Agradeceu aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Do que eu, 

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

e da Mesa.  


