
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 22 de março de 2022. 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, os 
Vereadores da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram-se em Reunião Ordinária 
sob a presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, estando presentes os seguintes Edis: 
Cláudio Grando, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir Minozzo, Ismael 
Zukunelli e Romeu Bassoli. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção de 
Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Segunda Reunião Ordinária do ano de 2022, saudando 
os Vereadores, os funcionários da Casa, as pessoas que assistiam ao vivo através da página da 
Câmara de Vereadores no Facebook e a Rádio Club. Em seguida, passou a palavra ao Senhor 
André Fabiano Alcantara, Presidente da Associação Sul Catarinense de Pilotos de Enduro – 
ASCPE, que fez sua exposição acerca do evento denominado Rally Rota Rio Grande do Sul, que 
é uma prova que vale como etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja da Confederação 
Brasileira de Motociclismo, que será realizado no município de Maximiliano de Almeida, caso o 
Projeto de Lei Nº 016/2022 que estará em pauta hoje, seja aprovado pelos Vereadores. Em seguida, 
foi aberto espaço para que os Parlamentares fizessem observações e questionamentos ao Presidente 
da ASCPE. Pronunciamentos disponíveis na gravação da referida Reunião Ordinária arquivada na 
Secretaria da Casa. Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Presidente dispensou a leitura da Ata 
da Primeira Reunião Ordinária, realizada no dia 07 de março de 2022, a qual já havia sido 
disponibilizada aos Vereadores. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que procedesse a leitura das 
matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - Requerimento nº 004/2022 – Vereador 
André Fernando Zucunelli: Reiterando o Requerimento Nº 005/2021, de sua autoria juntamente 
com a Vereadora Veranice, para que seja encaminhado ao Poder Executivo o Anteprojeto de Lei 
01/21, o qual “Institui o Programa Conectando Conhecimento, disponibilizando a todos os alunos 
da rede municipal e estadual de ensino, sinal de internet via wi-fi, de forma gratuita, para análise 
e reenvio como Projeto de Lei a esta Casa Legislativa. Requer ainda, que o Poder Executivo 
determine ao setor competente, para que avalie a possibilidade de disponibilizar sinal de internet 
via wi-fi, de forma gratuita no Centro Esportivo Maisson Rodrigo Ceriotti. - Moção de Apoio Nº 
001/2022: Moção de apoio à relevância dos serviços prestados pela Vara do Trabalho de Lagoa 
Vermelha. - Projeto de Lei Nº 012/022: Cria o cargo de Procurador Jurídico. - Projeto de Lei Nº 
013/2022: Altera a Lei Municipal Nº 327/2008, de 06/03/2008, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores do município e dá outras providências. O Projeto de Lei Nº 014/2022, 
que cria Cargo em Comissão, Gratificação e dá outras providências, foi retirado de pauta, após 
consenso entre os Vereadores. - Projeto de Lei Nº 015/2022: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a proceder com a venda de ações na Bolsa de Valores e dá outras providências. - Projeto 
de Lei Nº 016/2022: Autoriza ao Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação 
Sul Catarinense de Pilotos de Enduro - ASCPE e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 
017/2022: Denomina nome ruas no Loteamento Oride Savighago e dá outras providências. - 
Projeto de Lei Nº 018/2022: Dispõe sobre a elaboração e implementação de políticas públicas 
para primeira infância no município, em atendimento ao disposto no Estatuto da Primeira Infância 
e dá outras providências. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à 
discussão o Requerimento Nº 004/2022. Após passar a presidência a Vice-Presidente, o Vereador 
André justificou dizendo reiterar a sua solicitação pelos motivos já apresentados na época que fez 
o pedido juntamente com a Vereadora Veranice. Também sugeriu a necessidade deste ponto de 



 

 

internet no Ginásio Maisson Ceriotti, uma vez que será iniciado o Campeonato Municipal de 
Futsal, e a ideia é realizar a transmissão das partidas ao vivo pelo facebook, até porque no local há 
um espaço de arquibancadas reduzidos, e desta forma, quem quiser assistir poderá acompanhar de 
casa. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Seguindo, a Moção de 
Apoio Nº 001/2022 foi submetida à discussão. Sem manifestações foi aprovada por unanimidade. 
O Projeto de Lei Nº 012/2022 foi a próxima matéria em pauta. Não havendo manifestações dos 
Vereadores, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade. Submetido à análise do Plenário, 
o Projeto de Lei Nº 013/2022. Nenhum Vereador querendo se manifestar, o projeto foi à votação 
e aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade foi posto em discussão o Projeto de 
Lei Nº 015/2022. Não havendo discussão, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade. O 
Projeto de Lei Nº 016/2022 foi a próxima matéria em pauta. O primeiro a se manifestar foi o 
Vereador Ismael. Disse que o projeto foi bem debatido e que o público pôde acompanhar, 
agradecendo as explicações do Senhor André, Presidente da ASCPE, responsável pela realização 
do Rally.  Manifestou-se contrário ao projeto, mas disse que entendia o posicionamento de alguns 
Vereadores, a questão do Executivo e do público, uma vez que muitas pessoas estariam ansiosas 
esperando por este evento. Falou que precisava levar em consideração tudo o que foi comentado 
na questão da estrutura, em conjunto com Machadinho, que neste ponto detém uma grande 
vantagem sobre o nosso município. Dirigindo-se ao Presidente disse que notava em seu rosto um 
pouco de ironia e que não era o momento para isso, pois entendia a sua posição favorável, porém, 
precisava levar em conta a questão financeira do município. Como mencionado pelo Senhor 
André, possivelmente não serão gastos todos os R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mas 
a seu ver, faltou tempo e um pouco de discussão com os Vereadores que não participaram das 
reuniões, para que pudessem aprovar o projeto com mais convicção. Acredita que não faltará 
oportunidade e que poderão dar um passo à frente daqui em diante, amadurecendo a ideia, para 
talvez daqui alguns anos, estarem melhor estruturados com local e com o básico necessário para 
um grande evento como este, não esquecendo também das questões do município, como estradas 
e educação, por isso, não podem dar o passo maior que a perna. O Vereador Euclides disse que o 
assunto já foi muito debatido, alertou que as oportunidades passam e que não poderão ficar 
chorando o leite derramado depois. Como bem explicou o Senhor André, é muita gente grande 
vindo para a nossa cidade e neste meio poderá ter alguém que tenha interesse em investir na nossa 
região. Disse que em sua vida sempre segue o que diz o ditado “prefere chorar por ter errado, do 
que chorar por não ter tentado”. Afirmou que é favorável ao evento e que hoje acompanhou pelas 
redes sociais, muitas pessoas também se manifestando favoráveis a isso, e nós precisamos que o 
nosso povo tenha um pouco de estímulo. O Vereador Idanir disse ser contrário ao projeto, mas que 
seria voto vencido. Falou que não é contra ao esporte, mas antigamente tínhamos no município 
uma pista de motocross, que hoje não existe mais. Comentou que a área industrial seria um local 
excelente para receber este evento, no entanto, falta energia elétrica e toda a infraestrutura. Entende 
que futuramente isso poderá acontecer, mas que no momento seu voto seria contrário. O Vereador 
Cláudio manifestou-se favorável ao projeto, disse que se posicionando contra, estaria contrário 
também as outras festividades que tem a colaboração do município, como por exemplo, o Fest 
Vinho, o Porco a Paraguaia, o Baile do Chopp, o Festival de Teatro, dentre outros eventos.  Disse 
que este é um evento importante que vai congregar a população, dando um novo norte, uma visão 
diferente de como é um evento desta natureza, é evidente que tem que ser em parceria com outro 
município, até porque nossa estrutura física é pequena para atender todas as pessoas que 
participarão deste evento. Ressaltou que este é o ponta pé inicial, tem que fazer este evento com a 



 

 

nossa participação, porque a oportunidade passará e perderemos espaço para outro município que 
terá mais condições. Avaliou que Machadinho, certamente, estará absorvendo todo este evento se 
não estivermos juntos, e no próximo ano estará realizando tudo sozinho. E nós de Maximiliano só 
veremos os caminhões passar com os veículos em cima, e se quisermos ver alguma coisa a mais, 
teremos que levar a população até lá, ponderando que não adianta reclamar quando nada acontece 
aqui.  O Vereador Romeu manifestou-se a favor do projeto, porém, solicitou aos organizadores 
que, se for possível, nas próximas edições do evento, consigam ficar aqui, para valorizar o nosso 
município. No entanto, sabe que para receber a estrutura do evento é necessário que o município 
esteja preparado, pois hoje é inviável trazer toda a equipe para cá, até porque, dispomos de poucos 
hotéis na cidade.  Passando a presidência a Vice-Presidente, o Vereador André manifestou-se 
deixando registrado que a sua expressão não foi de forma irônica, conforme interpretada pelo 
Vereador Ismael, disse que são humanos e movidos por reações, então quando o mesmo se 
manifestou de maneira contrária, é natural agir desta forma, a exemplo de quando nosso time leva 
um gol. Em aparte o Vereador Ismael falou que aqui não era uma partida de futebol, mas sim uma 
Casa Legislativa. O Vereador André esclareceu que fez uma analogia e que jamais poderá dizer 
que aqui é uma partida de futebol. Disse que o projeto não afetará as necessidades básicas do 
município, até porque o recurso virá destinado exclusivamente a isso. Sobre a vantagem com 
relação a Machadinho, o Vereador ressaltou que este município começou a investir no turismo há 
tempos, sendo que nós ficamos comendo mosca e agora precisamos dividir esta fatia, mas que esta 
parceria será montada com muita honra. Ao se questionar o organizador sobre a possibilidade de 
realizar o evento no município, o mesmo informou que é possível, então diante da opinião 
profissional, recai qualquer outra dúvida. Quando mencionam que o projeto de lei deveria ter vindo 
com mais tempo, frisou que a empresa organizadora está presente e detém todas as informações, 
podemos explorar e sanar todas as nossas dúvidas. Quando dizem que o evento poderia ser 
realizado no ano que vem, o Vereador fez menção a música do Legião Urbana, “temos todo o 
tempo do mundo”, mas seguindo a mesma Legião Urbana, “não temos tempo a perder”. Diante 
disso, ressaltou que já se passaram 60 (sessenta) anos e nós só apontando as direções, gastando 
nosso dinheiro também nas cidades vizinhas, pois a vida do maximilianense no momento é esta. 
Disse que cresceu vendo e ouvindo as pessoas de fora ou as pessoas naturais daqui, talvez por mau 
hábito, desmerecendo nossa cidade, no sentido de que aqui nada se tem a oferecer e que uma boa 
qualidade de vida, um bom lugar para se morar, que apresente uma economia forte e momentos 
bons de lazer, para reunir a família e amigos, isso não seria coisa de Maximiliano, mas sim de 
grandes centros. Afirmou que com o passar dos anos assistimos de perto, as cidades limítrofes a 
nossa, tomando destaque por seus eventos, suas atrações e investimento em turismo, Maximiliano 
seguiu na mesma, servindo de corredor para estas cidades. Registrou que a tarefa do 
maximilianense, de forma injusta, é apontar as direções, Machadinho é para cá, Marcelino é para 
lá e Piratuba segue adiante. Deixou registrado que esta situação lhe causa enorme desconforto e 
também são estas as razões que lhe trouxeram à política, mudar a realidade da cidade e isso se faz 
em conjunto, com a vontade comum entre os Legisladores, avaliando que é preciso começar por 
algum lugar e que vê neste Rally uma ótima oportunidade, que vai de encontro com aquilo que foi 
tirado da comunidade, as tradicionais competições de motocross. O Vereador também fez 
referência ao setor de turismo em outros âmbitos, a nível estadual destacou que o Governo investirá 
R$ 131.000.000,00 (cento e trinta e um milhões) para desenvolver o turismo no Rio Grande do 
Sul, por meio do programa Avançar, sendo que o valor é treze vezes maior do que o total investido 
nos últimos dezessete anos no Estado, indagando se em ano eleitoral o Governo apostará para 



 

 

perder, já que estão ligados que este ano é o ano do turismo. Lembrou também a fala do Ministro 
do Turismo, o qual afirmou que em 2022, o turismo no Brasil vai valer por dois. Após expor as 
razões de ser favorável, o Vereador finalizou dizendo que o povo maximilianense merece ter este 
atrativo e que está na hora de adotarmos o protagonismo. Reassumindo a presidência e não 
havendo mais discussões, o projeto foi à votação e aprovado por 5 (cinco) votos favoráveis x 2 
(dois) votos contrários, votaram contra os Vereadores Idanir e Ismael. Dando sequência foi à 
deliberação o Projeto de Lei Nº 017/2022. O Vereador Cláudio manifestou-se dizendo que se sente 
feliz quando ruas são denominadas com nomes de pessoas de importância da nossa comunidade. 
Fez um apelo para que a administração denomine uma rua com o nome de Grupo Teatral Selenita, 
em virtude da importância deste grupo para a comunidade, o qual possibilitou com muito trabalho, 
tantos momentos de lazer de alegria e que está retomando suas atividades. O Vereador Idanir 
parabenizou o Executivo pela iniciativa dos nomes colocados nestas ruas, dizendo que foram 
pessoas pioneiras do município, que deixaram marcas e que isto é muito importante para todos 
nós. A Vereadora Daiane agradeceu ao Prefeito pelos nomes indicados. Registrou que o Senhor 
Arcide Olindo Setti foi um grande jogador de futebol, tanto que o estádio municipal, embora hoje 
com outra denominação, é popularmente chamado campo do Setti.  Disse que por ele não ter filhos, 
sua família ficou muito feliz pela indicação. Em votação, o referido projeto de lei foi aprovado por 
unanimidade. Último na Ordem do dia, o Projeto de Lei Nº 018/2022. Não havendo discussão dos 
Vereadores, foi posto em votação e aprovado por unanimidade.  Ao declarar encerrada a Ordem 
do Dia e não havendo inscritos para a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou para o GRANDE 
EXPEDIENTE. Não havendo inscritos para o Grande Expediente e antes de encerrar, o Senhor 
Presidente informar aos Vereadores que as inscrições para a XXIII Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios já estão abertas, o evento acontece nos dias 25 a 28 de abril de 2022. Colocou em 
votação a participação dos Vereadores, sendo aprovada por unanimidade. Também informou que 
foram prorrogadas às inscrições para o Curso de extensão Capacitação Parlamentar, que será 
realizado nos dias 25 a 26 de março, em Lagoa Vermelha, e se algum Vereador tem interesse em 
participar, deverá comunicar esta Casa com a maior brevidade possível. Não havendo mais nada a 
ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, 
agradeceu aos presentes e convidou a todos para a próxima Reunião que será realizada no dia 05 
de abril, às 19h, lembrando que está sendo permitida a presença de público nas sessões 
Plenárias. Do que eu, Euclides Dal Bello, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, 
que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 
 
 
Ver. Euclides Dal Bello                                                         Ver. André Fernando Zucunelli 
Secretário                                                                                   Presidente 


