
 

 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 19 de agosto de 2022. 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, os 
Vereadores da Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram-se em Sessão 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, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo quórum regimental e 
invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Décima Segunda Reunião 
Ordinária, saudando os Vereadores, os funcionários da Casa e o público que acompanhava pelo 
Facebook. Inicialmente foi dispensada a leitura, em Plenário, da ata da Décima Primeira Reunião 
Ordinária realizada no 05 de agosto de 2022, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. 
Dando sequência, o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara Danieli Acorsi, que 
procedesse à leitura das matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - Indicação Nº 
033/2022 – Vereador Romeu Bassoli: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que estude, junto 
ao setor competente, a possibilidade de implantar vagas de estacionamento na Avenida José 
Bonifácio, destinadas exclusivamente para motos. - Indicação Nº 034/2022 – Vereador Romeu 
Bassoli: Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, realize 
um estude de viabilidade para alterar a preferencial no entroncamento da Avenida 15 de Novembro 
com a Avenida José Bonifácio, tornando o sentido preferencial para os veículos que trafegam da 
Avenida 15 de Novembro. - Indicação Nº 035/2022 – Vereadora Veranice Pegorini Baldissera: 
Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que, após estudo de viabilidade, determine ao 
departamento competente para que seja providenciada a instalação de câmeras de segurança na 
Praça Pública Lauro Mar (onde está localizado o parque infantil), na Rua General Daltro Filho. - 
Projeto de Lei Nº 042/2022: Institui Programa de Recuperação Fiscal e autoriza a Remissão de 
Créditos Tributários e Não-Tributários. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
colocou em discussão a Indicação Nº 033/2022. Justificando o Vereador Romeu disse que várias 
cidades têm destinado vagas de estacionamento para motos, ficando mais bonito e organizado. 
Mencionou que há muito tempo o nosso município está feio de estacionamento e criticou o jogo 
de baralho que está dificultando estacionar no centro. O Vereador Cláudio falou que há 
necessidade urgente de equacionarmos também o estacionamento de veículos na cidade, sendo que 
o assunto já foi tratado nesta Casa na sessão passada. Relatou que há dias atrás precisou ir no 
Sicredi, mas teve que voltar para casa e ir no banco a pé, porque não tinha lugar para estacionar. 
Sugeriu que há muitos lotes baldios que poderão ser transformados em estacionamento público, 
sem ônus para os motoristas e com redução de impostos para os proprietários que os 
disponibilizarem. Disse que este problema precisa urgentemente ser solucionado e talvez com está 
sugestão poderão desafogar o centro da cidade. O Vereador Euclides também lembrou que o 
assunto foi comentado na sessão passada e questionou porque somente em frente ao SuperMaxi é 
possível estacionar no meio da rua, dizendo que isso também poderia ser implantado em frente à 
farmácia da Senhora Iracema. Disse que se observamos em frente da prefeitura, 60% (sessenta por 
cento) dos veículos que estão estacionados são de funcionários, sendo que atrás da prefeitura teria 
um lugar para estacionamento, ponderando que existem maneiras de solucionar é só ter boa 
vontade. O Vereador Ismael concordou com às colocações do Vereador Euclides, afirmando que 
na maioria das vezes é questão de bom senso das pessoas. Lembrou que na sua primeira indicação 
como Vereador solicitou a redução dos canteiros no centro da cidade, a exemplo do que fez a 



 

 

cidade de Sananduva, que reduziu os canteiros, abrindo espaço para estacionamento oblíquo. 
Ressaltou que tudo o que já foi falado é importante, com relação aos táxis também registrou que 
na gestão passada juntamente com o Vereador Valdecir sugeriram a construção das guaritas para 
os taxistas, que seria uma obra simples e, certamente, liberaria algumas vagas no centro.  Disse 
que é importante continuar debatendo o assunto, pois algumas pessoas, infelizmente, alugam um 
estacionamento no começo do dia e só retiram seus veículos no final da tarde, e que considera isso 
uma falta de respeito e educação. Ressaltou que o estacionamento sendo rotativo, muitas pessoas 
durante o dia poderão usar, por isso, o debate também precisa continuar junto com a administração 
para se chegar a um ponto positivo. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em 
seguida foi colocada em discussão a Indicação Nº 034/2022. O Vereador Romeu apresentou as 
suas justificativas, dizendo que quando os caminhões sobem da Avenida 15 de Novembro, 
precisam parar para dar a preferência aos veículos que estão trafegando na Avenida José Bonifácio, 
e que dá uma aflição ver que os motoristas precisam parar os caminhões, muitas vezes carregados 
e depois arrancar morro acima. Relatou que às vezes que aconteceu com ele de estar passando de 
carro por este entroncamento, fez sinal para o motorista do caminhão passar, mas nem todos se 
atentam a isso.  Disse que com as obras do asfalto em andamento, podem melhorar o trânsito nesta 
via e fazer a alteração, colocando a preferencial para quem sobe da Avenida 15 de Novembro. O 
Vereador Ismael afirmou que a indicação é muito relevante, pois só quem trabalha com caminhão, 
como ele, sabe exatamente como funciona subir a Avenida 15 de Novembro com um caminhão 
carregado. Lembrou que residiu próximo a este local, e por vezes presenciou caminhões subindo 
embalados que não conseguiram parar e acabaram desrespeitando a preferencial da avenida, outros 
que quebraram por causa disso, sem falar dos acidentes que já ocorreram. Sugeriu o possível estudo 
para a implantação de uma rotatória, pois acredita que resolveria a situação, sem necessidade de 
muito investimento, só fazer o traçado aproveitando que a obra que está em andamento. A 
indicação foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento foi submetida à discussão a 
Indicação Nº 035/2022, de autoria da Vereadora Veranice. Com a palavra a autora disse que o 
local é muito procurado pelas famílias principalmente nos finais de semana. Lembrou que numa 
época foi pensado em fechar o parque durante à noite, mas que não funcionou porque as pessoas 
querem aproveitar o espaço até tarde, principalmente no verão. Registrou que o local também é 
frequentado, em momentos que não tem as famílias, por muitos adolescentes e jovens, os quais 
tentam depredar os brinquedos, que é patrimônio público. Ressaltou que no local também 
acontecem casos que passam do controle, como o uso de bebida, especialmente no sábado à noite. 
Disse entender que se fossem instaladas as câmeras, estariam preservando o patrimônio público e 
dando mais segurança à comunidade. A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de 
votos. Com relação à referida propositura, o Senhor Presidente salientou que muitas pessoas de 
má índole têm a falsa impressão de achar que dinheiro ou obra pública não é de ninguém, quando 
na verdade é de todos. Dando sequência foi à deliberação do Plenário, o Projeto de Lei Nº 
042/2022, sobre o qual manifestou-se o Vereador Cláudio ressaltando que foi Vereador de 1997 a 
2000 e desde aquela época, ano após ano, é encaminhado à Câmara o projeto para remissão de 
encargos e juros, sendo que a impossibilidade de regularizar o pagamento era justificada por outros 
assuntos e não pela COVID como hoje. Falou que está aguardando o próximo ano, para ver o que 
acontecerá com o bom pagador, tendo em vista o projeto do legislativo que foi aprovado. No seu 
entendimento, é histórico e recorrente excluírem juros, multas e correção monetária daqueles 
contribuintes que não pagam, por isso, há realmente a necessidade de ser colocado em prática o 
projeto bom pagador, até mesmo com aumento no percentual de desconto, para beneficiar os 



 

 

contribuintes que pagam em dia os tributos municipais.  Em votação, o projeto foi aprovado por 
unanimidade de votos.  Ao encerrar a Ordem do Dia e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna 
Livre, o Senhor Presidente passou para às inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. A única 
inscrita Vereadora Veranice, iniciou sua fala cumprimentando os presentes e reportou-se sobre a 
distribuição das cestas básicas para os agricultores em virtude da estiagem, assunto este que já foi 
tratado em sessões passadas. Segundo a Vereadora, sabe-se que num primeiro momento as cestas 
foram distribuídas aleatoriamente para algumas famílias de agricultores, sendo motivo de 
questionamento os critérios utilizados e a relação das famílias que seriam contempladas. Disse que 
muitas famílias de agricultores com menos condições financeiras ficaram de fora, enquanto outras 
famílias com recursos financeiros melhores foram contempladas. Com relação à distribuição da 
segunda remessa, no seu entendimento e na grande maioria dos agricultores, esperavam que quem 
ainda não tivesse recebido, seria contemplado com a segunda remessa, no entanto, segundo 
informações, o carro da prefeitura passou em algumas comunidades distribuindo, sendo que muitos 
receberam a segunda cesta básica, outras famílias foram contempladas pela primeira vez, famílias 
estas que procuraram a Assistência Social e deram o nome, mas outras tantas ainda não foram 
contempladas. Na opinião da Vereadora, algo está errado, pois o pessoal da Assistência Social 
ligou para muitas famílias informando que estava disponível a segunda cesta básica para retirada, 
enquanto que, outras famílias de agricultores não foram procuradas e muito menos visitadas no 
interior quando o carro passou distribuindo. A Vereadora ressaltou que nesta terceira remessa que 
está para chegar, tem que ser repensado, se o critério é morar no interior, que todas as famílias de 
agricultores sejam contempladas ou pelo menos, que seja dada prioridade para aquelas que ainda 
não receberam, caso contrário, talvez tenhamos famílias com condições financeiras razoáveis 
recebendo três cestas básicas e outras que nada receberam. Ao encerrar, fez um apelo aos 
agricultores que ainda não receberam a cesta básica, para que procurem o Secretário da Assistência 
Social.  Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu aos presentes e quem 
acompanhou ao vivo pelo Facebook. Convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-
se no dia 06 de setembro, às 19h. Para constar, eu Danieli Acorsi, Oficial Legislativa, lavrei a 
presente ata, que após ser aprovada em Plenário, será assinada pelo Secretário e pelo Presidente 
da Mesa Diretora. 

 
 
Ver. Euclides Dal Bello                                                         Ver. André Fernando Zucunelli 
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