
 

 

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 20 de outubro de 2022. 
Aos vinte dias do mês de outubro 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 presente sessão, saudando a 
todos, em especial à presença do Prefeito Euclides. Em seguida, foi dispensada a leitura da ata da 
Décima Quinta Reunião Ordinária realizada no 05 de outubro de 2022, que foi aprovada por 
unanimidade, sem ressalvas. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara, 
Danieli Acorsi, que procedesse a leitura das matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - 
Requerimento Nº 013/2022 – Vereadora Veranice Pegorini Baldissera: Justificativa para 
ausência na Décima Quinta Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de outubro de 2022. - 
Indicação Nº 040/2022 – Vereador Euclides Dal Bello: Indica ao Poder Executivo, que através 
da secretaria competente, providencie a colocação de dois quebra-molas na Rua da Piedade. - 
Indicação Nº 041/2022 – Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal para que determine junto a Secretaria competente a necessidade de reparos e melhorias 
na estrada da Linha Sartori, que vai para os três angicos, seguindo até a Linha Sganzerla. - 
Indicação Nº 042/2022 – Vereador Idanir Minozzo: Indica ao setor competente da Prefeitura 
Municipal, visando tomar as providências no sentido de consertar a estrada da Linha Floresta que 
dá acesso a propriedade do Senhor Anastácio Kalinoski, contornando o morro e seguindo até a 
estrada que passa pela propriedade do Senhor Izalino Bassanese. - Projeto de Lei Nº 045/2022: 
Reinstitui o Serviço Municipal de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 
de Maximiliano de Almeida – SIM e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 046/2022: 
Autoriza ao Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Hospital Beneficente São João 
e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 047/2022: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
realizar despesas e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 048/2022: Denominação de Rua 
Balduíno Sganzerla neste município. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente colocou 
em votação o Requerimento Nº 013/2022, da Vereadora Veranice, que foi aprovado por 
unanimidade. Prosseguindo foi à discussão a Indicação Nº 040/2022, de autoria do Vereador 
Euclides, o qual manifestou-se dizendo ser o maior crítico com relação a quebra-molas, porém esta 
rua foi asfaltada há poucos dias já houve um acidente. Disse que os moradores já solicitaram 
porque além de ser uma rua bastante estreita, também tem muitas crianças brincando, por isso, tem 
como evitar que algo mais grave aconteça. O Vereador também reclamou que a brita já está se 
soltando, porém, disse não ter conhecimento se faltava ser colocada mais alguma camada de 
asfalto, caso contrário, algo está errado. Referiu-se também aos pontos críticos de outras ruas da 
cidade, como por exemplo, os buracos existentes na descida da Avenida Sete de Setembro e na rua 
em frente ao hotel do Gambeta, dizendo que os moradores da cidade que conhecem a situação 
tomam cuidado, mas para as pessoas que vem de fora fica uma situação muito chata. O Vereador 
Cláudio concordou que esta rua, recentemente asfaltada, ficou com o trânsito rápido, por isso, a 
necessidade de ser construído quebra-molas nos dois sentidos da via. Com relação aos buracos das 
ruas, afirmou que talvez seja necessário de imediato colocar um brita. Lembrou que criticaram 
uma rua que foi mal feita, mas que agora estão recebendo críticas por buracos que não tem solução. 
Para a Vereadora Daiane será preciso mapear as ruas da cidade, para evitar trafegar por onde tem 
os buracos. Disse que criticaram tanto o passado, recordando das vezes que o Vereador Norberto 
jogou pedras para o ar. Dirigindo-se ao Prefeito, ressaltou que não é justo deixarem o dinheiro em 
caixa, pois são pequenas obras que o custo não é tão elevado. Por fim, ponderou que é preciso 
sentar com o Secretário e estabelecer o que é prioridade, acreditando que isto é uma prioridade 
urgente, e quem está solicitando somos nós que colocamos o Senhor lá dentro, não são os 
adversários, concluiu. O Vereador Ismael reforçou que esta colocação dos colegas é importante. 



 

 

Falou da obra que está sendo realizada na rua da gruta, onde foram percebidas muitas 
irregularidades na construção, esclarecendo que foram quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
investidos, mas que a maneira como esta obra vem sendo conduzida é uma vergonha e que pega 
mal para os Vereadores que conseguiram a emenda. Disse que solicitou a presença do Prefeito, o 
qual esteve na obra juntamente com o Engenheiro do município e um representante da empesa e 
que foram exigidas as melhorias, o que vem sendo executado. Ponderou que os Vereadores 
precisam atuar desta forma, cobrando e fiscalizando as obras do município. Lembrou também que 
no passado ocorreram críticas com relação às obras mal executadas, e que agora todos sentem na 
pele que não é fácil lidar com empresas irresponsáveis, que muitas vezes estão ligadas a pessoas 
do município que não fazem o seu trabalho adequadamente.  Disse ainda que o município tem os 
profissionais e que cobra bastante dos Engenheiros, pois eles precisam estar na obra fiscalizando, 
para evitar transtornos e mais gasto de dinheiro público depois. Finalizou proferindo que os 
Vereadores tem que fiscalizar e ajudar o Prefeito, pois só assim as coisas tendem a ser melhores. 
A Vereadora Veranice também falou sobre a necessidade de ser colocado cascalho, principalmente 
na rótula da Avenida 15 de Novembro que está em obras. Também disse que as pessoas que 
caminham a pé por este trecho enfrentam dificuldade para fugir do barro em dias de chuva. 
Segundo a Vereadora, o Prefeito informou que a empresa foi notificada, mas até que isso não seja 
feito, é preciso proporcionar mais conforto as pessoas. Novamente com a palavra, o Vereador 
Ismael deixou claro que são críticas construtivas, porque para ter o conforto, antes terá o 
transtorno, mas dá pena dos moradores nos dias chuvosos, o município precisa dar essa atenção, 
corrigindo com brita ou cascalho, até que a pavimentação seja executada. A indicação foi a votação 
e aprovada por unanimidade de votos. Seguindo em apreciação a Indicação Nº 041/2022, a qual 
foi defendida pela Vereadora Daiane que disse não entender muito a questão de obras porque 
estudou para ser Enfermeira, mas que ao realizarem visitas domiciliares através da Secretaria de 
Saúde, começaram a observar alguns problemas, dentre eles, a estrada que desce para a Linha 
Sartori, que encontra-se muito elevada e nas grandes enxurradas acaba destruindo a lavoura de um 
agricultor. Segundo a Vereadora, quando as máquinas são deslocadas para uma propriedade, 
deveriam chamar os moradores para dar algumas ideias de como podem ser feitas as estradas. 
Falou ainda que uma propriedade da Linha Sartori ainda trabalha com aviário, o que é raro hoje, 
pois nas três campanhas eleitorais que passou junto com o Prefeito Euclides, lembrou o quanto 
sofreram ouvindo sobre os aviários que haviam sido fechados no município, talvez o real motivo 
do encerramento da atividade fosse a falta de incentivo das administrações anteriores, e que não 
quer ver o fechamento de mais aviários, no momento em que está nesta Casa com o poder de ser 
Vereadora. Também se referiu a propriedade da Família Sganzerla, a qual trabalha com a bacia 
leiteira e acredita que nesta propriedade os impostos estão sendo pagos para o município, sendo 
que o único pedido do nosso agricultor é por estradas e saúde. Também solicitou que entrasse junto 
a esta indicação as estradas da Linha Chrestani, onde as famílias que ali residem alegam que há 
muito tempo a máquina não passa por lá. Disse ainda que não está criticando os funcionários, mas 
acredita que se tem dinheiro em caixa é preciso trabalhar e pagar hora-extra, para tentar resolver 
este problema antes do início da colheita.  Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade 
de votos. A Indicação Nº 042/2002 entrou em pauta, em sua justificativa o Vereador Idanir 
explicou que são alguns trechos de estradas que dependem de conserto, dizendo que na Linha 
Floresta lhe chamou atenção porque tem vários pontos muito ruins, citando a propriedade do 
Senhor Anastácio, que em dias de chuva se o caminhão estiver carregado precisa ser deixado em 
outro local, porque não tem condições de subir o morro. Pediu o apoio dos Vereadores, inclusive 
gostaria que o Secretário de Obras comparecesse nesta Casa para dar explicação, porque o nosso 
parque de máquinas exemplar, não há falta de dinheiro, mas a seu ver falta boa vontade para 
recuperar as estradas, sendo que seria possível formar duas equipes de trabalho. Por fim, disse 
acreditar que é preciso colocar as pessoas certas nos lugares certos. A Vereadora Daiane endossou 
falando que não conseguiu visitar a família Cervantes devido a péssima condição da estrada. O 
Vereador Cláudio também mencionou que são extensões curtas de estrada que são necessários 



 

 

reparos urgentes, informando que há bastante tempo foi solicitado melhoria ao redor da 
propriedade do Senhor Jairo Wartha, e que há uma dificuldade enorme para que isso aconteça. 
Disse ter observado que esta sessão é atípica, onde estão sendo avaliadas a Linha Sartori, Linha 
Florest, Linha Chrestani, Linha São Roque e se duvidar todas as rotas do interior estão com 
problemas, falando ainda que só nesta noite foram citadas quatro ruas da cidade que também 
apresentam dificuldades. Segundo o Vereador, algo está errado e alguma providência precisa ser 
tomada, disse ser companheiro do Prefeito e que não está aqui para denegrir a imagem de ninguém. 
Explicou que não fez nenhum requerimento ou indicação, por estar constantemente em contato 
com o Prefeito e os Secretários, o que não está surtindo efeito. Por fim, pediu desculpas, mas 
acredita que é preciso fazer um movimento diferente. O Vereador Euclides também reclamou da 
situação da estrada da Linha Dalmazo, ironizando que na época foram colocadas duas placas de 
pesque pague, por conta dos açudes que se formaram no meio da estrada. Disse não saber o que 
está acontecendo, que não são em todas as estradas, mas alguns pontos isolados estão muito ruins 
e precisam de melhorias urgentes. O Vereador Ismael disse que muitas vezes o Prefeito está em 
seu gabinete preocupado com dimensões muito maiores, por este motivo, existem seus braços 
direitos, que são os secretários e servidores municipais. Ressaltou que a prefeitura por ser a maior 
empresa do município, precisa levar em conta o cuidado com o horário, sendo que isso é motivo 
de sérios problemas. Ponderou que estão dando muito liberdade, sendo que o prejuízo no final do 
mês é grande, por isso, é preciso tomar mais cuidado e exigir mais dos funcionários. A indicação 
foi aprovada por unanimidade de votos.  Em continuidade foi à deliberação o Projeto de Lei Nº 
045/2022. O Vereador Cláudio solicitou que o referido projeto fosse baixado na Comissão Única 
de Parecer, com vistas a esclarecer algumas dúvidas que foram relatadas no início da sessão. O 
pedido de baixa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Não havendo 
manifestações com relação ao Projeto de Lei Nº 046/2022, o mesmo foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade de votos. O Projeto de Lei Nº 047/2022 entrou em discussão. Sem 
manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Último na Ordem do Dia, o 
Projeto de Lei Nº 048/2022. Manifestou-se o Vereador Idanir parabenizando a autoria do projeto 
pela denominação desta rua. Disse que o Senhor Balduíno foi um homem que deixou um bonito 
legado, um conselheiro, um exemplo de bom caráter, uma personalidade muito grande e do qual 
estão sentindo muito falta, por essa razão, é muito merecedor desta bela homenagem. O projeto 
foi aprovado por unanimidade de votos.  Ao declarar encerrada a Ordem do Dia e não havendo 
inscritos para ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato às inscrições do 
GRANDE EXPEDIENTE. O primeiro a utilizar o espaço, o Vereador Cláudio iniciou fazendo 
menção ao Dia do Professor, disse que se estão nesta Casa hoje, foi graças aos ensinamentos de 
nossos mestres. Em breve relato informou que o Dia do Professor foi criado por Antonieta de 
Barros, que foi uma jornalista, professora e política brasileira, foi uma das primeiras mulheres 
eleitas no Brasil e a primeira mulher negra eleita no Brasil. Foi Deputada Estadual em Santa 
Catarina e criou o Dia do Professor em 1948, que se tornou um feriado nacional em 1963. 
Ressaltou que em alguns países, o maior salário é o do Professor, ponderando que o Professor 
deveria ser melhor remunerado dentro do seu plano de carreira. Registrou sua singela e solidária 
homenagem, em agradecimento a todos os Professores pelo esforço que tiveram em lhe educar, 
juntamente com seus pais. Reportou-se a denominação da nova rua, a qual vem contemplar o 
trabalho desta pessoa que conviveu conosco por muito tempo, uma pessoa de respeito. Lançou um 
desafio aos professores, junto com a Secretaria de Educação e até mesmo a Câmara de Vereadores, 
para que seja realizado um levantamento do histórico de cada uma das pessoas que são 
homenageadas com denominação de ruas em nossa cidade. Disse que temos um mero histórico do 
Coronel Maximiliano de Almeida, levantando pelo ex-Vereador Mário Weber, mas não 
conhecemos o histórico destas muitas pessoas que foram homenageadas em nosso município. Por 
fim, ressaltou que somos carentes de conhecer quem nos representou no passado e, portanto, é 
importante fazer este resgate. Concedida a palavra ao Vereador Idanir Minozzo, que iniciou 
agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez discutirem juntos os assuntos referente ao 



 

 

município. Reportou-se às festividades que ocorreram no mês passado em comemoração aos 64 
anos de emancipação da Igreja Assembleia de Deus no município de Maximiliano de Almeida, 
referindo-se aos Pastores que fizeram parte da igreja, destacando o Pastor Luiz Celso Gonçalves, 
que dirigiu com muito afinco por mais de trinta anos, mencionando também o trabalho do Pastor 
Genir Gomes da Rosa que ficou por mais três anos e meio, o Pastor Vilson e hoje o Pastor Osni 
Bernardino Rodrigues, os quais fizeram e estão fazendo um ótimo trabalho. Colocou que 
Assembleia de Deus tem hoje 111 anos no Brasil e presta um trabalho muito sério, levando o 
Evangelho de Jesus puro e verdadeiro, biblicamente como ele deve ser pregado, informando que 
os seus desbravadores foram Daniel Berg e Gunnar Vingren, dois suíços que foram enviados por 
Deus ao Brasil. Com relação a recente publicação nas redes sociais, em que o Deputado Covatti 
Filho e seu pai demonstraram apoio a Eduardo Leite, o Vereador deixou registrado que a Bancada 
do PP não tem nada a ver com isso, manifestando o seu voto a Onix Lorenzoni e Jair Bolsonaro. 
Finalizou com a leitura do texto bíblico encontrado em 2 Timóteo Capítulo 3, verso 1 ao 10, com 
o objetivo de ouvirmos a realidade do dia de hoje escrita há mais de dois mil anos atrás. Antes de 
encerrar foi concedida a oportunidade de fala ao Prefeito Municipal Euclides João Muterlle, que 
inicialmente disse que não comparecia às sessões há algum tempo, mas que a unanimidade de hoje 
foram os problemas que existem no município. Disse ser grato aos Vereadores, por ajudarem a 
administrar o município, independentemente de partido, pois juntos farão o melhor para o 
município. Afirmou que precisa dos Vereadores também para ter respaldo não decisões que são 
tomadas. Com relação ao horário dos funcionários, o Prefeito esclareceu que está sendo 
implantado um novo ponto, onde será restrito a entrada e a saída dos funcionários. Finalizou 
dizendo que acredita que as cobranças vindas dos Vereadores não é para menosprezar esta 
administração, mas sim para fazer uma administração melhor.  Não havendo mais nada a ser 
tratado, o Senhor Presidente agradeceu o público presente e quem acompanhava ao vivo pelo 
Facebook e declarou encerrada a presente reunião ordinária, convidando a todos para a próxima 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 08 de novembro, 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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