
 

 

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 20 de dezembro de 2021.  

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, 
reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em 
Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes 
Vereadores: André Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio 
Macanan, Idanir Minozzo, Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini 
Baldissera. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o 
Senhor Presidente declarou aberta a Vigésima Quarta Reunião Ordinária do ano de 2021, 
saudando os Vereadores, os funcionários da Casa, as pessoas que assistiam ao vivo através 
da página da Câmara de Vereadores no Facebook e em especial a presença do Senhor 
Prefeito. Iniciando os trabalhos, foi dispensada a leitura da ata da Vigésima Terceira 
Reunião Ordinária realizada no dia 06 de dezembro de 2021, a qual já havia sido 
disponibilizada aos Vereadores. Posta em discussão, não havendo manifestações dos 
Vereadores, a ata foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Continuando, o 
Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que realizasse à leitura 
das matérias constantes do EXPEDIENTE DO DIA: - Requerimento Nº. 022/2021 – 
Vereadores André Fernando Zucunelli e Euclides Dal Bello (MDB): Solicitam ao 
Executivo Municipal, que através do órgão competente da municipalidade seja realizado 
um estudo de viabilidade técnica para a instituição do “Decreto de Situação de 
Emergência”, em virtude da estiagem que assola o município de Maximiliano de Almeida 
com perdas irreparáveis nas lavouras. - Indicação Nº 050/2021 – Vereadores André 
Zucunelli e Idanir Minozzo: Indicam ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para 
que junto ao departamento competente do município, viabilize a aquisição de uma 
ambulância equipada com UTI móvel, destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde. - 
Projeto de Lei do Executivo Nº 048/2021: Regulamenta o Planejamento Territorial 
Sustentável em âmbito local e dispõe sobre o Plano Diretor municipal, o Plano de 
Mobilidade Urbana e as normas de parcelamento do solo urbano e rural do município de 
Maximiliano de Almeida e dá outras providências. Com o parecer da Comissão Única de 
Parecer favorável ao projeto. - Projeto de Lei do Executivo Nº 049/2021: Estabelece 
Normas sobre a Regularização Fundiária Urbana – REURB, no âmbito do município de 
acordo com a Lei Federal Nº 13.465/2017 e dá outras providências. Com o parecer da 
Comissão Única de Parecer favorável ao projeto. - Projeto de Lei do Executivo Nº 
050/2021: Altera a Lei Municipal 837/2017, que criou o Serviço de Inspeção Municipal e 
dá outras providências. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu o 
Requerimento Nº 022/2021 à deliberação do Plenário. O primeiro a se manifestar foi o 
Vereador André afirmando que é de conhecimento de todos que o sul do Brasil vem 
sofrendo com a estiagem, e que isso tem afetado algumas regiões do nosso município, 
especialmente o interior, com fortes indícios de que a produtividade do milho será afetada, 
trazendo prejuízos aos agricultores. Ressaltou que muito tem se falado sobre o município 
decretar situação de emergência e entende que este é o caminho para reduzir ou minimizar 
os danos provocados pela falta de chuva, no entanto, para que este decreto possa gerar os 



 

 

seus efeitos, é necessário que ele seja elaborado pelo município e homologado pelo estado e 
para que isto aconteça é necessário que alguns requisitos se cumpram e alguns laudos sejam 
emitidos. Disse que diante da situação atual e sem a previsibilidade de grandes chuvas, o 
município já pode ir se projetando para elaborar. E registrou também que a Câmara se 
demonstra compromissada com este setor. Por fim, informou que na tarde de hoje os 
Deputados estaduais se reuniram e criaram um movimento para que o Governo do estado 
acelere o enfrentamento da situação de estiagem. O Vereador Euclides corroborando com o 
pedido a ser analisado, acrescentou que gostaria que o pessoal da EMATER fosse avaliar as 
condições das lavouras nas Linhas Lajeado Rodrigues, Raia, Santa Líbera, Cerro da 
Rapadura, São Brás, Santo Antônio e Barra. Disse que o nosso município está dividido em 
duas partes, uma que choveu e a outra que faz mais de sessenta dias que não chove. 
Lembrou que esteve conversando com o Prefeito, o qual afirmou que para decretar situação 
de emergência precisa de sessenta dias de estiagem, disse que na posição dele tomaria a 
decisão de ligar para a Defesa Civil, solicitando que viessem avaliar a situação, pois 
segundo o Vereador se isto for feito até dia 10 de janeiro, os agricultores ainda terão 
condições de plantar outra safra pelo menos para a sobrevivência. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade de votos. Em discussão a Indicação Nº 050/2021. Em sua 
justificativa o Vereador André falou que esta solicitação partiu da comunidade que lhe 
apresentou alguns desafios enfrentados pela saúde municipal em situações de urgência, 
elucidando, como exemplo, quando um paciente precisa ser deslocado para atendimento no 
Hospital de Passo Fundo, disse que o deslocamento ocorre até o Hospital de Sananduva, 
onde é feita a troca de ambulância a fim de garantir o bem-estar e até mesmo a vida deste 
paciente. O Vereador ressaltou que esta é uma necessidade que foi confirmada por um dos 
motoristas, que lhe ajudou a conhecer um pouco mais desta realidade. Entende que a 
indicação é justa porque melhorará a forma de atendimento na saúde municipal e que 
conhecendo esta demanda, os Vereadores na tentativa de fortalecimento de vínculos com os 
Deputados, poderão encaixar um pedido de emenda parlamentar, pois tem certeza que a 
comunidade verá com bons olhos. O Vereador Idanir também se manifestou agradecendo o 
colega pela parceria na indicação. Informou que também recebeu cobranças para levar esta 
solicitação ao Poder Executivo, para que de alguma forma fosse requerida esta UTI móvel 
ou adaptado um dos três veículos que vieram. Em aparte, o Presidente da Câmara, 
confirmou que hoje deve ter chegado mais uma Van e talvez seja possível adaptá-la com 
UTI móvel. O Vereador Idanir seguiu dizendo que solicitou à Deputada Ani Ortiz a 
liberação de uma emenda parlamentar visando esta aquisição, porém, a Deputada só tinha 
condições de servir a dez municípios e Maximiliano não havia sido sorteado. O Vereador 
Romeu também se pronunciou explicando que a última ambulância que veio para o 
município já está adaptada com todas as instalações para UTI móvel, faltando apenas a 
colocação dos equipamentos necessários, sendo assim, acredita que o investimento não 
seria muito alto. A indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em continuidade, foi 
à deliberação o Projeto de Lei Nº 048/2021, do Executivo Municipal. Sem manifestações 
dos Vereadores, a matéria foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Foi 
submetido à discussão o Projeto de Lei Nº 049/2021, do Executivo Municipal. Não 
havendo manifestação dos Vereadores, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade 



 

 

de votos. A última matéria na Ordem do Dia foi o Projeto de Lei Nº 050/2021, de autoria 
do Executivo. Sem manifestações, de imediato foi submetido à votação e aprovado por 
unanimidade de votos. Ao declarar encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 
informou que conforme disposto no art. 25 do Regimento Interno, por se tratar da última 
Reunião Ordinária do ano, seria realizada a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores, a qual conduzirá os trabalhos do Legislativo no ano de 2022. Verificada a 
presença do quórum necessário, o Senhor Presidente informou que a eleição da Mesa 
Diretora ocorreria conforme determina o art. 26, inciso I do Regimento Interno e o disposto 
no Parágrafo Único do Artigo 32 da Lei Orgânica, sendo por votação secreta. Em seguida, 
determinou à Servidora da Câmara que fizesse a distribuição das cédulas de votação aos 
Vereadores e, solicitou aos mesmos, que depois de votarem, depositassem as cédulas na 
urna, à vista do Plenário. Concluída a votação e conforme prevê o Art. 26, § 1º do 
Regimento Interno, o Senhor Presidente convidou o Vereador Ismael, da bancada do PP e a 
Vereadora Veranice da bancada do PT para que procedessem ao escrutínio dos votos. 
Conferidas, uma a uma, totalizando nove cédulas, passou-se a contagem dos votos: para o 
cargo de Presidente, o Vereador André Fernando Zucunelli obteve 4 (quatro) votos, o 
Vereador Romeu Bassoli obteve 3 (três) votos e a Vereadora Veranice Pegorini Baldissera 
2 (dois) votos; para o cargo de Vice-Presidente, a Vereadora Daiane Barancelli obteve 4 
(quatro) votos, o Vereador Idanir Minozzo obteve 3 (três) votos e o Vereador Fábio 
Macanan obteve 2 (dois) votos; para o cargo de Secretário o Vereador Euclides Dal Bello 
obteve 4 (quatro) votos, o Vereador Ismael Zukunelli obteve 3 (três) votos, sendo 2 (dois) 
votos em branco. Diante do resultado, o Senhor Presidente informou que a Mesa Diretora 
da Câmara eleita para o exercício de 2022 ficou constituída pelos seguintes Vereadores: 
Presidente proclamou-se eleito o Vereador André Fernando Zucunelli, Vice-Presidente 
proclamou-se eleita a Vereadora Daiane Barancelli e Secretário proclamou-se eleito o 
Vereador Euclides Dal Bello. Ato contínuo e de acordo com o Art. 26, § 2º do Regimento 
Interno, o Senhor Presidente declarou empossada a nova Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores, que conduzirá os trabalhos do Legislativo de 1º de janeiro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022. Dando sequência à Reunião, a palavra foi concedida ao Senhor Euclides 
João Muterlle, Prefeito Municipal, único inscrito na Tribuna Livre. Iniciou agradecendo os 
Vereadores pela receptividade no trabalho que procuraram realizar de forma conjunta pelo 
bem do município. Agradeceu a população que soube compreender, certamente não 
conseguiram sanar todos os problemas existentes no município, mas o trabalho 
desenvolvido junto aos Secretários e os Vereadores, por meio da conversa franca que 
sempre tiveram foi o mais importante de tudo.  Falou da satisfação de encerrar este ano, 
dizendo que poderão contar com o Prefeito, que as portas da administração sempre estarão 
abertas aos Vereadores, espera que as críticas e os elogios sejam feitos pelo bem do 
município e que ao deixarem a administração daqui três anos possam sair de cabeça 
erguida. Desejou Feliz Natal e um próspero 2022 a todos. Por fim, garantiu que se a 
estiagem se estender, as providências serão tomadas, pois já estão cientes e conversando 
com a parte técnica da administração e da EMATER para buscarem o caminho a ser 
tomado.  No espaço destinado ao GRANDE EXPEDIENTE, o primeiro inscrito foi o 
Vereador Romeu que após saudar os presentes agradeceu a oportunidade de estar nesta 



 

 

Casa na presença de todos, depois dos problemas de saúde que enfrentou. Agradeceu os 
colegas Vereadores pela união e conversa que tiveram neste ano, tratando-se com muito 
respeito, dizendo que no primeiro ano como Vereador sentiu-se satisfeito com isso. 
Expressou gratidão ao Presidente da Câmara pela forma como conduziu esta Casa, 
parabenizando também a nova Mesa Diretora. Finalizando agradeceu os seus eleitores e 
desejou Feliz Natal e Ano Novo com muitas bençãos a toda população. Próximo inscrito 
Vereador André iniciou cumprimentando os presentes e o público que acompanhava através 
do Facebook.  Disse que dentro de poucos dias encerra-se mais um ano, chegando na fase 
especial em que há renovação de fé e esperança em dias melhores. Reforçou que o 
propósito firmado com a comunidade continua ainda mais firme no sentido de construir um 
município cada vez mais próspero e fraterno, garantindo a igualdade de oportunidades. Em 
se tratando da última sessão do ano, falou que se sente no dever de deixar registrado a todos 
que acompanham e acreditam no seu trabalho, que o mesmo é encarrado como uma missão 
de servir o município, fazendo cumprir a ordem e progresso que já vem estampada em 
nossa bandeira. Segundo o Vereador, superamos um ano de pandemia onde a economia 
ficou retraída, no entanto, precisamos avançar e focar naquilo que interessa ao nosso povo, 
construindo uma ponte para um futuro digno, com a certeza que colheremos bons 
resultados e teremos um ano de conquistas para todos. Enfatizou que se dedicou à Câmara 
sem poupar energias, na forma de apresentar projetos de lei como ferramenta principal de 
atender o interesse do povo e aumentar a autonomia desta Casa, mencionando que ao todo 
foram nove projetos de lei de iniciativa legislativa, tendo a oportunidade de dividir a autoria 
em dois deles com Vereador Chico e com a Vereadora Vera. Lembrou ainda da primeira 
audiência pública de iniciativa legislativa realizada neste ano, a qual foi definida como algo 
bem especial para essa Casa. Agradeceu a bancada do MDB que acreditou no seu trabalho 
para a presidência da Câmara no próximo ano, falou que será um privilégio, tendo em vista 
o grande apreço que tem pelo Poder Legislativo. Garantiu que conduzirá da forma mais 
justa e equilibrada, para manter o bem-estar nesta Casa, esperando que possam projetar o 
município à frente de qualquer interesse, a fim de tornar-se o protagonista regional. Por 
fim, desejou um ótimo final e início de ano a todos e que possam manter o otimismo, 
seguindo em frente com passos firmes.  Em seguida, passando a presidência ao Vice-
Presidente, manifestou-se na tribuna o Vereador Cláudio Grando. Iniciando o seu 
pronunciamento saudou os Vereadores, funcionários da Casa, e em especial o Senhor 
Prefeito que nunca mediu esforços para estar presente nas sessões da Câmara. Disse sentir-
se honrado no cargo de Presidente e pelo trabalho que foi realizado neste ano, ponderando 
que foi um ano bem produtivo, onde as bancadas se posicionaram frente às dificuldades do 
município, aos projetos mais polêmicos, com discussão e correção, buscando a melhor 
forma de interpretá-los para que os recursos públicos fossem bem aplicados. Destacou que 
em momento algum os Vereadores se omitiram em dar a sua contribuição e que é essencial 
dar continuidade a este trabalho, a parceria entre os Vereadores e as bancadas, independente 
de quem for o Presidente, pois a presidência é um elo de ligação e entende que foi 
conduzido da melhor grandeza junto com a Secretária da Câmara e os demais funcionários 
da Casa. Desejou um bom trabalho a nova Mesa Diretora, tendo a certeza que fluirá muito 
bem. Manifestou sua gratidão aos funcionários da Prefeitura que sempre tiveram boa 



 

 

receptividade e a todos os munícipes em particular, pois quando precisou de um respaldo 
nas urnas, não faltaram aquelas pessoas que lhe confiaram o mandato de Vereador, depois 
de passados mais de vinte anos de sua primeira legislatura (1997-2000). Disse sentir-se 
honrado com o segundo mandato e espera agora na condição de Vereador, exercer o 
mandato com maior firmeza e com determinação nas ações que se projetam para 2022. 
Finalizou desejando a todos os munícipes um Feliz Natal e próspero Ano Novo, com muita 
saúde, na espera de que a estiagem amenize, assegurando que o município não irá se omitir 
em promover as ações para decretar o estado de emergência, se assim persistir e for 
necessário. Reassumindo a presidência, não havendo mais inscritos para o Grande 
Expediente e nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos 
da Reunião Ordinária, agradecendo a todos os presentes e quem acompanhava pelo 
Facebook. Do que eu, Daiane Barancelli, Secretária da Mesa, determinei que fosse lavrada 
a presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor 
Presidente da Mesa.  

   

 

Verª. Daiane Barancelli                                                              Ver. Cláudio Grando 

Secretária                                                                                            Presidente 


