
 

 

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 19 de novembro de 2021.  

Aos dezenove dias do mês de novembro 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 e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Vigésima Segunda Reunião 
Ordinária do ano de 2021, saudando os Vereadores, os funcionários da Casa e as pessoas que 
assistiam ao vivo através dá página da Câmara de Vereadores no Facebook. Iniciando os trabalhos, 
foi dispensada a leitura das atas da Vigésima Reunião Ordinária realizada no dia 20 de outubro de 
2021 e da Vigésima Primeira Reunião Ordinária realizada no dia 05 de novembro de 2021, as quais 
já haviam sido disponibilizadas aos Vereadores. Submetidas à apreciação do plenário, as atas 
foram aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou à Servidora 
da Câmara, Danieli Acorsi, que procedesse à leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE 
DO DIA: - Indicação Nº 046/2021 – Vereadora Daiane Barancelli: Indica que o Poder 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, promova a colocação de duas lixeiras 
grandes na Linha Lajeado Rodrigues (popular Raia), que possam ser utilizadas coletivamente, 
beneficiando aproximadamente 30 (trinta) famílias. - Indicação Nº 047/2021 – Vereadora 
Daiane Barancelli: Reitera a Indicação nº 023/2021, de sua autoria, solicitando que providências 
sejam tomadas pela secretaria competente, no sentido de implantar um redutor de velocidade (tipo 
quebra-molas) na Rua Ângelo Boff, na saída para Marcelino Ramos.  Também sugere ao Poder 
Executivo que proceda a instalação de placas sinalizando entrada e saída de veículos, próximo a 
loja Cavalli Materiais de Construção. -  Projeto de Lei do Legislativo Nº 010/2021 – autoria da 
Mesa Diretora: Autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar despesas e dá outras 
providências. - 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. O projeto foi apresentado e encaminhado à 
Comissão Única de Parecer, dando ciência aos Vereadores que o referido projeto foi distribuído 
uma cópia por bancada. - Projeto de Resolução Nº 09/2021- autoria da Mesa Diretora: “Altera 
o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, Resolução N.º 03/91.” Ao iniciar a ORDEM DO 
DIA, o Senhor Presidente submeteu a Indicação Nº 046/2021 à discussão. Em sua justificativa a  
Vereadora Daiane afirmou ter conversado com a Agente de Saúde que visita esta comunidade, a 
qual relatou que existem muitas queixas dos moradores sobre esta situação, sendo que o caminhão 
que faz o recolhimento do lixo passa uma vez por semana na comunidade, mas não tem um horário 
definido, assim as famílias, muitas vezes, acabam ficando quinze dias com lixo em casa, pois se 
eles levarem no local de recolhimento corre o risco dos animais rasgarem os sacos e espalharem o 
lixo na rua, ameaçando o meio ambiente. Diante disto, disse que é interessante a prefeitura pensar 
nesta questão do meio ambiente, declarando que não tem conhecimento se é obrigação do 
município ou da empresa COPERCLICA a instalação das lixeiras, porém, explicou que eles têm 
um lugar fixo para depositar o lixo e seria muito importante que o setor responsável avaliasse esta 
situação e instalasse nesta comunidade duas lixeiras, uma para o lixo reciclável e outra para o lixo 
comum. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi colocada em 



 

 

discussão a Indicação Nº 047/2021. A Vereadora Daiane fundamentou a indicação comentando 
que desde que assumiu o cargo de Vereadora em 2017 (dois mil e dezessete) vem solicitando as 
faixas de segurança e os redutores de velocidade tanto na Rua José Bonifácio, quanto na Rua 
Ângelo Boff, e passados quatro anos, ainda não conseguiu, lembrando do acidente ocorrido neste 
ano que acabou lesionando gravemente uma pessoa. Diante deste fato, a Vereadora comparou 
quanto gastariam para construir um quebra-molas e o quanto o SUS está pagando numa cirurgia, 
corridas de ambulância nos dias de internação, os curativos que a unidade de saúde tem que fazer 
devido a um acidente de trânsito. Disse que os motoristas que chegam de Erechim, super cansados, 
não veem a hora de chegar no calçamento ou asfalto e acelerar para respirarem um pouco sem 
poeira, mas acabam entrando nesta via que é um cruzamento em alta velocidade, onde também 
tem crianças. Pronunciou ainda que os caminhões que fazem a entrega ou o carregamento de 
material na Loja Cavalli, geralmente são caminhões grandes e mais lentos, e os motorista acabam 
não tendo uma boa visão da chegada de Marcelino, sendo que o fluxo de veículos nestas quatro 
vias é muito grande. Ressaltou que hoje também presenciou mais um acidente nesta via, mas graças 
a Deus sem pessoas feridas. Antes de finalizar a Vereadora cobrou a construção deste redutor de 
velocidade e a sinalização para entrada e saída de veículos na esquina da Loja Cavalli, para que o 
pessoal fique mais alerta, pois seria algo evitável se os motoristas reduzissem a velocidade, mas 
conscientização no trânsito não resolve, assim na entrada da cidade tem que ter um redutor de 
velocidade. O Presidente da Câmara deixou registrado que também presenciou o acidente de hoje, 
falou da importância destes redutores de velocidade, pois um acidente mais grave pode acontecer 
e não terão a oportunidade de consertar e que também já solicitou verbalmente ao setor 
responsável, esperando que providências urgentes sejam tomadas.  A indicação foi à votação e 
aprovada por unanimidade de votos. Seguindo, o Protejo de Lei do Legislativo Nº 010/2021, de 
autoria da Mesa Diretora foi colocado em discussão. Não havendo manifestações, foi à votação e 
aprovado por unanimidade. Em segunda discussão foi submetido o Projeto de Resolução Nº 
09/2021, de autoria da Mesa Diretora. Sem manifestações dos Vereadores, o Senhor Presidente 
informou que o projeto seguiu os trâmites regimentais, sendo incluído na Ordem do Dia para 
discussão em duas sessões consecutivas, conforme determina o art. 173, § 3º do Regimento Interno 
e que o projeto será votado na próxima reunião ordinária. Encerrada a Ordem do dia, o Senhor 
Presidente passou para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. O primeiro a ocupar a tribuna 
foi o Vereador Euclides Dal Bello, que iniciou sua fala parabenizando a Presidente do Grupo da 
Terceira Idade - Conviver com Alegria, pelas belas palavras proferidas na sessão anterior sobre o 
Dia do Idoso, que foi comemorado em outubro. Lembrou que este grupo foi criado na época de 
sua administração e que nenhuma pessoa batalhou mais para isto do que a Senhora Virgínia 
Barancelli, já falecida, lembrando que ela com recurso próprio foi até a Diocese de Vacaria e 
conseguiu o terreno, que depois na administração seguinte foi construída a Casa do Idoso. Disse 
ter conhecimento de que não cabe aos Vereadores esta iniciativa, porém, sugeriu à Presidente do 
Grupo da Melhor Idade que encontrem alguma maneira de homenageá-la, seja dando o seu nome 
ao Grupo ou talvez à Casa do Idoso, por todo o bem que ela prestou a esta entidade. Recordou 
inclusive que junto da Senhora Virgínia, uma pessoa que também se dedicou muito ao grupo foi o 
Senhor Vilço Sartori, também já falecido. Ao final ressaltou que todo o jovem um dia será idoso, 
e que este idoso deve ser respeitado e lembrado pelas coisas boas que fez. Próxima a ocupar a 
tribuna, Vereadora Veranice Pegorini Baldissera, saudou os presentes e discorreu também em 
nome do Vereador Fábio sobre a viagem de Brasília, a qual fizeram juntamente com a ex-Prefeita 
Dirlei, com o objetivo de visitar os gabinetes dos Deputados afim de justificarem às necessidades 



 

 

de emendas parlamentares para o município. Declarou que voltaram satisfeitos com os Deputados 
do Partido dos Trabalhadores, pois mesmo não estando na administração municipal, estarão 
enviando emendas parlamentares já para o próximo ano. Afirmou que acreditam nisto, pois neste 
ano, através do Deputado Paulo Pimenta e da Deputada Maria do Rosário foram destinadas à 
Secretaria Municipal de Saúde, duas emendas parlamentares para custeio, no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) cada, com o objetivo de oferecer a nossa população exames de alta e 
média complexidade e também medicamentos. Lembrou ainda, que neste ano por intermédio da 
ex-Vereadora Onira, foi destinado R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Hospital Beneficente São 
José, através do Deputado Henrique Fontana, o que representou muito para esta entidade. Disse 
que diante desta realidade, voltaram felizes, pois acreditam que os pedidos serão atendidos e em 
breve estes recursos irão auxiliar a nossa comunidade. Prosseguindo em seu discurso, a Vereadora 
manifestou a sua indignação e disse que este sentimento também é o de muitos munícipes, 
referindo-se à situação da Avenida 15 de Novembro. Segundo a Vereadora, desde o início do ano, 
por muitas vezes, procurou o Senhor Prefeito Municipal solicitando reparos nesta via, mais 
precisamente no trecho asfaltado, tendo se manifestado na tribuna e também apresentado 
indicação. Disse que passados 8 (oito) meses conseguiram fazer uma operação tapa-buracos, que 
durou menos de trinta dias, e que hoje o que tem nesta avenida não são buracos, mas sim crateras, 
indagando sobre a qualidade do serviço de tapa-buracos que foi realizado. Disse que voltou a 
procurar o Executivo, solicitando novos reparos e até hoje nada, sendo que só tem aumentado e 
dificultado o trânsito nesta via. Lembrou que na administração da ex-Prefeita Dirlei, o Vereador 
Norba gritava nesta Casa, por buracos muito menores ele gravou vídeo naquela rua, jogando as 
britas para o ar e pedindo que fossem feitos os reparos, mas que hoje está no poder o partido do 
MDB, partido do ex-Vereador Norba e questionou o que está sendo feito com relação à 
conservação das ruas. Ressaltou que a ex-Prefeita Dirlei calçou 30 (trinta) ruas, recapeou toda a 
Avenida José Bonifácio, R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) de recurso próprio e 
questionou se a atual administração, após quase um ano de gestão, não tem recursos para uns 200 
(duzentos) metros de rua, nem que seja para tapar os buracos? Ainda sobre a Avenida 15 de 
novembro, a Vereadora contou que no feriado de segunda-feira, presenciou dois carros que tiveram 
danos após caírem nas crateras, quem conhece a rua faz zigue-zague em função dos buracos. Disse 
referir-se a esta via, porque não é uma simples rua, mas sim o acesso a Machadinho, cidade 
turística onde passam muitos carros, principalmente nos finais de semana. Afirmou que 
Maximiliano mostra uma Avenida 15 de novembro em situação precária, a Avenida 7 de setembro 
com buracos já abertos e a Avenida Porto Alegre soltando um monte de britas, por isso, é 
necessário e urgente que sejam feitas algumas coisas, voltando a dizer que há um ano gritavam e 
jogavam britas para o ar, por conta de alguns buracos e agora os buracos podem virar crateras que 
está tudo bem. Mencionou que na sua última conversa com o Senhor Prefeito, o mesmo lhe pediu 
para ir em busca de uma emenda parlamentar para o recapeamento desta rua, no entanto, afirmou 
que estarão trazendo uma emenda para uma rua, mas que certamente não será para esta, até porque 
a Avenida 15 de Novembro já foi comtemplada com uma emenda parlamentar para construí-la na 
gestão da ex-Prefeita Dirlei, enfatizando ainda que é dever da administração fazer os reparos 
necessários. Ressaltou que está nessa Casa para fiscalizar e reivindicar o que a população precisa, 
acreditando que é fundamental que isso seja feito e não precisa “levar de barriga” como está sendo 
feito o ano todo. Disse também que muitas estradas do interior já estão em estado precário, 
portanto, chega de promessas feitas no ano passado, é hora de começar a colocá-las em prática. 
Ao final deixou uma reflexão acerca do slogan da campanha, indagando onde Maximiliano pode 



 

 

mais? Disse que seu desejo, se é que Maximiliano pode mais, que seja colocado em prática, 
oferecendo ruas descentes para as pessoas trafegarem. Após passar a presidência ao Vice-
Presidente Vereador André, fez uso da tribuna o Vereador Cláudio Grando dizendo que não estava 
preparado para falar, mas diante do pronunciamento da Vereadora Veranice sente-se no dever e 
na obrigação de se posicionar. Referindo-se à precariedade da rua, quando a Vereadora se 
empolgou fazendo um belo discurso sobre a necessidade urgente de reparos, disse que é preciso 
lembrar que este asfalto faz menos de cinco anos que foi feito, e quando uma obra é mal executada, 
não tem estrutura, é feita a toque de caixa, bem fininha, dá nisso, e não adianta chorar o leite 
derramado e dizer que a obra está cheia de buracos. Falou que não tirava a razão da Vereadora, no 
entanto era necessário colocar “os pingos nos is”, a obra talvez tenha sido executada com poucos 
recursos na época, por isso, foi mal feita e encontra-se cheia de buracos. Ponderou que a rua precisa 
de conserto, mas, um asfalto que foi feito com dinheiro público não pode aguentar somente cinco 
ou sete anos, sendo que um tapa-buracos dura trinta dias mesmo, porque o asfalto não tem base. 
Disse que não tirava o mérito da discussão, afirmando que Maximiliano pode mais sim, mas 
também podemos deixar o município melhor se as obras forem bem realizadas. Ressaltou que 
estão com uma série de dificuldades para conseguir ajustar as prestações de contas das obras do 
município, lembrando que hoje esteve na prefeitura um senhor que até chorou por causa das 
prestações de contas que não tem solução ou que a solução é muita distante, difícil para a 
administração conseguir resolver mesmo tentando ajudar. Disse esperar que na próxima sessão 
consiga se preparar melhor, sem se empolgar ou ficar nervoso, mas que a realidade é essa, não 
adianta fazer coisas que não dão resultado, porque logo as pessoas vêm reclamar. Deixou claro 
que também não tirava o mérito do Vereador Norba, o qual no passado reclamava justamente 
porque faltava sustentação e base nas obras, e se preciso for trará mais argumentos da 
administração, das dificuldades que estão encontrando para conseguir dar sequência aos trabalhos. 
Por fim, assegurou que podemos mais sim, porém se tivessem dado melhor sequência também no 
passado, dizendo ainda que “uma laranjeira não dá fruto na raiz, mas sim na copa e na árvore.” 
Reassumindo a presidência e 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 aos presentes e também os que acompanhavam pelo Facebook. Convidou a todos 
para a próxima Reunião Ordinária que será realizada no dia 06 de dezembro de 2021, às 19h. Do 
que eu, Daiane Barancelli, Secretária, 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 


