
 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 05 de abril de 2022. 

Aos cinco dias do mês de abril 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, 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 Terceira Reunião Ordinária do ano de 2022, saudando 
os Vereadores, os funcionários da Casa, o público presente e aqueles que acompanhavam de casa 
através da página da Câmara de Vereadores no Facebook. Na sequência, compareceu à reunião, o 
Secretário Municipal de Assistência Social, Senhor Murilo da Silva Barancelli, o qual explanou 
acerca da necessidade de criação do Cargo em Comissão de Coordenador do CRAS (Projeto de 
Lei Nº 021/2022). Também foi aberto espaço para que os Parlamentares fizessem observações e 
questionamentos ao Secretário. Pronunciamentos disponíveis na gravação da referida Reunião 
Ordinária arquivada na Secretaria da Casa. Ato contínuo, o Senhor Presidente dispensou a leitura 
da Ata da Segunda Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de março de 2022, a qual já havia sido 
disponibilizada aos Vereadores. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Continuando, o Senhor Presidente solicitou à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que 
procedesse a leitura das matérias constantes no EXPEDIENTE DO DIA: - Requerimento Nº 
005/2022 – Ver.ª Veranice Pegorini Baldissera: Justificativa para ausência na Segunda Reunião 
Ordinária, realizada no dia 22 de março de 2022. - Indicação Nº 010/2022 – Ver. Idanir Minozzo: 
Indica ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal se digne determinar ao setor responsável da 
municipalidade, a realização de estudo que viabilize a construção de um redutor de velocidade 
(quebra-molas), na Rua Barão de Santo Ângelo. - Indicação Nº 011/2022 – Ver.ª Daiane 
Barancelli: Reitera a Indicação Nº 035/2021, de sua autoria, nos seguintes termos: “Indica ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que avalie junto ao setor competente estudos técnicos para a 
ampliação do Parque Infantil Lauro Mar, localizado na Rua Daltro Filho, sugerindo o fechamento 
da rua lateral, sem denominação (ao lado da Escola Estadual Dom Bosco), com a retirada do 
calçamento, para posterior construção de duas quadras de areia (futebol e vôlei).” Sugere ainda, 
que os braços de luz (suporte) e as lâmpadas que estão sendo retirados das ruas, sejam utilizados 
para melhorar a iluminação do local no período da noite. - Indicação Nº 012/2022 – Ver. Ismael 
Zukunelli: Reitera a Indicação Nº 005/2022, de sua autoria, nos seguintes termos: “Indica à 
Administração Municipal que viabilize estudos junto a Secretaria competente visando à 
contratação de um Guarda (vigilante) para a Escola Municipal de Educação Infantil Mundo 
Mágico”. - Indicação Nº 013/2022 – Ver. Fábio Macanan: Indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
na forma regimental, determinar à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto da estrada 
da Linha Navegantes e da Linha Ipiranga. - Projeto de Lei Nº 019/2022: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a efetuar reparcelamento de contrato e dá outras providências. O Vereador 
Cláudio solicitou que o projeto fosse baixado para a Comissão Única de Parecer. O pedido de 
baixa foi posto em votação e aprovado por unanimidade. - Projeto de Lei Nº 020/2022: Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a prorrogar contratos temporários de trabalho de Técnico 
Enfermagem e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 021/2022: Cria Cargo em Comissão 
(Coordenador do CRAS) e dá outras providências. Antes de passar para a Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente informou que o Projeto de Lei Nº 022/2022, que cria Gratificação (Coordenador 
Farmacêutico) e dá outras providências, seria retirado de pauta. O Vereador Ismael reclamou que 



 

 

a retirada de pauta do projeto não foi repassada ao Plenário, deixando registrado a sua discordância, 
por entender que os Vereadores deveriam ser comunicados, antes de iniciar a reunião. O Senhor 
Presidente disse que reconhecia o aparte do Vereador Ismael e caso algum Vereador quisesse 
registrar a sua manifestação, que ficasse à vontade. O Vereador Idanir também falou que não 
concordava com a retirada do projeto. A Vereadora Veranice posicionou-se da mesma forma, 
dizendo que se as coisas estavam em andamento, que tivessem acontecido. O Senhor Presidente 
deixou registrado que a retirada de pauta não fere nenhum procedimento formal, o Regimento 
Interno não obriga que haja este procedimento, simplesmente, um costume que até o momento 
estava sendo feito. O Vereador Ismael disse que concordava com o Senhor Presidente na questão 
do Regimento Interno, no entanto, afirmou que mais uma vez estava havendo falta de respeito 
perante o Plenário, considerando a situação totalmente equivocada, pois os Vereadores deveriam 
ter sido avisado antes que este projeto não entraria em pauta. Dando sequência a sessão, o Senhor 
Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, colocando em votação o Requerimento Nº 005/2022 da 
Vereadora Veranice, o qual foi aprovado por unanimidade. Submetida a discussão a Indicação Nº 
010/2022. O primeiro a se manifestar foi o autor, Vereador Idanir, dizendo que vem atender ao 
pedido dos moradores do local, tendo em vista que o motivo é sempre e excesso de velocidade dos 
veículos, ainda que nesta via não tenha muito trânsito, tem sempre crianças brincando e pessoas 
idosas caminhando. Disse que há um desrespeito ao limite de velocidade, por isso, sugeriu este 
redutor e que os moradores agradecem. O Vereador Cláudio destacou que não é somente o redutor 
de velocidade que resolverá o problema, tem que haver conscientização das pessoas que utilizam 
as ruas de nossa cidade, as quais imprimem normalmente uma velocidade superior ao que é 
permitido, colocando em risco os pedestres. Disse que na sua atividade profissional, 
semanalmente, tem se deparado com multas efetuadas pela Brigada Militar, por excesso de 
velocidade, onde a mesma está exercendo o seu papel, mas mesmo assim não está sendo coibido. 
Por este motivo, disse concordar com a indicação do colega, pois ainda se faz necessário, o 
município construir quebra-molas. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. A 
Indicação Nº 011/2022 foi a próxima matéria em discussão. Em sua justificativa a Vereadora 
Daiane disse que vem há tempo fazendo este pedido, porque muitos pais cobram que o nosso 
município não tem um local de lazer que possa ser usufruído no final da tarde para tomar um 
chimarrão, bater uma bola com os filhos. Ressaltou que estes pais que trabalham o dia inteiro, não 
tem tempo para dar atenção aos filhos, por isso, muitos deles, pela falta de uma atividade física ou 
uma brincadeira em família, passam muito tempo no celular. Segundo a Vereadora, a localização 
deste parque engloba uma grande região do município, onde não tem um local adequado para as 
crianças brincarem. E, aproveitando essa questão da parte de iluminação, a Vereadora afirmou que 
seria possível iluminar ao redor de todo o parque e também acredita que o custo não seria alto para 
as duas quadras, uma vez que seriam retiradas as pedras e colocada a areia, pois se a prefeitura for 
buscar no porto, com os caminhões próprios, o custo seria baixo. Concluiu dizendo que indicava 
algo simples, mas que ajudará muito a população. Em votação, a indicação foi aprovada por 
unanimidade. Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº 012/2022. O autor, Vereador Ismael 
reiterou as suas justificativas dizendo que o Executivo tem encaminhado alguns projetos, 
solicitando urgência na avaliação e votação desta Casa, mas também vê com extrema importância 
a possibilidade de ter um vigilante na Escola Mundo Mágico. Aproveitando a presença do Senhor 
Prefeito, solicitou para que ele avaliasse com mais carinho esta situação, por se tratar de um pedido 
dos pais dos alunos que frequentam esta escola. Lembrou que foi apresentado pelo Senhor 
Presidente um orçamento, onde cada guarda custaria aos cofres do município em torno de R$ 



 

 

4.000,00 (quatro mil reais), porém, advertiu que no quadro de funcionários do município existem 
dois cargos de vigilantes, os quais estariam em desvio de função, mas que poderiam ser realocados, 
sendo que um deles poderia ir para o portão da Escola Mundo Mágico. Por fim, disse saber que o 
Prefeito tem total ciência disto, por isso, pediu encarecidamente que seja avaliado o mais breve 
possível, para dar um pouco mais de segurança naquela escola. O Vereador Romeu concordou que 
é de extrema necessidade a indicação do colega, tendo em vista que segundo relatos, dias atrás um 
aluno acabou embarcando em um ônibus e quando o pai foi buscá-lo na escola tiveram que sair a 
procura. Disse que se tiver um guarda na escola, ele poderá auxiliar com isso, e como temos dois 
guardas em desvio de função, não será necessário o município contratar este serviço. O Vereador 
Cláudio ponderou que no ano passado já havia feito esta solicitação ao Prefeito, mas também ficou 
sem muito respaldo. Concordou com as colocações de extrema necessidade, dada a eventual 
possibilidade de ocorrer algum ato que venha prejudicar os nossos alunos.  Disse que é evidente 
que este guarda não estará circulando na rua em frente ao colégio, mas sim, estará no portão da 
escola verificando a entrada e a saída de alunos. Também falou que não se justifica o guarda para 
cuidar os alunos que embarcam em ônibus errado, até porque são aproximadamente 200 (duzentos) 
alunos e ele não vai conseguir controlar tudo. Segundo o Vereador, o guarda é para coibir a entrada 
de pessoas estranhas ao ambiente escolar, sendo que este é o controle que deve ser feito. Passando 
a presidência a Vice-Presidente Vereadora Daiane, o Vereador André se manifestou lembrando 
que o Vereador Grando no ano passado já havia solicitado internamente junto à administração e 
que também abraçou a ideia. Disse que quando o Vereador Ismael colocou este pedido também o 
parabenizou, pois trata-se de uma indicação muito bela para o nosso momento atual. Registrou que 
havia um orçamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no entanto, outra empresa lhe encaminhou 
um orçamento mais baixo, inclusive o Vereador Idanir se interessou e lhe questionou sobre a 
existência de um zelador. Diante disso, conversou com a administração e pode concluir que cargo 
existe e que o mesmo será designado para esta atividade junto a Escola Mundo Mágico. Por fim, 
falou que de qualquer forma o interesse, que é em comum, será atendido. Reassumindo a 
presidência e não havendo mais manifestações, o Senhor Presidente colocou a indicação em 
votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi à discussão a Indicação Nº 
013/2022. Fez uso da palavra o Vereador Fábio, autor da indicação, dizendo que as estradas da 
Linha Navegantes e Ipiranga estão em péssimas condições e que a patrola passou uma única vez. 
Solicitou ao Senhor Prefeito junto à Secretaria de Obras que realizasse o conserto da estrada, onde 
o povo está abandonado. O Vereador Romeu, em apoio à indicação, comentou que esteve passando 
pela Linha Ipiranga e também pela Linha Caçador e de fato essas estradas nunca estiveram tão 
ruins. Disse que gostaria de saber o que está acontecendo com os nossos trabalhadores, indagando 
porque não estão vencendo as estradas. Lembrou que no ano passado, o Secretário de Obras esteve 
nesta Casa pedindo que os Vereadores aprovassem as 10 (dez) horas máquinas para cada colono, 
mas na época foi um dos que contestou por entender que a Secretaria não venceria fazer nem as 
estradas e se tivessem aprovado o projeto, o serviço seria feito somente para dois e parado ou as 
estradas estariam piores do que estão. Finalizou dizendo que é preciso ter a cabeça no lugar, fazer 
as coisas certas para não se precipitar e depois ter falhas, os colonos já sofrerem com a seca e a 
perda de produtos e ainda se deparam com as estradas nesta situação. O Vereador Idanir concordou 
que as estradas das Linhas Navegantes, Ipiranga e também Israel estão precárias, solicitando uma 
avaliação e que uma passada de máquina não resolve cem por cento, mas vai amenizar um pouco 
a situação. O Vereador Cláudio se manifestou a favor do pedido, lembrando que ontem passou 
pela estrada da Linha Navegantes e realmente está um pouco danificada. Disse que no período de 



 

 

seca não era possível consertar porque era muito seco e nos últimos dias ocorreu bastante chuva. 
Ressaltou que essas estradas onde há um trânsito de veículos pesados, realmente há um estrago, 
mas não justifica não fazer a manutenção. Registrou que há uma necessidade imperante e urgente 
de realizar a manutenção nas principais estradas do município. Acredita que o tempo vai melhorar 
e as estradas serão consertadas para que a produção, que já foi perdida com a seca e agora com o 
excesso de chuva, possa ser escoada, pois há de se tomar o cuidado também com os agricultores, 
deixando as estradas no mínimo em condições de trafegabilidade. Não havendo mais 
manifestações, a indicação foi à votação recebendo aprovação unânime. Dando sequência foi à 
discussão do Plenário, o Projeto de Lei Nº 020/2022. Sem manifestações dos Vereadores, o projeto 
foi à votação e rejeitado por 5 (cinco) votos contrários x 2 (dois) votos favoráveis, foram contrários 
os Vereadores Fábio, Idanir, Ismael, Romeu e a Vereadora Veranice. Seguindo, o Senhor 
Presidente submeteu o Projeto de Lei Nº 021/2022 em discussão. Não havendo quem quisesse se 
manifestar, o referido projeto foi à votação e rejeitado por 5 (cinco) votos contrários x 2 (dois) 
votos favoráveis, foram contrários os Vereadores Fábio, Idanir, Ismael, Romeu e a Vereadora 
Veranice. Ao declarar encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para a Tribuna Livre, o 
Senhor Presidente passou para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE. Único a usar o espaço, 
Vereador Idanir iniciou saudando os presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade. Em nome 
da bancada do Partido Progressista, prestou esclarecimentos afirmando que desde o ano de 2009, 
o partido tem buscando recursos para auxiliar o município. Disse que nesta gestão, embora sejam 
oposição, continuam fazendo isso, deixando claro que nos  últimos dias foram o equivalente a R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais) em recursos apontados para o município, pontuando os R$ 
250.000,00 (duzentos mil reais) para o asfalto da rua em frente ao Hospital, R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais) destinados ao Hospital São José e mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
no ano passado que foram sinalizados para a canalização do poço artesiano da Linha Santo Antônio 
e comunidades ao redor.  Reportando-se ao projeto do Rally, que votou contra junto com o 
Vereador Ismael, esclareceu que fez isso de sã consciência e autorizou o Senhor Presidente a usar 
o seu nome em letras bem grandes quando for fazer uma nota. Disse ainda que lhe chamou atenção 
o fato de que cinco Vereadores teriam votado pelo progresso do município, o que discordou, 
porque quando o dinheiro sai do município não é progresso, pelo contrário, progresso é quando o 
dinheiro vem e fica para fazer obras para o povo. Segundo o Vereador, a bíblia nos ensina que 
devemos ajudar primeiro os domésticos da fé, ou seja, a nossa família, o nosso grupo, a nossa 
comunidade. Referindo-se a discussão do projeto, quando foi comentado que podemos errar 
tentando, no seu entendimento é errar sabendo que não dará certo. Finalizou ressaltando que foi 
voto vencido, no entanto, deixou este esclarecimento, dando liberdade ao Senhor Presidente de 
mencionar o seu nome quando votar contra, como também ocorreu hoje. Antes de encerrar, o 
Senhor Presidente disse que como lhe foi atribuída matéria e informações de aspecto pessoal, 
solicitou brevemente o registro de algumas falas, elucidando que os Vereadores que votaram a 
favor, votaram pelo progresso, porém, disse acreditar que o Vereador Idanir, pelo voto contrário, 
também tenha votado com a mesma intenção, pois lhe custaria acreditar que os nove Vereadores 
estariam nesta Casa, depois de colocar o nome à disposição numa campanha eleitoral, passar por 
tudo o que passaram, se não fosse pensando no progresso do município. Ressaltou que a 
pluralidade de ideias e esta beleza que a democracia nos proporciona, que é a discordância e o 
debate, somente no campo das ideias, é o mais relevante da política. Referindo-se à divulgação, 
esclareceu que o seu Facebook nada mais é do que uma fonte de informação, que não tem o 
objetivo e nem a má índole de usar o nome de alguns dos Vereadores, para a promoção pessoal ou 



 

 

o oposto disso, tratando-se, meramente, de mais um canal de informação, que entende ser relevante 
para o seu caminho político e pessoal e também para chegar até as pessoas o que as vezes acontece 
nesta Casa e elas não ficam sabendo, concluiu. Não havendo mais inscritos para o Grande 
Expediente e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da 
presente Reunião Ordinária, agradeceu aos presentes, em especial, o Senhor Prefeito e o Secretário 
Murilo, aos que acompanhavam pelo Facebook e convidou a todos para a próxima Reunião que 
será realizada no dia 20 de abril, às 19h. 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 


