
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 

Aos cinco dias do mês de
Vereadores da Câmara Municipal 
Ordinária sob a presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, 
seguintes Edis: Cláudio Grando
Minozzo, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 
Ordinária do ano de 2022, saudando
as pessoas que acompanhavam 
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente dispensou a 
Ordinária, realizada no dia 
Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade.
Servidora da Câmara Danieli Acorsi, 
EXPEDIENTE DO DIA:
Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar a pulverização de 
inseticida em toda a cidade, tendo em vista os crescentes casos de dengue no município. 
Também sugere para que sejam tomadas as devidas providências, por intermédio do 
departamento competente, no sentido de providenciar a intensificação de campanhas e ações de 
saúde pública (mutirões, divulgações, entre outros), objetivando mobilizar todos os cidadãos n
combate à dengue. - Indicação Nº 019/2022 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto à secretaria municipal competente, providências no 
sentido de designar um Agente Comunitário de Saúde para atender os moradores que pertencem 
a Micro área 03 urbana. Tal medida se faz necessária, uma vez 
desassistidos dos serviços, em função do afastamento da profissional de saúde que desenvolvia 
atividades nesta área. - Indicação Nº 020/2022 
Prefeito Municipal, na forma regimental, para que det
realizar o conserto da estrada da Linha Raia. 
Reconhecimento pelos 70 anos de atuação da 15ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) 
de Erechim. - Projeto de Lei do Legislativo 
Municipal da Merendeira escolar e dá outras providências. 
Autoriza ao Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Machadinh
Autoriza o Município de Maximiliano de Almeida a realizar despesas para atender famílias em 
situação de desabastecimento de água potável e dá outras providências.
reunião, o Senhor Presidente iniciou a 
Nº 018/2022, de autoria da Vereadora Veranice. Em sua justificativa a autora 
dois anos com medo diante da pandemia da COVID
são os casos crescentes de dengue em nossa cidade.
estão contaminadas, já está 
e as divulgações são necessários, mas somente isso 
estamos com o mosquito doente e precisamos eliminá
que se tem é que não podem 
municípios estão conseguindo fazer 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 05 de maio de 2022. 

dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois
Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram

presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, 
Cláudio Grando, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, 

e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 

2022, saudando os Vereadores, os Servidores da Casa, 
acompanhavam através da página da Câmara de Vereadores no Facebook

o Senhor Presidente dispensou a leitura da Ata
Ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2022, que já havia sido disponibilizada aos Vereadores. 
Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente solicitou à 
Servidora da Câmara Danieli Acorsi, para que procedesse à leitura das matérias constantes no 

:- Indicação Nº 018/2022 – Verª. Veranice Pegorini Baldissera
Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar a pulverização de 
inseticida em toda a cidade, tendo em vista os crescentes casos de dengue no município. 

re para que sejam tomadas as devidas providências, por intermédio do 
departamento competente, no sentido de providenciar a intensificação de campanhas e ações de 
saúde pública (mutirões, divulgações, entre outros), objetivando mobilizar todos os cidadãos n

Indicação Nº 019/2022 – Verª. Veranice Pegorini Baldissera
Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto à secretaria municipal competente, providências no 
sentido de designar um Agente Comunitário de Saúde para atender os moradores que pertencem 
a Micro área 03 urbana. Tal medida se faz necessária, uma vez 
desassistidos dos serviços, em função do afastamento da profissional de saúde que desenvolvia 

Indicação Nº 020/2022 – Ver. Fabio Macanan: 
Prefeito Municipal, na forma regimental, para que determine à Secretaria Municipal de Obras 
realizar o conserto da estrada da Linha Raia. - Moção Nº 002/2022: 
Reconhecimento pelos 70 anos de atuação da 15ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) 

Projeto de Lei do Legislativo Nº 04/2022 - Ver. Idanir Minozzo
Municipal da Merendeira escolar e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 030/2022
Autoriza ao Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Machadinho e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 031/2022
Autoriza o Município de Maximiliano de Almeida a realizar despesas para atender famílias em 
situação de desabastecimento de água potável e dá outras providências.

Presidente iniciou a ORDEM DO DIA, submetendo à deliberação a 
de autoria da Vereadora Veranice. Em sua justificativa a autora 

dois anos com medo diante da pandemia da COVID-19, mas atualmente o que vem nos afetando 
são os casos crescentes de dengue em nossa cidade. Disse que se observarmos 

já está em praticamente todos os locais da cidade. Ponderou que os mutirões 
e as divulgações são necessários, mas somente isso não é mais suficiente, 
estamos com o mosquito doente e precisamos eliminá-lo. Segundo a Vereadora, 
que se tem é que não podem fazer a aplicação do inseticida, porém, indagou porque outros 
municípios estão conseguindo fazer essa dedetização e se existe alguma maneira de fazer, porque 

 

 

SESSÃO LEGISLATIVA 

dois, às dezenove horas, os 
reuniram-se em Reunião 

presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, estando presentes os 
ello, Fábio Macanan, Idanir 

. Havendo número legal de Vereadores 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Quinta Reunião 

da Casa, o público presente e 
através da página da Câmara de Vereadores no Facebook. 

leitura da Ata da Quarta Reunião 
disponibilizada aos Vereadores. 
o Senhor Presidente solicitou à 

das matérias constantes no 
Verª. Veranice Pegorini Baldissera: 

Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar a pulverização de 
inseticida em toda a cidade, tendo em vista os crescentes casos de dengue no município. 

re para que sejam tomadas as devidas providências, por intermédio do 
departamento competente, no sentido de providenciar a intensificação de campanhas e ações de 
saúde pública (mutirões, divulgações, entre outros), objetivando mobilizar todos os cidadãos no 

Verª. Veranice Pegorini Baldissera: Solicita ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto à secretaria municipal competente, providências no 
sentido de designar um Agente Comunitário de Saúde para atender os moradores que pertencem 

que os moradores estão 
desassistidos dos serviços, em função do afastamento da profissional de saúde que desenvolvia 

Ver. Fabio Macanan: Indica ao Senhor 
ermine à Secretaria Municipal de Obras 

Moção Nº 002/2022: Moção de Aplausos e 
Reconhecimento pelos 70 anos de atuação da 15ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) 

Ver. Idanir Minozzo: Institui o Dia 
Projeto de Lei Nº 030/2022: 

Autoriza ao Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação do Corpo de 
Projeto de Lei Nº 031/2022: 

Autoriza o Município de Maximiliano de Almeida a realizar despesas para atender famílias em 
situação de desabastecimento de água potável e dá outras providências. Dando sequência à 

submetendo à deliberação a Indicação 

de autoria da Vereadora Veranice. Em sua justificativa a autora falou que vivemos 
, mas atualmente o que vem nos afetando 

observarmos pelas pessoas que 
Ponderou que os mutirões 

não é mais suficiente, tendo em vista que 
. Segundo a Vereadora, a informação 

porém, indagou porque outros 
se existe alguma maneira de fazer, porque 



em nosso município não é feito 
alguma maneira terão que 
contaminadas apresentam sintomas leves
que deve haver essa preocupação, por tratar
colegas para que possam, 
sentido. O Vereador Cláudio 
a mobilização dão resultados positivos
precisam tomar consciência
meio do “fumacê”, esclareceu que já
através da Enfermeira Daia e do Secretário, 
providências para comprar o equipamento
autorização do estado para comprar a máquina. 
estado, com os exames confirmados pelo
estado vem fazer a análise dos 
foco único. Ressaltou que 
tomar posições com relação a isso, o 
inclusive teve municípios vizinhos
Regional de Passo Fundo porque não tinham 
da saúde do município está em contado quase que diariamente com Porto Alegre para obter
resultados, mas em contraponto precisamos nos mobilizar para fazer o 
onde todos precisam fazer a sua parte. 
apropriadas a questão da campanha e da mobilização, pois se houver um 
não tem a necessidade de 
unanimidade. Continuando, o 
Defendida pela autora, Vereadora 
com esta desassistência,visto que a 
afastada por laudo médico
total, exceto para este grupo, 
também merecem este acompanhamento
desempenham uma função 
saúde, a qual informou que 
longo tempo, por isso, espera que seja
também recebam a visita e o acompanhamento
indicação é muito importante e que 
Reportando-se a área três, o Vereador explanou que
Secretário, quem faz a cobertura dest
pesado para eles. Destacou que a visita d
que muitas pessoas não vão 
pelas agentes de saúde. A Vereadora 
São Domingos retornou ao cargo, inclusive já fez as visitas acompanhando a equipe de saúde em 
toda a comunidade durante a campanha 
que toda a população seja ate
lacuna há um prejuízo coletivo, inclusive com relação ao vírus da dengue, 
fazem questão da visita do 
votação e aprovada por unanimidade de votos.

município não é feito algo para eliminar os mosquitos doentes? Ressaltou que de 
que unir esforços para combatê-lo, até porque algumas pessoas 
sintomas leves e em outras os sintomas são mais graves. Por fim, disse 

deve haver essa preocupação, por tratar-se de questão pública, solicitando
 enquanto município, tomar atitudes mais urgentes e severas nest

Vereador Cláudio concordou com a indicação da colega, dizendo que as campanhas e 
resultados positivos. Lembrou que também foi acometido pela dengue

precisam tomar consciência que o problema é grave. Com relação ao contr
, esclareceu que já esteve fazendo este contato com a Secretaria de Saúde, 

através da Enfermeira Daia e do Secretário, sendo que de imediato a equipe da saúde tomou 
comprar o equipamento, mas feito o levantamento, a empresa 

autorização do estado para comprar a máquina. Segundo informações, 
confirmados pelo laboratório do Lacem de Porto Alegre, 

vem fazer a análise dos locais onde estão os focos, no caso de Maximiliano somos um 
Ressaltou que enquanto os resultados dos exames não saem

tomar posições com relação a isso, o Prefeito teve a maior boa vontade para fazer este controle, 
vizinhos que fizeram e foram autuados pela 
porque não tinham esta autorização. Em síntese

da saúde do município está em contado quase que diariamente com Porto Alegre para obter
mas em contraponto precisamos nos mobilizar para fazer o 

onde todos precisam fazer a sua parte. Em breve fala, o Senhor Presidente 
apropriadas a questão da campanha e da mobilização, pois se houver um 
não tem a necessidade de vir combater. Em votação, a indicação foi aprovada por 

Continuando, o Senhor Presidente colocou a Indicação Nº 01

Vereadora Veranice, a qual afirmou que área três vem há muitos anos 
visto que a agente de saúde tem problemas de saúde e

médico. Registrou que quando o município tem uma cobertura quase que 
ste grupo, é porque a função deste profissional é importante

também merecem este acompanhamento, até mesmo pela questão da dengue, 
desempenham uma função importantíssima no combate. Disse ter conversando com 

, a qual informou que ficará afastada do cargo até outubro. Segundo a Vereadora
espera que sejam tomadas as providências cabíveis para que estas famílias 

m a visita e o acompanhamento deste profissional. O Vereador Romeu disse que a
importante e que a região de São Domingos também estaria sem 

se a área três, o Vereador explanou que este problema vem desde 
Secretário, quem faz a cobertura deste trabalho são os outros agentes de saúde, mas

Destacou que a visita destes profissionais é muito importante
que muitas pessoas não vão ao posto de saúde e nem ao hospital, muitas são

Vereadora Daiane esclareceu que o agente de saúde 
retornou ao cargo, inclusive já fez as visitas acompanhando a equipe de saúde em 

toda a comunidade durante a campanha vacinação. O Vereador Cláudio 
toda a população seja atendida pelos agentes de saúde, pois no momento que 

lacuna há um prejuízo coletivo, inclusive com relação ao vírus da dengue, 
questão da visita do agente que traz as orientações. Sem mais discussão, 

ão e aprovada por unanimidade de votos.  Dando sequência foi à deliberação a 

 

 

r os mosquitos doentes? Ressaltou que de 
até porque algumas pessoas 

sintomas são mais graves. Por fim, disse 
solicitando a colaboração dos 

des mais urgentes e severas neste 
dizendo que as campanhas e 

. Lembrou que também foi acometido pela dengue e todos 
controle do mosquito, por 

esteve fazendo este contato com a Secretaria de Saúde, 
imediato a equipe da saúde tomou 

levantamento, a empresa precisa da 
, tem que ter um laudo do 

Lacem de Porto Alegre, uma equipe do 
nde estão os focos, no caso de Maximiliano somos um 

não saem, o estado não permite 
refeito teve a maior boa vontade para fazer este controle, 

que fizeram e foram autuados pela Vigilância em Saúde da 
síntese, afirmou que a equipe 

da saúde do município está em contado quase que diariamente com Porto Alegre para obter estes 
mas em contraponto precisamos nos mobilizar para fazer o controle deste mosquito, 

enhor Presidente considerou 
apropriadas a questão da campanha e da mobilização, pois se houver um trabalho preventivo, 

m votação, a indicação foi aprovada por 
Indicação Nº 019/2022em discussão. 

área três vem há muitos anos 
problemas de saúde e, seguidamente está 

quando o município tem uma cobertura quase que 
importante e estas famílias 

questão da dengue, onde eles 
conversando com a agente de 
. Segundo a Vereadora, é um 

cabíveis para que estas famílias 
Vereador Romeu disse que a 

São Domingos também estaria sem cobertura. 
este problema vem desde o seu tempo como 

trabalho são os outros agentes de saúde, mas a seu ver fica 
to importante, tendo em vista 

o hospital, muitas são orientadas apenas 
u que o agente de saúde titular da área de 

retornou ao cargo, inclusive já fez as visitas acompanhando a equipe de saúde em 
Vereador Cláudio falou que a intenção é 

, pois no momento que ficar uma 
lacuna há um prejuízo coletivo, inclusive com relação ao vírus da dengue, onde muitas pessoas 

que traz as orientações. Sem mais discussão, a indicação foi à 
foi à deliberação a Indicação 



Nº 020/2022. Em sua justificativa, o 
passando pela estrada da Linha Raia
chamou atenção, porque criticavam tanto a
estradas estão arrumando. 
Vereadora Daiane iniciou dizendo que pretendia falar pessoalme
conversando com o Vereador
últimos dez dias foi realizada 
permitiu visitar quase cem por cento do município
muito triste com a situação vista. 
estradas e se for necessário, que seja
melhorias, porque a situação está 
sugeriu ao Prefeito fazer o mesmo, talvez num domingo de manhã com um outro veículo, 
não seja o dele, fosse averigua
desculpas ao Prefeito, mas 
precisou fazer esta colocação. 
unânime. Prosseguindo na Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu a 
discussão do Plenário. A Vereadora Veranice destacou que durante estes 
alguma forma, tiveram uma ligação com a escola estadual
professora foi construída dentro de 
Educação sempre foi um elo muito forte entre as escolas
educação se desenvolveu a partir da 
que comemorar setenta anos é comemorar um pouco 
deste momento de aplausos
distantes, pertenciam a 15ª Coordenadoria de Educação, os 
Veranópolis e toda a região da serra, mas com o
Alto Uruguai, porém agora com o fechamento de Lago
municípios. Registrou que hoje em dia está mais fácil, 
escolas falando toda a segunda
diferente do que acontecia antigamente, 
presidência à Vice-Presidente, manifestou
admirava a carreira da Vereadora Veranice 
transmitiu conhecimento, assim como tantos outros educadores que teve o privilégio de fazer 
parte dos ensinamentos. Ao regis
anos conectando ensino de qualidade a 
pela competência de todos os profissionais que estão 
inspirar e também de incentivar
breve reconhecimento aos educadores 
pois a educação é construída de forma colaborativa. 
educação ou qualquer pessoa que participa dela
que compõe essa Casa. 
responsabilidade de garantir o desenvolvimento 
apresentar responsabilidade social
desenvolvimento da pessoa humana
não somente imposições curriculares
feito isso. Enfatizou o trabalho excepcional 

Em sua justificativa, o Vereador Fábio esclareceu que na segunda
passando pela estrada da Linha Raia, a qual encontra-se bastante danificada. 
chamou atenção, porque criticavam tanto a gestão passada, mas agora que 
estradas estão arrumando. Em sua opinião, está na hora de começar a mostrar serviço. 

iniciou dizendo que pretendia falar pessoalmente
Vereador Fábio, resolveu trazer o assunto a público

foi realizada a campanha nacional de vacinação contra a influenza
cem por cento do município, mas ao chegar nas residências, sentiu

muito triste com a situação vista. Disse que até pensou em sugerir pela Casa de terceirizar as 
e se for necessário, que sejam contratados mais profissionais capacitados para fazer as 

a situação está terrível. Ressaltou que todos os anos passa nas 
fazer o mesmo, talvez num domingo de manhã com um outro veículo, 

averiguar a situação, a qual lhe causou vergonha. Finalizou pedindo 
mas frisou que Vereador Fábio havia lhe pedido 

precisou fazer esta colocação. Em votação, a indicação recebeu aprovação 
Prosseguindo na Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu a 
do Plenário. A Vereadora Veranice destacou que durante estes 

alguma forma, tiveram uma ligação com a escola estadual, ressaltando que a 
foi construída dentro de diversas escolas estaduais e acredita que a 

ducação sempre foi um elo muito forte entre as escolas e os professores
a partir da existência das escolas estaduais nos municípios. 

anos é comemorar um pouco da história de cada um, por isso, participa
deste momento de aplausos. Lembrou que no início com menos municípios, mas muito mais 

pertenciam a 15ª Coordenadoria de Educação, os municípi
toda a região da serra, mas com o passar do tempo ficou mais os 
porém agora com o fechamento de Lagoa Vermelha

que hoje em dia está mais fácil, pois tem acompanhado as professoras nas 
falando toda a segunda-feira com a Coordenadora através de uma 

diferente do que acontecia antigamente, masque foi uma linda história construída. Passando a 
Presidente, manifestou-se o Vereador André. De início 

a carreira da Vereadora Veranice na educação, sendo um dos tantos alunos, os quais 
transmitiu conhecimento, assim como tantos outros educadores que teve o privilégio de fazer 
parte dos ensinamentos. Ao registrar os cumprimentos à 15ª Coordenadoria, disse que 

conectando ensino de qualidade a quarenta e um municípios, e que isto certamente 
de todos os profissionais que estão à frente desta missão 

incentivar o aprendizado. Usando de tal celebração
breve reconhecimento aos educadores da rede estadual, ampliando a todos 

educação é construída de forma colaborativa. Garantiu às lideranças que estão 
ou qualquer pessoa que participa dela, que poderão contar com o apoio 

essa Casa. Disse estar seguro em afirmar que se de um lado 
responsabilidade de garantir o desenvolvimento econômico, por outro lado,
apresentar responsabilidade social, para assim contribuir com as políticas que levem ao pleno 
desenvolvimento da pessoa humana, o que requer dar aos nossos alunos 
não somente imposições curriculares, destacando que tem certeza que 

trabalho excepcional e reconhecido por todos, de n

 

 

que na segunda-feira esteve 
bastante danificada. Disse que lhe 

a, mas agora que estão no poder nem as 
está na hora de começar a mostrar serviço. A 

nte com o Prefeito, mas 
a público. Lembrou que nos 

campanha nacional de vacinação contra a influenza, isso lhe 
as ao chegar nas residências, sentiu-se 

até pensou em sugerir pela Casa de terceirizar as 
m contratados mais profissionais capacitados para fazer as 

Ressaltou que todos os anos passa nas comunidades e 
fazer o mesmo, talvez num domingo de manhã com um outro veículo, que 

a qual lhe causou vergonha. Finalizou pedindo 
havia lhe pedido o apoio, por isso, 

m votação, a indicação recebeu aprovação 
Prosseguindo na Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu a Moção Nº 002/2022à 
do Plenário. A Vereadora Veranice destacou que durante estes setenta anos, todos, de 

, ressaltando que a sua história como 
diversas escolas estaduais e acredita que a Coordenadoria de 

os professores, enfatizando que a 
das escolas estaduais nos municípios. Ressaltou 

da história de cada um, por isso, participam 
enos municípios, mas muito mais 

municípios de Lagoa Vermelha, 
ou mais os municípios do 

ermelha, volta a abranger mais 
acompanhado as professoras nas 

através de uma webcam, muito 
foi uma linda história construída. Passando a 

Vereador André. De início salientou que 
, sendo um dos tantos alunos, os quais 

transmitiu conhecimento, assim como tantos outros educadores que teve o privilégio de fazer 
oordenadoria, disse que são setenta 

, e que isto certamente se dá 
frente desta missão responsável de 

Usando de tal celebração, o Vereador fez um 
a todos da rede municipal, 

Garantiu às lideranças que estão à frente da 
contar com o apoio dos Vereadores 

Disse estar seguro em afirmar que se de um lado temos a 
, por outro lado, precisamos 

contribuir com as políticas que levem ao pleno 
o que requer dar aos nossos alunos opções curriculares e 

za que estes profissionais tem 
e reconhecido por todos, de nossos educadores, os 



quais realizam com empenho aquilo que todos esperam e 
transmitir esse conhecimento
essência a ideia de que educação 
prática o ideal de que a boa formação dos nossos jovens 
próspera, uma democracia vibrante e uma cidadania plena. 
parabenizando a 15ª Coordenadoria
Reassumindo a presidência
Presidente submeteu a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. Continuando foi à 
discussão o Projeto de Lei do Legislativo 

surgiu através do diálogo com um colega Vereador do municípi
fundamental criarmos no município es
merendeira. Frisou que esta classe quase não 
um papel muito importante em nossa comunidade, cuidan
crianças. Disse que no município muitas pessoas trabalham nesta área, nas 
municipais, afirmando que até hoje não vimos nenhuma queixa relacionada a esta classe, graças 
a um trabalho bem feito e que merece
legislativo foi aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Nº 030/2022

e aprovado por unanimidade de votos. 
Sem manifestações dos Vereadores, o projeto foi à votação e 
votos. Ao declarar encerrada a 
Senhor Presidente passou 
inscritos para o Grande Expediente
encerrados os trabalhos da presente Reunião
convidando para a próxima 
convidou à população para participar da reunião que 
Vereadores, que tratará da sanção da lei municipal que garante três horas
Física. Do que eu, Euclides Dal Bello
que após ser lida e achada conforme será assin

 
 
Ver. Euclides Dal Bello                                                         
Secretário                                                                                   

ealizam com empenho aquilo que todos esperam e exercem da forma mais nobre a arte de 
transmitir esse conhecimento. Disse ter a convicção de que nossos educadores carregam com

de que educação não é somente o acúmulo de diplomas, 
prática o ideal de que a boa formação dos nossos jovens é o grande alicerce para uma 

cia vibrante e uma cidadania plena. Finalizou suas palavras 
ª Coordenadoria e todos os educadores que conduzem

eassumindo a presidência, e não havendo mais quem quisesse se manifestar
Presidente submeteu a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. Continuando foi à 

ei do Legislativo Nº 004/2022. O Vereador Idanir falou que o 
surgiu através do diálogo com um colega Vereador do município vizinho

criarmos no município este dia, estipulado no dia 30 de outubro, o dia da 
Frisou que esta classe quase não aparece, trabalha no anonimato, porém, desenvolve 

um papel muito importante em nossa comunidade, cuidando bem da alimentação de nossas 
. Disse que no município muitas pessoas trabalham nesta área, nas 

, afirmando que até hoje não vimos nenhuma queixa relacionada a esta classe, graças 
a um trabalho bem feito e que merece ser reconhecido. Em votação, o 
legislativo foi aprovado por unanimidade de votos. Continuando foi à deliberação do Plenário, o 

/2022. Não havendo manifestações dos Vereadores, o projeto foi à votação 
e aprovado por unanimidade de votos. Último na Ordem do Dia, o Projeto de Lei Nº 0

Sem manifestações dos Vereadores, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade
encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para a Tribuna Livre, o 

Senhor Presidente passou para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE
Expediente e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente 

rados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, agradeceu 
próxima Reunião que será realizada no dia 20 de maio

para participar da reunião que acontecerá 
Vereadores, que tratará da sanção da lei municipal que garante três horas

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. André Fernando Zucunelli
                                                                                   Presidente

 

 

da forma mais nobre a arte de 
nossos educadores carregam como 

mulo de diplomas, pois demonstram na 
grande alicerce para uma economia 

Finalizou suas palavras 
e todos os educadores que conduzem, cativam e conquistam. 

se manifestar, o Senhor 
Presidente submeteu a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. Continuando foi à 

O Vereador Idanir falou que o projeto 
o vizinho e que achou 

estipulado no dia 30 de outubro, o dia da 
aparece, trabalha no anonimato, porém, desenvolve 

do bem da alimentação de nossas 
. Disse que no município muitas pessoas trabalham nesta área, nas escolas estaduais e 

, afirmando que até hoje não vimos nenhuma queixa relacionada a esta classe, graças 
. Em votação, o projeto de lei do 

Continuando foi à deliberação do Plenário, o 
Não havendo manifestações dos Vereadores, o projeto foi à votação 

Projeto de Lei Nº 031/2022. 
aprovado por unanimidade de 

Ordem do Dia e não havendo inscritos para a Tribuna Livre, o 
GRANDE EXPEDIENTE. Não havendo 

mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou 
u à presença de todos, 

de maio, às 19h. Também 
 amanhã, na Câmara de 

Vereadores, que tratará da sanção da lei municipal que garante três horas-aulas de Educação 
, determinei que fosse lavrada a presente ata, 

ada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 

André Fernando Zucunelli 
dente 


