
 

 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 06 de setembro de 2022. 

Aos seis dias do mês de setembro 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 Décima Terceira Reunião 
Ordinária, saudando a todos, de maneira especial a presença do Senhor Prefeito, do Secretário 
Murilo e dos representantes da Associação Max Moto Clube. Inicialmente foi dispensada a leitura, 
em Plenário, da ata da Décima Segunda Reunião Ordinária realizada no 19 de agosto de 2022, 
sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
solicitou à Servidora da Câmara Danieli Acorsi, que procedesse à leitura das matérias constantes 
no EXPEDIENTE DO DIA: - Indicação Nº 036/2022 – Vereador Idanir Minozzo: Indica ao 
Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura, 
no sentido de providenciar a construção de calçada ou passeio público em determinados locais da 
Avenida José Bonifácio que ainda não tem, bem como, sejam efetuados os devidos reparos nos 
passeios públicos que apresentam danificações. - Indicação Nº 037/2022 – Vereadora Daiane 
Barancelli: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, determinar ao setor competente 
que efetue a remoção urgente da árvore existente no terreno que pertence ao município, localizado 
na Rua Vitório Setti, em frente ao Hospital São José. - Indicação Nº 038/2022 – Vereador Romeu 
Bassoli: Reitera a Indicação Nº. 042/2021, de autoria dos Vereadores André Zucunelli e Cláudio 
Grando, solicitando ao Senhor Prefeito para que determine ao setor competente da municipalidade, 
que seja elaborado projeto para a construção de uma Casa Mortuária, no terreno que pertence ao 
município, localizado próximo ao cemitério, na saída para Machadinho. - Moção Nº 005/2022 – 
Vereador André Fernando Zucunelli: Moção de apoio ao chamamento de todos os aprovados 
na primeira fase do concurso vigente da SUSEPE-RS, para que sejam convocados para a segunda 
fase (teste de aptidão física), prevista no certame. - Projeto de Lei Nº 043/2022: Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e dá outras providências. O referido projeto de 
lei foi apresentado e encaminhado para análise da Comissão Única de Parecer. - Projeto de Lei 
Nº 044/2022: Autoriza ao Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação Max 
Moto Clube de Maximiliano de Almeida e dá outras providências. Ao iniciar a ORDEM DO 
DIA, o Senhor Presidente colocou em discussão a Indicação Nº 036/2022. Justificando o Vereador 
Idanir falou que há necessidade de reparados em diversos pontos da avenida, destacou um pequeno 
trecho que não tem passeio em frente ao estabelecimento do Chico, próximo a Casa de Cultura, 
afirmando que o proprietário está disposto a construir, mas gostaria que o município calculasse a 
quantidade e informasse a lajota padrão que é usada e onde pode comprar. Registrou que o passeio 
ao lado do prédio do Moresco que desce para a Geotec também está bastante danificado e precisa 
de reparos urgentes, a fim de evitar problemas para os pedestres, principalmente pessoas idosas. 
O Vereador Cláudio concordou que o município precisa fazer a manutenção dos passeios da 
avenida, mas ponderou que quem praticou o dano também precisa ser responsabilizado. Disse que 
em frente a determinados comércios há entrada de caminhões pesados que danificam os passeios, 
e entende que os proprietários destes estabelecimentos precisam fazer o conserto. Ressaltou a 
necessidade de instalação de câmeras na cidade, até mesmo para identificar quem provocou estes 



 

 

danos, uma vez que máquinas e caminhões pesados também invadem os canteiros centrais, porque 
a rua é mais estreita, causando danos e no dia seguinte as pessoas estão cobrando o município para 
fazer os reparos, mas a população também precisa estar consciente quanto a isso, caso contrário, 
o município vai ficar os quatro anos só arrumando calçada. Em votação, a matéria foi aprovada 
por unanimidade de votos. Seguindo, foi colocada em discussão a Indicação Nº 037/2022. A 
Vereadora Daiane apresentou suas justificativas, solicitando que o setor competente da prefeitura 
faça uma visita na residência da Senhora Eliane Pilonetto Richardi, pois segundo a Vereadora, no 
terreno vizinho que pertence ao município tem duas árvores bem antigas, com bastante galhos e 
folhas que estão caindo e que atingem esta residência. Disse que a moradora tem que fazer 
semanalmente a limpeza das calhas, para evitar o entupimento. Sugeriu que se as árvores forem 
derrubadas, poderão utilizar as madeiras para fazer alguma reforma ou beneficiar alguma família 
que esteja precisando. Enfatizou que a moradora também comentou o assunto na presença do 
Secretário Municipal de Administração, sendo que ele também percebeu a gravidade do problema, 
por isso, é fundamental que o Prefeito atenda este pedido para não ter consequências futuras, do 
contrário, se as árvores caírem e atingirem a residência, o município terá que pagar a conta. Em 
votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. Dando sequência foi submetida à discussão a 
Indicação Nº 038/2022, de autoria do Vereador Romeu. Em sua justificativa o autor lamentou que 
na quinta-feira passada enquanto ocorria o velório na capela mortuária, na rua estavam montando 
os estandes para a feira que aconteceria no final de semana. Segundo o Vereador, o clima ficou 
muito chato, as ruas ficaram praticamente trancadas e questionou como seria se tivesse um baile a 
noite. Entende que para os familiares que estão velando seu ente querido é uma situação bastante 
complicada, por isso, a construção desta casa mortuária próxima ao cemitério é importante para a 
comunidade. Disse acreditar que a Prefeitura tem condições de fazer esta construção, registrando 
que reitera o pedido já feito pelo Vereadores e espera que para o próximo ano esta obra se 
concretize. A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Em pauta a Moção de 
Apoio Nº 005/2022 de autoria do Vereador André. Não havendo manifestações, de imediato foi à 
votação e aprovada por unanimidade de votos. Último na Ordem do Dia, o Projeto de Lei Nº 
044/2022. Nenhum Vereador querendo se manifestar, o projeto foi à votação e aprovado por 
unanimidade de votos. Ao encerrar a Ordem do Dia e havendo dois inscritos para ocupar a Tribuna 
Livre, o Senhor Presidente passou a palavra ao Secretário Municipal de Assistência Social, Senhor 
Murilo Barancelli, o qual discorreu sobre as dúvidas e questionamentos que foram abordados na 
sessão passada pela Vereadora Veranice, com relação às cestas básicas da defesa civil. 
Reportando-se à segunda remessa, visto que algumas pessoas não receberam nenhuma unidade 
das cestas ou receberam apenas uma, o Secretário esclareceu que foi feito um comunicado e aberto 
prazo para que as pessoas que não tivessem recebido se inscrevessem, o qual também foi repassado 
às agentes de saúde, pois infelizmente, não conseguem saber de todos que querem receber e quem 
não recebeu. Disse acreditar que precisa ser um trabalho coletivo, tanto é que na última vez que 
esteve nesta Casa foi comentado que quem não tivesse recebido que procurasse até mesmo a 
Câmara, para que os Vereadores passassem à Secretaria os nomes para serem inseridos na lista. 
Quanto à organização com o carro, o Secretário explicou que na primeira remessa as cestas foram 
entregues casa por casa, conseguiram concluir desta maneira, mas que tiveram dificuldade. Na 
segunda remessa explicou que optaram por entregar diretamente nas comunidades, num ponto 
fixo. Disse que as famílias que ainda não haviam recebido, começaram a entrar em contato com a 
Secretaria, e conforme as pessoas se inscreviam já iam autorizando. Ressaltou que algumas 
pessoas que não conseguiram se inscrever no prazo, foram incluídas na terceira remessa e ficaram 



 

 

na lista de espera da segunda, sendo que a maioria delas foram beneficiadas já na segunda remessa 
também. Sobre a Vereadora Veranice ter comentado que teria algo de errado, o Secretário 
respondeu que não tem conhecimento disso, até porque os Vereadores Fábio, Idanir e André lhe 
procuraram passando algumas situações e que as mesmas foram solucionadas. Ressaltou que não 
vê problema algum, mesmo porque se tivesse e falando partidariamente, só teria resolvido o 
problema de um dos Vereadores. Enfatizou que devem trabalhar no coletivo, olhando as pessoas 
indiferente da opinião de cada uma, se é direito procurarão atender a todos. Em relação ao que a 
Vereadora Veranice teria colocado sobre as várias pessoas que lhe procuraram porque não haviam 
recebido, o Secretário disse que a Vereadora é Vereadora 24 horas, se tivessem conversado, 
provavelmente teria resolvido essa situação, como resolveu a dos demais Vereadores. Pontuou que 
foram recebidas 78 (setenta e oito) solicitações na segunda remessa de pessoas que não tinham 
sido atendidas na primeira, sendo que a terceira remessa já passa de 40 (quarenta) solicitações e 
que estão procurando atender a todos sem distinção. Disse que Secretaria está de portas abertas 
para receber qualquer um dos Vereadores, ressaltando que se existe algum problema, o problema 
é a falta de comunicação entre ambos os lados, e finalizou agradecendo a oportunidade que esta 
Casa sempre lhe concede para estar informando a comunidade. Em seguida, convidou para que 
ocupasse a Tribuna Livre, o Senhor Giovani Hoffmann, que inicialmente agradeceu o apoio desta 
Casa e do Prefeito Municipal. Destacou que o grupo de trilheiros sempre gostou de levar o nome 
de Maximiliano de Almeida a cada município por onde passam. Afirmou que há dois anos o evento 
não era realizado na cidade devido a pandemia, sendo que nesta quarta edição estão com 
expectativa de receber um público de trezentos inscritos, visto que na primeira edição começaram 
com um pouco mais de cem motos. Disse às pessoas da cidade que sempre lhes apoiaram, os 
agricultores que autorizam a passagem pelas suas terras, a Prefeitura Municipal e às pessoas do 
comércio, que o grupo de trilheiros não é somente baderna, todo o evento tem a parte boa e a parte 
ruim, e entende que no caso das motos o barulho é a parte ruim. Explicou que neste ano o evento 
será realizado juntamente com o Rally, sendo que a Associação Max Moto Clube dará todo o 
apoio, e encerrou dizendo esperar que nas próximas edições também consigam o apoio e tenham 
condições de colocar mil inscritos em Maximiliano de Almeida. Não havendo Vereadores inscritos 
para o GRANDE EXPEDIENTE e antes de encerrar, o Senhor Presidente convidou a todos para 
o momento cívico de hasteamento das bandeiras que acontecerá amanhã dia 07.09, em frente à 
Prefeitura Municipal, a partir das 8h. Na ocasião o Vereador Cláudio também reforçou o convite 
para as festividades da Semana Farroupilha que tem início no dia 15.09, às 8h, com a  
classificatória do concurso de poesia tradicionalista - Prêmio Patrão Humberto Provim, às 10h 
cerimônia de abertura e às 12h almoço no CTG Sentinela do Inhandava; dia 17.09 acontece a final 
do concurso de poesia e jantar baile com apresentação artística da invernada mirim, e no dia 20.09 
o tradicional costelão.  Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu aos 
presentes e quem acompanhou ao vivo pelo Facebook. Convidou a todos para a próxima Sessão 
Ordinária, a realizar-se no dia 21 de setembro, 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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