
 

 

 

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 20 de abril de 2021. 

Aos vinte dias do mês de abril 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 Oitava 

Reunião Ordinária do ano de 2021. Depois de saudar e agradecer a presença do Senhor Prefeito 

Municipal, o Senhor Presidente dispensou a leitura da Ata da Sétima Reunião Ordinária 

realizada no dia 09 de abril de 2021, a qual já havia sido disponibilizada aos Vereadores, sendo 

submetida à discussão e não havendo manifestações foi à votação e aprovada por unanimidade 

de votos. Logo após foi realizada pela Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, a leitura do 

Expediente do Dia, constando as seguintes matérias: - Indicação Nº. 022/2021 – Vereador 

Idanir Minozzo: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que avalie os meios legais de realizar a 

concessão de incentivo, através da realização de horas máquinas à Empresa Geotec – 

Agropecuária Minozzo. Solicita ainda que o Poder Executivo determine a Secretaria Municipal 

de Obras realizar a colocação de tubos para o escoamento da água, onde está sendo construído 

o silo para armazenamento de grãos na saída para Paim Filho. - Indicação Nº. 023/2021 – 

Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, se digne 

determinar à Secretaria competente a realização de estudo que viabilize a construção de uma 

lombada (quebra-molas) na Rua Ângelo Boff, nas proximidades das residências dos Senhores 

Eleutério Mantovani e Marcelo Dal Bello, na saída para Marcelino Ramos. Já que será 

trabalhado na referida via pública, outra melhoria solicitada é a colocação de uma nova 

tubulação para desviar a canalização da rede de esgoto que hoje passa em baixo da residência 

do Senhor Eleutério Mantovani. - Indicação Nº. 024/2021 – Vereadora Daiane Barancelli: 

Indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que através da Secretaria competente, realize estudos 

para viabilização de pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua José Muterlle.  Indica 

também que seja realizado estudo de viabilidade para a construção de uma passarela ou a 

implantação de uma faixa elevada entre o Posto de Saúde e o Hospital São José. - 

Requerimento Nº 006/2021 – Vereadores André Fernando Zucunelli (MDB) e Cláudio 

Grando (MDB): Requerem que, após aprovação em Plenário, seja encaminhado ao Poder 

Executivo o Anteprojeto de Lei 02/21, o qual “Institui o Programa de Desenvolvimento 

Econômico e Social, dispondo sobre mecanismos de incentivo ao setor comercial e industrial 



 

 

 

do município de Maximiliano de Almeida”, para análise e reenvio como Projeto de Lei a essa 

Casa Legislativa, podendo fazer constar as alterações que achar conveniente. Iniciando a 

ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº 022/2021 do 

Vereador Idanir Minozzo. Em sua justificativa o autor disse que a indicação é num âmbito geral, 

e que estava solicitando auxílio para a empresa Geotec e também para as demais que por ventura 

queiram investir em nosso município. Relatou que a referida empresa está construindo um silo 

para armazenamento de grãos, num investimento aproximado de 6 (seis) milhões de reais. 

Parabenizou esta empresa e afirmou ter certeza de que no futuro estarão gerando empregos e 

dando retorno significativo ao nosso município, parabenizando também os demais comerciantes 

que investem em nossa cidade. Disse ter certeza que o município já ajudou esta empresa na 

preparação do terreno, mas faz publicamente esta indicação para que seja concedido este 

auxílio. O Vereador André também opinou relatando que na última semana esteve nesta área, 

juntamente com o Senhor Presidente e puderam observar que realmente se trata de um relevante 

investimento que estará gerando emprego e oportunidades para o nosso município. Disse que 

lhe chamou atenção o fato da construção estar na fase inicial, onde foi contratada uma 

construtora de fora, mas que a mesma já estaria contratando pessoas do município para 

trabalharem no local. Ressaltou ainda que qualquer incentivo concedido pela administração 

pública será revertido em curto prazo. O Vereador Euclides se manifestou dizendo que, no 

sentido de grãos, não existe empresa grande se não tiver uma agricultura forte. Disse que 

concordava em ajudar as empresas, mas alertou que o pequeno produtor também merece ser 

ajudado com hora máquinas, até porque as grandes empresas têm condições de pagar. E 

solicitou que este benefício seja estendido ao pequeno agricultor, porque sem grão não adianta 

ter silo e para ter grão precisa ter investimento na agricultura. Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. Em pauta a Indicação Nº 023/2021 da Vereadora Daiane 

Barancelli. Fazendo uso da palavra a autora justificou que o problema desta rua é bem sério e 

que a indicação já havia sido apresentada em anos anteriores. Falou que antigamente as famílias 

foram construindo as residências sem saber como estava a situação da rede de esgoto, sendo 

que esta família por várias vezes já lhe chamou para observar o que acontece no porão da sua 

residência, dizendo ainda que os moradores gostariam de ampliar ou fazer reformar na casa, 

mas que não é possível nestas condições. Solicitou ainda a colocação de um redutor de 

velocidade nesta via, que também foi solicitado por vários Vereadores na gestão passada. 

Afirmou que o local tem muitas pessoas idosas e crianças e que se torna perigoso por conta do 

excesso de velocidade com que os motoristas descem da avenida principal e também os que 

vem da Rua Ângelo Boff.  Disse que gostaria que o Prefeito avaliasse está questão e que o 



 

 

 

problema seja resolvido o mais breve possível. O Vereador Idanir corroborando com a 

indicação da colega, ressaltou que na época em que foi Secretário fizeram um conserto e um 

desentupimento nesta rede de esgoto. Falou ainda que quando ocorre uma chuva mais 

volumosa, a água acaba invadindo o porão desta residência. Disse que mudar esta rede seria 

muito bom, pois passa por um terreno particular e se o morador quiser trancar poderá fazer isto, 

portanto, seria viável a realização deste pedido. Em votação a indicação foi aprovada por 

unanimidade. Em continuidade foi à deliberação a Indicação Nº 024/2021 da Vereadora Daiane 

Barancelli. A autora se manifestou dizendo que este é um problema que vem sendo observado 

há muito tempo e que por trabalhar na área da saúde percebe a grande dificuldade enfrentada 

pelos profissionais. Citou como exemplo a situação de um paciente com fraturas quando 

necessita sair de ambulância, que é um veículo que balança muito, sendo que o movimento que 

a ambulância faz acaba prejudicando os próprios profissionais e também os pacientes, por isso, 

seria muito importante que a rua de acesso ao hospital recebesse o asfalto.  Outra situação 

exposta pela Vereadora referiu-se aos pacientes que passam mal na Unidade de Saúde, disse 

que dependendo do caso, muitas vezes não há tempo para providenciar um carro para levá-los 

até o hospital, e segundo ela, tem que sair em três profissionais carregando uma cadeira de rodas 

no calçamento, que além de não ter uma faixa de segurança, também não há um redutor de 

velocidade. Disse também que os veículos passam pelo posto de saúde em alta velocidade, 

sendo que muitos idosos têm frequentado o local, principalmente agora com a vacinação e 

muitas vezes os profissionais precisam acompanhá-los até o carro para evitar um acidente. 

Diante dos motivos apresentados, a Vereadora sugeriu a pavimentação asfáltica desta via e a 

construção de uma passarela que liga ao hospital, para terem um pouco mais de segurança na 

travessia. Sem manifestações, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Último na pauta o Requerimento Nº 006/2021, de autoria dos Vereadores André Fernando 

Zucunelli e Cláudio Grando. O Vereador André justificou o pedido declarando que o país, não 

só neste período, tem vivido uma crise econômica e de identidade, entretanto, não vê uma 

reação econômica. Disse que por mais que esta problemática tenha origem federal e estadual, é 

nas cidades que os grandes dramas e complexidades do cotidiano surgem, pois é nos municípios 

que os interesses e necessidades da população se concretizam. Ressaltou que além do 

desemprego, vivenciamos o fechamento das empresas, os postos de trabalho e a migração de 

empresas do nosso município para outras cidades, o que também nos traz consequências. 

Afirmou que empreender não tem a ver somente com você ser dono do seu próprio negócio, 

mas sim em conseguir transformar uma realidade que está a sua volta, portanto, é uma missão 

que também compete aos Vereadores. Enfatizou que para produzir mais, gerar mais empregos 



 

 

 

e melhorar a economia local precisamos investir e criar oportunidades. Ressaltou que a 

propositura apresentada é mais um instrumento para ajudar no desenvolvimento tão sonhado, , 

mas sempre com os pés no chão. Disse também que o referido programa é um meio de sinalizar 

a ação positiva, o interesse do município em incentivar empresas que venham a se instalar aqui 

em Maximiliano e também contempla aquelas que já atuam na cidade, mas que pensam em 

expandir os seus negócios, como é o caso da empresa Geotec citada na indicação do Vereador 

Idanir. Pontou que estas empresas poderão contar com as máquinas, nivelamento do terreno, 

cargas de terra, fornecimento de alguns materiais de construção, dentre outras formas de 

incentivo, como isenção tributária, e isso tudo muito bem planejado posteriormente no projeto 

de lei. Garantiu que com a instituição deste programa, a empresa que pretende se instalar ou 

expandir, poderá fazer esta solicitação por meio de um requerimento ao Poder Executivo, 

apresentando o seu projeto, quantos empregos pretende gerar e qual a expectativa da geração 

tributária. Disse que no referido programa existe uma previsão que, para a empresa ter acesso 

a este incentivo da administração pública, a mesma terá que firmar um compromisso da 

contratação preferencial das pessoas que residem em nosso município. Explicou também que o 

Poder Executivo por meio destas informações estudará a viabilidade e encaminhará para a Casa 

Legislativa por meio de um projeto de lei autorizativo. Seguiu dizendo que há muito tempo vem 

ouvindo que por razões e interesses individuais de alguns, nosso município perdeu com 

empresas que deixaram de se instalar aqui ou fecharam suas portas, dizendo que este é um 

problema em nosso município de longo período e precisamos apresentar uma solução, pois a 

falta de emprego faz com que muitos deixem a nossa cidade, principalmente os jovens. Afirmou 

que quando uma empresa deixa de receber incentivo aqui, ela acaba encontrando amparo em 

outro município. Disse que os reflexos desta afirmação estão corroborados no Índice de 

Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) que é estadual, onde nosso município ocupa a 

posição 301 (trezentos e um) e se comparado ao município de Paim Filho, que esteve de braços 

abertos para receber estas empresas, o mesmo ocupa mais de 100 (cem) posições a frente. 

Destacou que isto prova que o gestor público que apoia empresas, acaba apoiando também o 

desenvolvimento das cidades. Ressaltou ainda que é preciso pensar primeiro em fortalecer 

quem está aqui, melhorando a visibilidade do município, pois quando isto acontecer atrairão 

mais investimentos e num curto período de tempo poderão virar o jogo. Na oportunidade o 

Vereador André pediu a permissão ao Senhor Presidente e fez um requerimento verbal, 

solicitando ao Poder Executivo que, em decorrência da pandemia e com o objetivo de evitar 

aglomerações nos espaços públicos, realize um estudo das funções que podem ser exercidas em 

home office, estabelecendo quais os servidores que possuem comorbidades, para que seja 



 

 

 

facultado a estes a possibilidade de trabalharem desta forma. Caso já exista alguma normativa 

neste sentido, requereu que seja encaminhada à Câmara para conhecimento dos 

Vereadores.  Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação o Requerimento Nº. 

006/2021 que foi aprovado por unanimidade de votos. Foi submetido à discussão o 

Requerimento verbal apresentado pelo Vereador André.  Manifestou-se a Vereadora Daiane 

solicitando explicações se isto seria apenas para quem trabalha na parte burocrática ou nas 

outras atividades também? O Senhor Presidente esclareceu que esta colocação seria apenas para 

as atividades em que exista a possibilidade, até porque a municipalidade já tratou sobre este 

assunto, só que ainda não trouxe este expediente para a Câmara, uma vez que esta Casa precisa 

tomar conhecimento de como funcionará o trabalho à distância, para que não tenha um 

desencontro de informações. A Vereadora Daiane acrescentou que o Senado já aprovou esta 

modalidade de trabalho para as gestantes. O Senhor Presidente ponderou que está é uma 

realidade em todos os municípios e dada também a grande quantidade de casos no município, 

poderão normatizar esta possibilidade e trazê-la para a Câmara, onde os Vereadores tomarão 

conhecimento e poderão explicar para a população esta situação. A Vereadora Daiane solicitou 

que também seja analisada a questão da saúde, onde todos os funcionários estão batendo ponto 

e cumprindo horário e não tem nada que beneficie eles, portanto, se podem beneficiar os outros 

profissionais da prefeitura, talvez possam beneficiar também quem trabalha na saúde. Para 

finalizar o Senhor Presidente assegurou que havendo a possibilidade de uma atividade da saúde 

ser realizada de forma remota, para evitar uma aglomeração maior na secretaria, não há porque 

razão ser impedido.  Em votação, o requerimento verbal foi aprovado por unanimidade. Após 

declarar encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições 

do GRANDE EXPEDIENTE, lembrando que o tempo é de 30 (trinta) minutos divididos entre 

os inscritos. Antes de dar continuidade, o Senhor Presidente informou que para a 

próxima sessão, provavelmente será apresentado o Parecer do Assessor Jurídico da Casa sobre 

a reforma da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Afirmou ainda que 

será solicitado ao Executivo para que seja encaminhado a esta Casa o Plano Diretor do 

município com as alterações necessárias, uma vez que já estamos sendo indagados pelo 

Ministério Público sobre a tramitação deste projeto. Seguindo, concedeu a palavra ao único 

inscrito, Vereador Ismael Zukunelli que iniciou seu discurso cumprimentando a todos e 

aproveitando a presença do Senhor Prefeito, discorreu sobre o transporte escolar que envolve 

os alunos que cursam faculdade fora do município. Disse que teve a oportunidade de sentar e 

discutir esta situação, sendo que o Senhor Prefeito garantiu o auxílio para estes estudantes. 

Relatou que nesta semana, em conversa com alguns alunos e também com o Vereador André 



 

 

 

tomou conhecimento que as aulas presenciais e práticas já iniciaram e os estudantes estão com 

certa dificuldade de deslocamento, alguns estão indo com carros particulares e o transporte está 

se tornando caro, muitos têm condições e outros amargam esta situação. Falou que segundo o 

Jurídico da prefeitura os valores estão sendo ajustados, e que tinham esperança que o projeto 

viesse para esta sessão, mas pelo que o Jurídico informou o projeto virá na próxima. Ressaltou 

que é um ponto positivo, mas serão quinze dias até a próxima sessão e fez um apelo ao Senhor 

Prefeito para que avaliem as condições de adiantar, colocando-se à disposição para conversar e 

acredita que os colegas também não terão dificuldade se for realizada uma sessão 

extraordinária, a qual seria de suma importância, porque infelizmente, tem aluno que se 

continuar assim, só dependendo dele mesmo não terá condições de dar continuidade aos 

estudos. Ao final, ponderou que não deviam encarar isto como uma crítica, apenas expôs o que 

está acontecendo e que precisam adiantar a resolução deste impasse, porque certamente vai 

ajudar muitas pessoas que no futuro, na questão profissional, poderão colaborar muito com o 

município.  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 que assistiam pelo Facebook e convidou a todos para a próxima sessão que será realizada 

no dia 05 de maio 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 

 


