
 

 

 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 14 de junho de 2021. 

Aos quatorze dias do mês de junho 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 
Décima Primeira Reunião Ordinária do ano de 2021. Em seguida, dispensou a leitura da Ata da 
Décima Reunião Ordinária realizada no dia 31 de maio de 2021, a qual já havia sido 
disponibilizada aos Vereadores. A ata foi submetida à discussão, 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: - 
REQUERIMENTO Nº 011/2021 – Vereador IDANIR MINOZZO: Justifica sua ausência 
na Décima Reunião Ordinária realizada no dia 31 de maio de 2021. - Requerimento Nº 
012/2021 – Vereador Ismael Zukunelli: Requer nos termos do Art. 184 e seus parágrafos do 
Regimento Interno, seja convocado o Secretário Municipal de Assistência Social, Senhor 
Murilo da Silva Barancelli, para que compareça ao Plenário desta Casa na próxima Reunião 
Ordinária, a fim de prestar esclarecimentos respondendo os devidos questionamentos. - 
Indicação Nº 027/2021 – Vereadora Veranice Pegorini Baldissera: Indica ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito, para que estude junto ao setor competente da municipalidade, a possibilidade 
de realizar reparos no trecho asfaltado da Avenida 15 de Novembro. No local a pavimentação 
asfáltica está bastante danificada e necessitando de melhorias urgentes. - Moção Legislativa 
de Apoio Nº 004/2021, em defesa ao Projeto de Lei 2564/2020, do Senador Fabiano Contarato, 
que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do 
Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. Aprovada 
por unanimidade de votos. - Apresentação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº. 01, de 
14 de junho de 2021, de autoria da Mesa Diretora: “ Altera a redação de artigos da Lei Orgânica 
Municipal. O projeto de emenda será apreciado nos termos do Art. 167 e seus parágrafos do 
Regimento Interno desta Casa, será incluído na pauta durante 30 dias para discussão e 
recebimento de emendas. Cumprida a pauta o projeto será encaminhado à Comissão Especial 
para isso constituída que terá o prazo de dez dias úteis, prorrogáveis por mais cinco, para 
apresentar parecer. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à votação do 
Plenário o Requerimento Nº 011/2021 do Vereador Idanir Minozzo, sendo aprovado por 
unanimidade de votos. O Requerimento Nº 012/2021 foi a próxima matéria em pauta. Em sua 
justificativa o autor, Vereador Ismael explicou que o motivo da convocação se deu pelo fato de 
ter sido questionado por várias pessoas sobre projetos que foram realizados na referida 
secretaria, sendo que ficaram algumas dúvidas.  Disse que esteve conversando com o Secretário 
e que ele pontuou alguns detalhes do que teria acontecido com relação ao gasto com estes kits.  
Então, para acabar com qualquer tipo de dúvida, disse que seria melhor convocá-lo para prestar 
os esclarecimentos aos Vereadores e a população. Em votação o requerimento foi aprovado por 
unanimidade. Seguindo foi submetida à discussão a Indicação Nº 027/2021 da Vereadora 
Veranice. A autora justificou a indicação dizendo que desde fevereiro iniciou um diálogo com 
o Senhor Prefeito, reivindicando melhorias nesta rua, que é uma via de muito movimento, 



 

 

 

principalmente de cargas pesadas. Comentou que o Senhor Prefeito havia lhe garantido que 
estava avaliando e que logo seria executado. Relatou ainda que em 19 de março o Secretário de 
Urbanismo divulgou nas redes sociais que nos próximos dias estaria fazendo reparos nesta rua, 
o que lhe deixou alegre, no entanto foi em vão, pois naquela data foi realizado apenas um reparo 
em frente à residência do Senhor Darci Bogoni. Disse que os diálogos com o Senhor Prefeito 
continuaram, e o mesmo afirmou que estaria comprando asfalto e que no mês de maio seria 
feito, e novamente em 20 de maio o Secretário de Urbanismo postou nas redes sociais que nos 
próximos dias estaria realizando os reparos, mas até hoje não foram feitos. Diante disso, 
solicitou o apoio dos Vereadores para que seja aprovada esta indicação, no desejo de que estes 
reparos sejam realizados com urgência, devido ao período de inverno e quanto mais chuva pior, 
sendo que os motoristas já estão andando no trecho em frente as oficinas em ziguezague por 
conta dos buracos. Também se manifestou o Vereador Euclides Dal Bello considerando o 
pedido da Vereadora correto, no entanto, ponderou que o asfalto foi feito há pouco tempo e 
talvez a empresa que construiu teria um pouco de responsabilidade sobre isso. Disse que é 
inadmissível o município pagar para fazer uma obra, sendo que três meses depois já estava 
abrindo buracos. Lembrou que na época que foi feito o asfalto na avenida, em cima de pedras, 
todos os caminhões passavam e levaram oito anos para recapar e praticamente não havia 
buracos. Acredita que tem algo de errado e concorda que tem que ser feito, se os outros erraram, 
precisamos corrigir. A Vereadora Veranice explicou que o asfalto foi construído no ano de 2014 
no mandato da Prefeita Lenir. O Vereador Romeu dirigindo-se ao Vereador Euclides, 
esclareceu que a empresa que construiu o asfalto faliu e não cumpriu com o contrato, sendo que 
a Prefeita Lenir pagou do seu bolso o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em diesel no posto 
porque a empresa não pagou. Segundo ele, fizeram um serviço mal feito e não tem como fazer 
uma obra sem licitação e, geralmente quem vence esses processos licitatórios são as empresas 
que estão quebrando. O Vereador Euclides disse que em geral as licitações são feitas e pagas 
em etapas, para pagar tem que haver uma vistoria da obra, o município sempre tem que ficar 
com um pé atrás e segurar um saldo para garantir estes problemas. O Presidente da Câmara, 
Vereador Cláudio salientou que o município está com uma execução contra esta empresa para 
ressarcimento dos valores que foram pagos e não foi concluído os serviços na época. Explicou 
ainda que nos contratos dos últimos tempos tem uma porcentagem prevista que fica como 
garantia, a qual será paga somente após o termo de conclusão da obra. Em votação, a indicação 
foi aprovada por unanimidade. Em pauta a Moção de Apoio nº 004/2021. Manifestou-se a 
Vereadora Daiane dizendo que tão logo iniciou esta mobilização, o Conselho Regional de 
Enfermagem - COREN e o Conselho Federal de Enfermagem encaminharam e-mails na 
tentativa de buscarem o apoio dos Vereadores nesta luta. Citou a conversa com as colegas da 
Secretaria Municipal de Saúde onde foi mencionado que os salários estão defasados se 
comparados aos de outros municípios. Afirmou que a pasta da saúde é a secretaria mais exigida 
de todas, não pode fazer um feriadão, porque a saúde precisa trabalhar para atender a população 
e disse sentir que ninguém está preocupado com o profissional que está lá atendendo, isso a 
exemplo de Maximiliano, mas que acontece no país inteiro. Ressaltou que a saúde nunca pode 
nada, os funcionários desta secretaria também não podem ganhar hora extra, esta secretaria é 
sempre aquela que tem que estar aberta para o povo, com os profissionais sempre na porta com 
um sorriso no rosto, mas questionou o que se ganha em troca. Comentou que o documento foi 
feito em nome de todos os Vereadores porque acredita que todos precisam lutar pela 
enfermagem do nosso país, ponderando que se estes profissionais resolverem fazer greve, 



 

 

 

muitas pessoas ficarão sem atendimento. Registrou que hoje no posto de saúde foram mais de 
setenta pessoas recebendo a vacina e na sala Covid foram quase quarenta atendimentos, mas o 
que é feito lá quase ninguém vê. Agradeceu os colegas Vereadores que assinaram o documento 
e espera que o projeto seja aprovado no Senado. Finalizando disse que a profissão na área da 
saúde é algo divino, são pessoas que nasceram com este dom e manifestou gratidão também as 
colegas da enfermagem, principalmente a Luciara que foi quem deu o toque para lutarem por 
isso. O Vereador Romeu complementando as palavras da colega Vereadora Daiane, disse que 
trabalhou dois anos como Secretário da Saúde e ninguém melhor do que ele para falar o quanto 
estas profissionais trabalham, não apenas as enfermeiras, mas também as agentes de saúde e os 
demais funcionários que fazem um trabalho excelente e de muita responsabilidade, por isso, 
esta lei deveria ser aprovada. Em votação, a moção recebeu aprovação unânime. Após declarar 
encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do 
GRANDE EXPEDIENTE. O primeiro a usar o espaço, Vereador Ismael Zukunelli referiu-se 
à viagem realizada para Brasília juntamente com o Vereadores Romeu e André e também com 
o Prefeito Euclides, lamentando que o Vereador Idanir não pode viajar por motivos de saúde. 
Disse que a agenda foi bastante corrida, diante das grandes dificuldades do momento, mas 
garantiu que a viagem foi produtiva. Destacou a visita ao gabinete do Deputado Federal Covatti 
Filho, onde foi entregue um pedido no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a 
pavimentação, tendo quase cem por cento de certeza que a emenda será confirmada. Estiveram 
no gabinete do Deputado Federal Afonso Hamm, que desde o ano de 2009 vem colaborando 
com município, foram em torno de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) em 
emendas. Também foi entregue a sua assessoria um pedido de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) para a pavimentação, sendo repassada a informação de que estavam apenas aguardando 
o município se manifestar e acredita que conseguirão este recurso de extrema importância, 
principalmente neste momento de transtorno. Citou a visita ao gabinete do Deputado Federal 
Carlos Gomes onde foi solicitado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para 
canalização dos poços artesianos do município. Na visita ao gabinete do Senador Lasier 
Martins, disse que foi entregue a sua assessoria um pedido no valor de R$ 240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil reais) para aquisição de uma ambulância. Outra visita foi feita ao gabinete do 
Senador Luiz Carlos Heinze, onde puderam encaminhar mais um pedido e também receberam 
sinal verde de que muito em breve será resolvido. Concluiu dizendo que foi uma semana de 
harmonia e conversas importantes relacionadas ao município e que diante das notícias positivas, 
há muitas coisas para se comemorar, pois num futuro próximo coisas boas estarão acontecendo 
em nosso município. O último inscrito, Vereador André Fernando Zucunelli também aproveitou 
o espaço, sentindo-se no dever de prestar contas à comunidade sobre os trabalhos realizados na 
última semana, quando se dirigiram para Brasília com a missão de buscar recursos ao 
município. Deixou registrado que foi um enorme prazer representar a comunidade 
maximilianense, diante do cenário político nacional e frente aos representantes federais do 
nosso estado, expressando ainda que foi um momento que sentiu a responsabilidade e também 
o peso de fazer desta legislatura um marco de muita conquista e também do desenvolvimento 
local. Ressaltou que cumpriram a agenda, protocolando diversos requerimentos, não só com os 
Deputados do MDB, mas com Deputados que compõe a coligação e, além desses, também 
aqueles que tiveram expressiva votação em nossa cidade, afinal, se o povo apoiou, é momento 
de retribuir reconhecendo e contribuindo com o município. Dentre os pedidos protocolados, o 
Vereador destacou a reforma da Casa de Cultura, a aquisição de equipamentos agrícolas, o 



 

 

 

custeio para a saúde, o centro de amparo ao idoso, dentre outros pedidos. Enfatizou que é 
importante essa relação com os representantes federais do nosso estado, no sentido da 
relevância da vinda desses recursos para reforçar o orçamento municipal e também minimizar 
os impactos gerados pela pandemia. Afirmou que esse trabalho realizado em Brasília faz parte 
de um projeto político que objetiva retirar as amarras que impedem o progresso da nossa cidade, 
foram em busca de recursos e seguirão firmes no campo da luta, cumprindo o papel na busca 
do bem comum e tendo a certeza que é nesse caminho que colherão bons frutos, garantiu. 
Declarou ainda que a missão é fazer com que o município não cumpra um papel de coadjuvante 
frente a região, mas que se desenvolva a fim de tornar-se referência, dando orgulho ao 
maximilianense quando este mencionar de onde vem. Disse que todo trabalho realizado diante 
de cada desafio, seja ele feito a cada sessão dentro desta Casa ou fora dela, é movido por 
acreditarem no povo maximilianense, e é por isso, que buscam por soluções e ações que 
transformem a realidade das pessoas, finalizou. Não havendo mais inscritos para o Grande 
Expediente e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, 
agradecendo as presenças e também aqueles que acompanham pelo facebook, e convidou a 
todos para a próxima Reunião que será realizada no dia 21 de junho 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 
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