
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 22 de junho de 2021.

Aos vinte e dois 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 Ve
André Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir 
Minozzo, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a
Reunião Ordinária do ano de 2021. Em seguida, dispensou a leitura da Ata da Décima Primeira 
Reunião Ordinária realizada no dia 14 de junho 
aos Vereadores. A ata foi submetida à discussão, não hav
aprovada por unanimidade de votos. Logo após foi realizada pela Servidora da Câmara, Danieli 
Acorsi, a leitura do EXPEDIENTE DO DIA

Legislativa de Apoio Nº 005/2021

trabalhadoras da rede estadual de educação. 
autoria do Vereador André Fernando Zucunelli

pública Direta e Indireta de Maximiliano de Al
Federal 11.340/2006 – Maria da Penha. 
autoria da Mesa Diretora:

Presidente informou que o
cópias aos Vereadores, com fundamentação anexada ao mesmo. 
Vereadores que se manifestassem caso tivessem alguma emenda para apresentar. Não havendo 
manifestações, o Presidente comun
discussão e recebimento de emendas 
Comissão Especial que emitirá Parecer, no prazo de dez dias úteis prorrogáveis por mais cinco. 
Esgotado esse prazo, o projeto com 
em primeira discussão e votação. 
discussão a Moção Legislativa Nº 005/2021. A única a se manifestar foi a Vereadora Veranice 
mencionando que por profe
este apoio a toda a classe de professores e servidores públicos, visto que o último aumento 
destes profissionais foi em 2014, sendo que 
Segundo a Vereadora, a defasagem salarial é muito grande, 
ocorreram como a contribuição dos ativos e inativos
para a nossa sociedade, mediante o papel que de
escola, por isso, é essencial a nossa colaboração com eles também.
aprovada por unanimidade de votos.
O autor, Vereador André destacou
contra a mulher, lamentavelmente, é uma realidade tão antiga quanto a própria humanidade e se 
estende até os dias atuais. Disse que o assunto deu 
realizada pelo município, aderida pelo comércio e que também deu origem ao presente projeto. 
Ressaltou que o Brasil aparece 
ranking de 84 (oitenta e quatro
a Lei Maria da Penha tenha 
um problema tão grave quanto este. 
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Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, 
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 Ve
André Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir 
Minozzo, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a
Reunião Ordinária do ano de 2021. Em seguida, dispensou a leitura da Ata da Décima Primeira 
Reunião Ordinária realizada no dia 14 de junho 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 

EXPEDIENTE DO DIA, constando as seguintes matérias:
Nº 005/2021 - à reposição das perdas salariais dos trabalhadores e 

trabalhadoras da rede estadual de educação. - Projeto de Lei do Legislativo N° 04/2021 

autoria do Vereador André Fernando Zucunelli: Veda a nomeação pela Administração 
pública Direta e Indireta de Maximiliano de Almeida – RS de pessoas condenadas pela Lei 

Maria da Penha. - Projeto de Emenda à Lei 

autoria da Mesa Diretora: “Altera a redação de artigos da Lei Orgânica Municipal. O
Presidente informou que o projeto foi apresentado na sessão do dia 14 de junho e distribuído 

aos Vereadores, com fundamentação anexada ao mesmo. Em seguida, solicitou aos 
Vereadores que se manifestassem caso tivessem alguma emenda para apresentar. Não havendo 
manifestações, o Presidente comunicou que o projeto continuará sendo incluído 
discussão e recebimento de emendas no prazo de trinta dias, logo após será constituída 
Comissão Especial que emitirá Parecer, no prazo de dez dias úteis prorrogáveis por mais cinco. 
Esgotado esse prazo, o projeto com as emendas apresentadas, será incluído na 
em primeira discussão e votação. Iniciando a ORDEM DO DIA, o Presidente submeteu à 
discussão a Moção Legislativa Nº 005/2021. A única a se manifestar foi a Vereadora Veranice 

professora da rede estadual, hoje aposentada, acredita que é fundamental 
este apoio a toda a classe de professores e servidores públicos, visto que o último aumento 

em 2014, sendo que deste ano em diante, nem a inflação foi reposta. 
defasagem salarial é muito grande, sem contar às mudanças que 

como a contribuição dos ativos e inativos. Disse ainda que esta
para a nossa sociedade, mediante o papel que desenvolvem de educadores e colaboradores da 

essencial a nossa colaboração com eles também. Em 
aprovada por unanimidade de votos. Em discussão o Projeto de Lei do Legislativo Nº 0
O autor, Vereador André destacou que a própria justificativa do projeto traz que a violência 
contra a mulher, lamentavelmente, é uma realidade tão antiga quanto a própria humanidade e se 

Disse que o assunto deu origem a uma campanha 
aderida pelo comércio e que também deu origem ao presente projeto. 

que o Brasil aparece como o 5º (quinto) país mais violento contra a mulher, 
oitenta e quatro) países e, a partir desta informação percebe

tenha trazido alguns avanços, ainda assim, não foi suficiente para sanar 
um problema tão grave quanto este. Disse que a lei citada é considerada uma das três leis mais 
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Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, 
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, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a Décima Segunda 
Reunião Ordinária do ano de 2021. Em seguida, dispensou a leitura da Ata da Décima Primeira 

, a qual já havia sido disponibilizada 
endo manifestações foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Logo após foi realizada pela Servidora da Câmara, Danieli 
, constando as seguintes matérias: - Moção 

as perdas salariais dos trabalhadores e 
egislativo N° 04/2021 – 

: Veda a nomeação pela Administração 
RS de pessoas condenadas pela Lei 

ei Orgânica Nº. 01/2021- 

“Altera a redação de artigos da Lei Orgânica Municipal. O 
ntado na sessão do dia 14 de junho e distribuído 

Em seguida, solicitou aos 
Vereadores que se manifestassem caso tivessem alguma emenda para apresentar. Não havendo 

continuará sendo incluído na pauta para 
trinta dias, logo após será constituída 

Comissão Especial que emitirá Parecer, no prazo de dez dias úteis prorrogáveis por mais cinco. 
as emendas apresentadas, será incluído na Ordem do Dia 

, o Presidente submeteu à 
discussão a Moção Legislativa Nº 005/2021. A única a se manifestar foi a Vereadora Veranice 

acredita que é fundamental 
este apoio a toda a classe de professores e servidores públicos, visto que o último aumento 

nem a inflação foi reposta. 
sem contar às mudanças que 

. Disse ainda que esta classe é fundamental 
senvolvem de educadores e colaboradores da 

Em votação a moção foi 
Em discussão o Projeto de Lei do Legislativo Nº 04/2021. 

a própria justificativa do projeto traz que a violência 
contra a mulher, lamentavelmente, é uma realidade tão antiga quanto a própria humanidade e se 

origem a uma campanha que já vem sendo 
aderida pelo comércio e que também deu origem ao presente projeto. 

ís mais violento contra a mulher, num 
percebe-se que por mais que 

trazido alguns avanços, ainda assim, não foi suficiente para sanar 
é considerada uma das três leis mais 



avançadas do mundo sobre o assunto, mas mesmo assim e
país que mais mata mulheres, 
resolvido com políticas 
consequências de crimes são punições muito bra
casos, e disse que foram estas as razõ
objetivo vedar a contratação daqueles que fora
estendendo até o cumprimento da pena
pequena, mas é uma maneira de demonstrar o apoio e o zelo pelas mulheres. 
este projeto já tem sido proposto e colocado em prática em outros munic
em anexo a decisão do STF
projeto, sendo que o próprio tribunal
projeto de lei prevê a suspensão da nomeação para cargos públicos enquanto perdurar a pena, 
encerrada a pena ele voltará a ter seus direitos
votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade de votos.
Ordem do Dia, o Senhor Presidente
EXPEDIENTE. O único inscrito 
oportunidade de mais uma vez estar 
Manifestou gratidão aos Vereadores Romeu 
pode estar presente, os mesmo
Deputados, parabenizando os 
Secretário de Saúde, Senhor Nilo Sganzerla
equipe do Hospital São J
medirem esforços para atender os cidadãos. Parabenizou a Secretária da Câmara, 
passagem do seu aniversário
(dezoito) completou 110 (cento e dez
e sete) anos no estado do Rio Grande do Sul
iniciou-se uma caminhada de evangelização em nosso país, levando a palavra d
famílias. Concluindo disse
encerrar em nome da mesa diretora, o Presidente
pelo seu aniversário e também felicitou 
de aniversário recentemente, desejando a 
fez a leitura do convite 
Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecília do Sul, em que 
Vereadores para participar do evento comem
no dia 2 de julho na Unidade da 
partir das 14h. Não havendo mais inscritos para o Grande Expediente e 
o Senhor Presidente declarou 
presenças e também aqueles que acompanham pelo facebook, e 
próxima Reunião Ordinária
Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse 
achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.

 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Cláudio Grando

Secretária                            

 
avançadas do mundo sobre o assunto, mas mesmo assim estamos nesta quinta posição como o 
país que mais mata mulheres, é evidente que algo está errado e é um problema cultural

 públicas. Considerou ainda que para 
consequências de crimes são punições muito brandas e que isso acaba aumentando o nú

foram estas as razões que deram origem a esta propositura que tem como 
objetivo vedar a contratação daqueles que foram condenados pela lei, já em trâ
estendendo até o cumprimento da pena. Declarou também que é uma iniciativa
pequena, mas é uma maneira de demonstrar o apoio e o zelo pelas mulheres. 

projeto já tem sido proposto e colocado em prática em outros munic
STF (Supremo Tribunal Federal), que trata da constitucionalidade d

próprio tribunal demonstrou apoio a matéria. O Presidente enfatizou que 
a suspensão da nomeação para cargos públicos enquanto perdurar a pena, 

a pena ele voltará a ter seus direitos garantidos, não é uma pena permanente. 
votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade de votos. Após declarar encerrada a 
Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do

. O único inscrito foi o Vereador Idanir Minozzo que a
oportunidade de mais uma vez estar neste recinto junto aos colegas, saudando a todos. 
Manifestou gratidão aos Vereadores Romeu e Ismael que estiveram em Bra

presente, os mesmos também levaram seus pedidos de
Deputados, parabenizando os Vereadores pelo trabalho prestado à comunidade. Agradeceu ao 
Secretário de Saúde, Senhor Nilo Sganzerla, aos demais funcionários da saúde do município e a 
equipe do Hospital São José, os quais foram muito prestativos, parabenizando

esforços para atender os cidadãos. Parabenizou a Secretária da Câmara, 
rsário. Cumprimentou a Igreja Assembleia de Deus que 

cento e dez) anos no Brasil e também por ter completado
no estado do Rio Grande do Sul, foi fundada por dois missionários suecos, 

uma caminhada de evangelização em nosso país, levando a palavra d
famílias. Concluindo disse que é uma entidade que veio para ficar e ajudar o povo.
encerrar em nome da mesa diretora, o Presidente da Câmara parabenizou 

também felicitou os Vereadores Fábio, Romeu e Veranice
de aniversário recentemente, desejando a eles muitas bênçãos de Deus. O Pres

onvite enviado pela COOPERCICLA – Cooperativa 
Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecília do Sul, em que 
Vereadores para participar do evento comemorativo ao dia do cooperativismo

nidade da COOPERCICLA de Maximiliano de Almeida na RS 126, a 
Não havendo mais inscritos para o Grande Expediente e 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente R
presenças e também aqueles que acompanham pelo facebook, e convidou

Ordinária que será realizada no dia 5 de julho de 2021, às 19h
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

 

stamos nesta quinta posição como o 
um problema cultural que será 

públicas. Considerou ainda que para algumas situações as 
e que isso acaba aumentando o número de 

es que deram origem a esta propositura que tem como 
m condenados pela lei, já em trâmite julgado se 

é uma iniciativa municipal 
pequena, mas é uma maneira de demonstrar o apoio e o zelo pelas mulheres. Disse ainda que 

projeto já tem sido proposto e colocado em prática em outros municípios e que encontra-se 
que trata da constitucionalidade do 

matéria. O Presidente enfatizou que o 
a suspensão da nomeação para cargos públicos enquanto perdurar a pena, 

, não é uma pena permanente. Em 
Após declarar encerrada a 

passou de imediato para as inscrições do GRANDE 

foi o Vereador Idanir Minozzo que agradeceu a Deus pela 
neste recinto junto aos colegas, saudando a todos.  

que estiveram em Brasília e como não 
também levaram seus pedidos de emendas para alguns 

Vereadores pelo trabalho prestado à comunidade. Agradeceu ao 
da saúde do município e a 

osé, os quais foram muito prestativos, parabenizando-os por não 
esforços para atender os cidadãos. Parabenizou a Secretária da Câmara, Danieli, pela 

a Assembleia de Deus que no dia 18 
e também por ter completado 97 (noventa 

da por dois missionários suecos, onde 
uma caminhada de evangelização em nosso país, levando a palavra de Deus às 

entidade que veio para ficar e ajudar o povo. Antes de 
parabenizou o Vereador Idanir 

os Vereadores Fábio, Romeu e Veranice que estiveram 
muitas bênçãos de Deus. O Presidente também 

Cooperativa de Trabalho dos 
Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecília do Sul, em que convida os 

cooperativismo, que acontecerá 
de Maximiliano de Almeida na RS 126, a 

Não havendo mais inscritos para o Grande Expediente e mais nada a ser tratado, 
da presente Reunião, agradecendo as 

convidou a todos para a 
5 de julho de 2021, às 19h. Do que eu, 

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 

Presidente 


