
ATA DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos vinte e dois  dias do 

reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

a Décima Quarta Reunião 

seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, 

Norberto da Silva Barancelli,

Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

declarou aberta a presente sessão 

Terceira Reunião Ordinária, realizada no dia 

disponibilizada aos Vereadores

unanimidade. Seguindo 

EXPEDIENTE DO DIA, 

Vereadora Daiane Barancelli

Secretaria competente a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica em toda a extensão 

da Rua Ângelo Boff, desde o Mercado Benin até a saída para Marcelino Ramos. Indica 

também para que através da Secretaria de Obras seja providenciado o serviço de britagem da 

estrada (ERS 126) até a propriedade do Senhor Daniel Rossi. 

Executivo Municipal: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Exercício de 2021 e dá 

outras providências. O projeto estava em análise da Comissão Única de Parecer, a qual

parecer favorável a matéria, sem alterações. 

Presidente submeteu à deliberação 

Vereadora Daiane Barancelli. 

com os moradores desta rua e foi comentando que as pessoas de fora que chegam numa 

cidade o primeiro impacto que elas precisam ter é com o embelezamento da cidade

ficaram sentidos porque o asfalto foi somente até o final da Rua José 

trecho, sendo que as pessoas que chegam pela estrada de chão já chegam cansados e tem 

todos aqueles buracos e água 

com o Engenheiro da prefeitura o qual teria informado qu

Câmara e que, provavelmente, para o orçamento do 

para Marcelino Ramos, a Vereadora comentou que já havia feito pedido sobre a questão do 

lixo, pois são em torno de 

recolhimento. Segundo a Vereadora, as famílias também enfrenta

por ser uma ERS, o município não tem condições de construir um redutor de velocidade, por 

 

 

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 22 de setembro 

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, 

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Marcelo Junior 

da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi

Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

presente sessão ordinária. Foi dispensada a leitura da Ata da Décima

Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2020

Vereadores. Não havendo discussão foi à votação e aprovada por 

Seguindo foi realizada, pela servidora Danieli Acorsi a 

, constando as seguintes matérias: - Indicação Nº. 045/2020 

Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Executivo Municipal para que estude junto a 

a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica em toda a extensão 

da Rua Ângelo Boff, desde o Mercado Benin até a saída para Marcelino Ramos. Indica 

também para que através da Secretaria de Obras seja providenciado o serviço de britagem da 

RS 126) até a propriedade do Senhor Daniel Rossi. - Projeto de Lei Nº 015/2020 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Exercício de 2021 e dá 

outras providências. O projeto estava em análise da Comissão Única de Parecer, a qual

parecer favorável a matéria, sem alterações.  Iniciando a ORDEM

à deliberação do plenário a Indicação Nº 045/2020 de autoria da

Barancelli. Com a palavra, a Vereadora justificou que esteve 

com os moradores desta rua e foi comentando que as pessoas de fora que chegam numa 

cidade o primeiro impacto que elas precisam ter é com o embelezamento da cidade

ficaram sentidos porque o asfalto foi somente até o final da Rua José Bonifácio e faltou este 

trecho, sendo que as pessoas que chegam pela estrada de chão já chegam cansados e tem 

todos aqueles buracos e água correndo no calçamento. Esclareceu ainda

com o Engenheiro da prefeitura o qual teria informado que era para fazer a indicação na 

, provavelmente, para o orçamento do próximo ano seria possível. Sobre a saída 

para Marcelino Ramos, a Vereadora comentou que já havia feito pedido sobre a questão do 

lixo, pois são em torno de quinze famílias que precisariam de um dia específico para o 

Segundo a Vereadora, as famílias também enfrentam problema com a poeira e 

por ser uma ERS, o município não tem condições de construir um redutor de velocidade, por 

 

ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

de setembro de 2020. 

vinte, às dezenove horas, 

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, para 

Vereador Marcelo Richit, os 

Marcelo Junior Locatelli, 

Sergio Bernardi e Valdicir Bertoni. 

Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o Senhor Presidente 

dispensada a leitura da Ata da Décima 

de 2020, a qual já havia sido 

. Não havendo discussão foi à votação e aprovada por 

Danieli Acorsi a leitura do 

Indicação Nº. 045/2020 – 

Indica ao Executivo Municipal para que estude junto a 

a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica em toda a extensão 

da Rua Ângelo Boff, desde o Mercado Benin até a saída para Marcelino Ramos. Indica 

também para que através da Secretaria de Obras seja providenciado o serviço de britagem da 

Projeto de Lei Nº 015/2020 - 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Exercício de 2021 e dá 

outras providências. O projeto estava em análise da Comissão Única de Parecer, a qual emitiu 

ORDEM DO DIA, o Senhor 

do plenário a Indicação Nº 045/2020 de autoria da 

Com a palavra, a Vereadora justificou que esteve conversando 

com os moradores desta rua e foi comentando que as pessoas de fora que chegam numa 

cidade o primeiro impacto que elas precisam ter é com o embelezamento da cidade. Disse que 

Bonifácio e faltou este 

trecho, sendo que as pessoas que chegam pela estrada de chão já chegam cansados e tem 

correndo no calçamento. Esclareceu ainda, que foi conversado 

e era para fazer a indicação na 

ano seria possível. Sobre a saída 

para Marcelino Ramos, a Vereadora comentou que já havia feito pedido sobre a questão do 

e precisariam de um dia específico para o 

problema com a poeira e 

por ser uma ERS, o município não tem condições de construir um redutor de velocidade, por 



isso, sugeriu melhorias com

pessoas que residem neste local, principalmente agora com a chegada do verão e a falta de 

chuva. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei Nº 015/2020, 

aprovado por unanimidade. 

inscrições do GRANDE EXPEDIENTE

mais nada a ser tratado, o 

reunião ordinária. Informou

ano, às dezenove horas. Do que eu, 

lavrada a presente ata, que após ser lida e achada confo

Senhor Presidente da Mesa. 

 

 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli

Secretária                                                                                   

 

 

 

com colocação de cascalho nesta estrada para ajudar no bem estar das 

pessoas que residem neste local, principalmente agora com a chegada do verão e a falta de 

m votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. A última maté

/2020, do Executivo Municipal. Sem manifestações

aprovado por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, passou-se de imediato para as 

GRANDE EXPEDIENTE. Não havendo inscritos para o Grande Expediente

nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalho

Informou que a próxima sessão acontecerá no seis de outubro 

Do que eu, Daiane Barancelli, Secretária, determinei que

lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo

e da Mesa.  

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli

                                                                 Presidente

 

para ajudar no bem estar das 

pessoas que residem neste local, principalmente agora com a chegada do verão e a falta de 

A última matéria em pauta, o 

manifestações, foi à votação e 

se de imediato para as 

para o Grande Expediente e 

encerrados os trabalhos da presente 

seis de outubro do corrente 

, determinei que fosse 

rme será assinada por mim e pelo 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli 

Presidente 


