ATA DA DÉCIMA QUINTA
QU
REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 06 de outubro
outubr de 2020.
Aos seis dias do mês de outubro
outu
do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniram-se
reuniram na
Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, para a Décima
Quinta Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Ismael Zukunelli,
Zukunelli os seguintes
Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Marcelo
rcelo Junior Locatelli, Marcelo
Richit, Norberto da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi e Valdicir
Bertoni.. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina,
Divina o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Foi dispensada a leitura da Ata da
Décima Quarta Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de setembro de 2020,
2020 a qual já havia
sido disponibilizada aos Vereadores.
Vereadores. Não havendo discussão foi à votação e aprovada por
unanimidade. Seguindo foi realizada,
realiz
pela servidora Jaqueline Bernardi a leitura do
EXPEDIENTE DO DIA,, constando as seguintes matérias: - Requerimento Nº. 010/2020 –
do Vereador Ismael Zukunelli,
Zukunelli, justificando sua ausência na Sessão Ordinária realizada no
dia 22 de setembro de 2020. - Indicação Nº 046/2020 – Vereadora Daiane Barancelli:
Reitera à Administração Municipal, que estude junto ao departamento competente, a
possibilidade de efetuar a implantação de internet rural nas comunidades do interior do nosso
município. - Indicação Nº 047/2020
04
– Vereador Valdicir Bertoni: Indica à Secretaria
competente para que proceda a instalação de um redutor de velocidade (tipo quebra-molas)
quebra
na
Rua Pinheiro Machado. - Indicação
ndicação Nº 048/2020 – Vereador Norberto da Silva Barancelli:
Reitera ao Poder Executivo
utivo Municipal, para que seja realizada as obras de calçamento na Rua
Itararé,, em uma extensão de mais 60 (sessenta) metros aproximadamente, tendo em vista a
possibilidade do reaproveitamento das pedras da Rua Andrade Neves.
Neves - Indicação Nº
049/2020 – Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera solicitação à Secretaria
competente para que proceda a instalação de três redutores de velocidade (tipo quebra-molas)
quebra
na Rua do Rosário, neste município. - Indicação Nº 050/2020 – Vereador Marcelo Richit:
Solicita para que o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal faça um estudo técnico da
carga necessária de energia elétrica para ter condições de movimentar a moto bomba que fará
o bombeamento de água para as seguintes Comunidades, Santo Antonio e São Brás, e
posteriormente que a Excelentíssima Prefeita Municipal solicite junto a RGE as melhorias
necessárias onde está colocada a moto bomba.
bomba Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor
Presidente submeteu à votação o Requerimento Nº 010/2020, o qual foi aprovado por
p
unanimidade. Seguindo foi à deliberação do plenário a Indicação Nº 046/2020
046
de autoria da
Vereadora Daiane Barancelli. Com a palavra, a Vereadora justificou que há tempo vem

solicitando para que seja regularizada a internet na zona rural, lembrando que neste ano foi
aprovada uma lei para esta instalação. Comentou que este ano por conta da pandemia houve o
fechamento das escolas justamente para que os alunos não saíssem de casa, no entanto, os
alunos estão precisando se deslocar até a cidade para poderem realizar os trabalhos escolares.
Segundo ela, para os pais a situação também é difícil, pois necessitam trazer os filhos para a
cidade. Disse que gostaria de entender o que está acontecendo, por que motivo a internet rural
r
ainda não foi instalada, tendo em vista que já foi aprovada pelos Vereadores e o valor já está
na conta há um bom tempo. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.
Em pauta a Indicação Nº 047/2020. Manifestou-se
Manifestou se o autor, Vereador Valdicir
V
Bertoni,
dizendo que alguns moradores lhe procuraram reclamando que nesta via houve um aumento
no fluxo de veículos, o que poderá causar algum acidente até mesmo de graves
consequências. Disse que para evitar que isto aconteça vem atender ao pedido dos moradores
da Rua
ua Pinheiro Machado que confrontam com a Avenida Porto Alegre, os quais estão
percebendo que o problema se agrava a cada dia, os motoristas
motoristas passam e não respeitam.
Assim, solicitou que a Secretaria competente faça a instalação deste redutor
redu de velocidade no
final da Rua Pinheiro Machado no entroncamento com a Avenida Porto Alegre, com urgência.
A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade. Ainda na Ordem do Dia foi submetida
à discussão a Indicação Nº 048/2020 do Vereador Norberto Barancelli. Com a palavra, o
Vereador afirmou que desde o ano de 2017 estão lutando por esta e outras ruas do município.
Disse que esteve conversando com a Prefeita, a qual informou que o calçamento da Rua
Andrade Neves será refeito
feito com paver. E, por isso, pensou que as pedras deste calçamento
poderiam ser reaproveitadas para a conclusão da Rua Itararé, beneficiando em torno de dez
famílias. Solicitou que a Senhora Prefeita avaliasse esta possibilidade de conclusão da rua,
para dar melhores condições
ções de vida aos moradores. Também se manifestou a Vereadora
Onira Zonin ressaltando que isto já está sendo planejado há mais de um mês, sendo que as
pedras que serão retiradas do calçamento da rua do Mercado Picoloto serão aproveitadas para
o calçamento desta via e também uma pequena rua ao redor da creche. Segundo a Vereadora,
o projeto do calçamento na Rua Andrades Neves já foi feito e está sendo licitado. Disse que
em outra oportunidade, talvez com uma emenda a ser conquistada, possam fazer a rua que
desce
sce até no asfalto. O Vereador Norberto Barancelli questionou se já teria uma data prevista
para isso, pois assim não faria mais nenhuma indicação neste sentido. A Vereadora Onira
Zonin respondeu que a obra será executada, que a indicação do colega foi boa, porém,
p
não
havia necessidade uma vez que,
que o projeto já está pronto e logo será iniciado. A matéria foi à
votação e aprovada por unanimidade. Em pauta a Indicação Nº. 049/2020, do Vereador

Norberto Barancelli. Com a palavra o autor comentou que no sábado passado
pas
esteve nesta rua
no período da noite,, sendo que os moradores cobram a colocação de três redutores de
velocidade,, tendo em vista que esta rua é bastante movimentada nos
no finais de semana.
Conforme o Vereador,
eador, os carros passam em alta velocidade,
velocidade colocando em risco as crianças
c
e
também pessoas idosas. Lembrou que já foram apresentadas várias indicações, mas até o
momento nenhuma medida foi adotada.
adotada Destacou que tanto o Secretário responsável,
responsáv quanto à
Prefeita não estão preocupados com a segurança nesta rua, cuja cobrança vem sendo feita
desde que o asfalto foi concluído.
concl
Disse que se não for concluído neste mandato, espera que o
próximo gestor viabilize estes redutores com urgência,, pois precisam cuidar da segurança da
população. O Vereador Valdicir
Valdic Bertoni declarou que alguns moradores desta via também lhe
procuraram e concordou que os responsáveis não estão preocupados com a segurança dos
moradores, por isso, os mesmos solicitaram um reforço nesta indicação para que medidas
sejam tomadas a fim de evitar que uma tragédia aconteça. Aproveitando a oportunidade, o
Vereador Valdicir também cobrou a instalação de quebra-molas
molas na Rua Caramuru, lembrando
que o pedido já foi aprovado nesta Casa. A indicação foi à votação e aprovada por
unanimidade. A última matéria
maté em pauta, a Indicação Nº 050/2020
020 do Vereador Marcelo
Richit. O primeiro a se manifestar foi o autor deixando registrado o reconhecimento da
comunidade maximilianense pela contemplação destes dois
dois poços, através do
d Secretário
Estadual de Agricultura,, Covatti Filho. Segundo o Vereador, no início houve a tentativa de
abrir o poço na propriedade do Senhor Marcelo Locatelli, o que era conveniente pela questão
da energia elétrica que era trifásica, porém, não foi possível. Disse que a abertura deste
des poço
ocorreu próxima a sua residência na comunidade de Linha São Francisco, no entanto, a
energia no local é monofásica,
monofásica explicando que a mesma rede leva energia para o poço que
abastece parte da Linha São Brás e vive dando problema porque é muito fraca.
fraca Diante disso,
o Vereador solicitou que a Prefeita entre em contato com a empresa responsável que fornece
energia para a nossa região,
região para que a mesma leve a energia trifásica até o local onde será
instalada esta bomba, para que assim possam começar com o pé direito,, evitando problemas e
não permitindo que os moradores continuem sem água. Segundo ele, para que a energia
chegue até este local são apenas dois quilômetros. A Vereadora Onira Zonin disse que
pretendia esclarecer alguns acontecimentos
acontecimentos com relação a este assunto, ressaltando que nas
visitas em algumas propriedades do interior,
interior houve comentários que o Vereador teria se
s
beneficiado com a perfuração
ção do poço em sua propriedade e que beneficiando ele, deixaram
de beneficiar outras famílias.
ias. A Vereadora esclareceu que o colega não ocuparia esta água, o
encanamento já estava pronto e a rede era trifásica, porém, usaram o nome dele para tentar

denegrir a sua imagem, o que considerou muito chato. Disse ainda que o encanamento pronto
e também a energia adequada provam o porquê do favorecimento que o colega propôs.
Afirmou que será parceira e também batalhará por isso, mas precisava esclarecer e manifestar
a sua indignação,, porque pessoas sérias e autoridades teriam usado estas palavras na
comunidade. Novamente com a palavra o Vereador Marcelo Richit disse que entedia o fato,
fato
uma vez que também corre o risco de ser criticado, pois a abertura do poço foi próxima a sua
casa e que por sinal está fazendo o pedido para a rede trifásica e que muitas pessoas
entenderão que também será beneficiado, que o intuito não é esse, mas sim beneficiar as
comunidades. O Vereador Marcelo Locatelli complementou dizendo que quem se propõe a
ajudar corre o risco,, lembrando que na época quando o Geólogo do Estado esteve no
município, o mesmo informou que o local seria propício pela questão da energia elétrica e
talvez seria possível que encontrassem
encontrasse água, pois nas comunidades de São Brás e Santo
Antonio era muito difícil. Disse que optaram por fazer a perfuração neste local, mas agora
existe o problema da energia que não é trifásica, e isto demanda um longo processo que
dependerá de projeto. Por fim,
fim afirmou que como o colega, também pensou em ajudar, muitas
vezes os comentários não saem como querem, mas com calma tudo se esclarece. O Vereador
Norberto Barancelli também se manifestou ressaltando que se levarem em conta os
comentários, a Prefeita também fala mal dos Vereadores nas casas que visita. Sobre a questão
da Linha Raia, disse que até hoje não foi resolvido o problema da água,
água muitos culpam o
Vereador Norberto, porém, será o único que não será beneficiado.
beneficiado Afirmou ainda que
ofereceu o terreno, mas optaram por outro local e que tal atitude fez com que a água não
chegasse até sua propriedade. Ao final, disse
isse que não está dando mais atenção a comentários
até porque os Vereadores correm este risco. A indicação foi à votação e aprovada por
unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia,
Dia passou-se
se de imediato para as inscrições do
GRANDE EXPEDIENTE.
EXPEDIENTE Não havendo inscritos para o Grande Expediente e mais nada a
ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhoss da presente reunião
ordinária. Informou que a próxima sessão acontecerá no dia vinte de outubro do corrente ano,
às dezenove horas. Do que eu, Daiane Barancelli, Secretária,, determinei que fosse lavrada a
presente ata, que após ser lida e achada conforme
conforme será assinada por mim e pelo Senhor
Presidente da Mesa.
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Verª. Daiane
Secretária
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Presidente

