ATA DA DÉCIMA SEXTA
SEX
REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20 de outubro
outubr de 2020.
Aos vinte 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 Sexta
Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Ismael Zukunelli,, os
o seguintes Vereadores:
Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Marcelo Junior Locatelli, Marcelo Richit, Norberto
da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi e Valdicir Bertoni.
Bertoni Havendo número
legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina,
Divina o Senhor Presidente declarou aberta a
presente sessão ordinária, sendo dispensada
ispensada a leitura da Ata da Décima Quinta Reunião
Ordinária, realizada no dia 06 de outubro de 2020, a qual já havia sido disponibilizada aos
Vereadores.. Não havendo discussão foi à votação e aprovada por unanimidade. Antes da leitura
do Expediente do Dia, o Presidente comunicou os Vereadores que as Contas de Governo desse
município, referente ao exercício de 2018, conforme Decisão transitada em julgado no Processo
nº 1242-0200/18-9, estão à disposição para exame e apreciação. Em seguida, determinou que a
servidora Danieli Acorsi procedesse a leitura do e-mail
mail recebido do Tribunal de Contas no dia
16 de outubro de 2020.. O Presidente informou ainda que o Parecer prévio emitido pelo Tribunal
somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros
membros da Câmara Municipal, e
de acordo com as disposições do Regimento Interno, a prestação de contas com o referido
parecer prévio será apreciado pela comissão competente e o projeto de decreto legislativo será
votado em até sessenta dias após o recebimento do parecer. Com isso, ficou marcada para a
Reunião Ordinária do dia 04 de dezembro de 2020, o julgamento das contas do exercício de
2018 pela Câmara de Vereadores. Seguindo foi realizada, pela servidora Danieli Acorsi a leitura
do EXPEDIENTE DO DIA,
DIA constando as seguintes matérias: - Indicação Nº 051/2020 Vereadora Daiane Barancelli: Indica ao Poder Executivo, que através da Secretaria Municipal
de Agricultura em parceria com a pasta da Saúde, seja providenciada, em caráter de urgência, a
aquisição do produto BTI (Bacillus
(
thuringiensis israelensis),
), para ser aplicado na zona urbana e
rural do município, a fim de diminuir a proliferação do mosquito borrachudo. - Indicação Nº
052/2020 - Vereadora Daiane Barancelli: Reitera a Chefe do Poder Executivo Municipal para
par
que verifique junto à Secretaria competente e viabilize, com urgência, a instalação de câmeras
de monitoramento em pontos estratégicos do município. Sugerindo, inclusive, que seja instalada
câmera de monitoramento no antigo posto fiscal localizado na comunidade
com
do Cerro da
Rapadura. - Indicação Nº 053/2020 - Vereador Norberto da Silva Barancelli:Reitera
Barancelli:
o teor
da Indicação de N° 114/2019 do Vereador Diego Antonio Pereira, já aprovada por esta Casa
Legislativa, solicitando que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria

competente, realize um estudo e promova melhorias no calçamento da Rua Pinhal, tendo em
vista, que o desnível e os buracos existentes na via estão prejudicando a trafegabilidade de
veículos e pedestres. - Indicação Nº 054/2020 - Vereador Valdicir Bertoni: Indica a Chefe do
Poder Executivo Municipal que, através do setor competente da Administração, adote os
procedimentos necessários a fim de viabilizar a instalação de lixeiras na Rua Napoleão,
Nap
garantindo assim o bem-estar
estar de quem reside naquele local. Iniciando a ORDEMDO DIA, o
Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº 051/2020 da Vereadora Daiane
Barancelli. A autora do pedido foi a única a se manifestar dizendo queesteve
esteve visitando algumas
famílias, onde foi comentado sobre o aumento na proliferação
ração dos mosquitos borrachudos. Disse
que esta situação vem causando lesões de pele, principalmente em crianças,
crianças pessoas idosas e
enfermas e que o tratamento é bem diferenciado.
diferenciado Afirmou que todos os anos, Vereadores
apresentam alguns
lguns pedidos neste sentido, porém, este produto há muito tempo não vem sendo
aplicado no município e falou também que estes mosquitos
mosquitos prejudicam o gado leiteiro, os quais
ficam muito agitados, principalmente,
principalmente na hora da ordenha. Diante disso, solicitou
s
à Prefeita para
que o mais rápido possível viabilize este produto, um a vez que o verão e o período de seca
contribuem para este aumento. A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos.
Seguindo foi à deliberação do plenário a Indicação Nº 052/2020
/2020 de autoria da Vereadora Daiane
Barancelli. Em sua justificativa, a Vereadora Daiane lembrou que este pedido surgiu a partir de
uma conversa no comércio do munícipio,
munícipio sendo que um munícipe relatou que no momento que
ocorreu um acidente, com um fugitivo, toda a filmagem foi automaticamente para a Brigada.
Disse que esta é uma cobrança da população e que por vezes, nestes quatro anos de mandato,
mandato
ouviu que já teriam algo previsto para a instalação destas filmadoras. Falou da importância deste
monitoramento, tendo em vista que somos divisa de estado e que monitorar os veículos que
entram e saem pelo estado de Santa Catarina seria importante, pois preocupa bastante a questão
das drogas e a prostituição infantil. Considerou também, que a Brigada Militar conta com um
efetivo em número reduzido,
reduzido e, por isso, não tem condições de controlar tudo.
tudo No entanto, disse
que Prefeitura
refeitura teria condições de instalar estas câmeras de monitoramento para melhorar a
qualidade de vida da população. Também favorável, o Vereador Valdicir
dicir Bertoni lembrou que
foi o autor deste pedido em 2017, atendendo à solicitação de um profissional da área,
área mas, até o
momento nada foi feito. Disse que o pedido reiterado pela colega é muito bom e acredita que
estas câmeras de monitoramento serão muito importantes para o município, sabe que não
solucionará os problemas, mas ajudará muito. Por fim, ressaltou que com o esforço da
administração e talvez com o patrocínio de alguém, estes equipamentos poderão ser instalados.
instalad
A indicação foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Em pauta a Indicação Nº

053/2020. Inicialmente justificou-se
justificou
o autor, Vereador Norberto Barancelli,
Barancelli afirmando que
alguns moradores fizeram este pedido solicitando melhorias neste calçamento,
calçament sendo que a
mesma solicitação já havia sido apresentada pelo Vereador Diego. Enfatizou que faz a cobrança
aos responsáveis para que não seja realizado um tapa-buracos,
buracos, mas sim que as pedras sejam
retiradas para a preparação da cancha e novamente repostas,
repostas, pois só assim será possível a
melhoria. Disse ainda que no local formou-se
formou
uma valeta muito grande,
grande que traz riscos
principalmente para as pessoas idosas que andam a pé pelo local.
local. Pediu aos responsáveis que
viabilizem melhorias neste calçamento, lembrando
lembrando que muitas ruas estão para serem
ser
feitas,
porém, existe este pedido por parte dos moradores da Rua Pinhal. O Vereador Diego Pereira
completou
tou dizendo que próximo a esta via existe uma vertente de água que escorre por este
calçamento há vários anos e ocasionou este problema. Destacou que a solução
s
seria retirar as
pedras, fazer uma nova cancha e instalar de dez a doze tubos para o escoamento desta água. O
Vereador Valdicir Bertoni afirmou que foi igualmente cobrado pelos moradores desta rua, a qual
apresenta dificuldades para quem anda a pé e também para os veículos. Disse que qualquer
q
profissional sabe que a água
gua escorrendo por cima do calçamento,
calçamento infiltra
nfiltra e o solo cede, por isso,
acredita que uma canalização solucionará o problema. Na oportunidade, o Vereador pediu
providências na Rua Pinheiro Machado, pois segundo ele, depois que fizeram o calçamento
nesta via, o passeio que existia ao lado do estádio municipal ficou impossível de caminhar,
devido as predas e entulhos depositados no local. Disse que
que é um perigo para os pedestres,
principalmente os idosos que precisam andar pela rua, a qual encontra-se inclusive sem quebramolas, cujo pedido foi apresentado na sessão anterior. Pediu que providências sejam tomadas
com urgência, para evitar que uma tragédia
tragédia aconteça. Em votação a indicação foi aprovada por
unanimidade.A
A última matéria
maté em pauta, a Indicação Nº 054/2020
020 do Vereador Valdicir Bertoni.
Somente se manifestou o autor, justificando que esteve visitando os moradores desta rua há
poucos dias,, quando deparou-se
deparou
com um pessoal varrendo a referida rua, o que lhe deixou
surpreso, pois segundo ele, falavam com os moradores pela primeira vez. Ressaltou que este
pedido foi solicitado pelos próprios moradores da Rua Napoleão, os quais se declararam
humildes
umildes e caprichosos e também porque, talvez, a rua seja varrida com mais frequência. A
indicação foi à votação e aprovada por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia,
Dia não havendo
inscritos para falar no GRANDE EXPEDIENTE e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente
declarou encerrados os trabalhos
trabalho da presente reunião ordinária. Informou que a próxima sessão
acontecerá no dia cinco de novembro 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
rme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.

Verª. Daiane Barancelli
Secretária

Ver. Ismael Zukunelli
Presidente

