
 

 

 

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 05 de novembro de 2020. 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniram-

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

Sétima Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Ismael Zukunelli, os seguintes 

Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Marcelo 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, o Senhor Presidente 

declarou aberta a presente sessão ordinária, sendo dispensada a leitura da Ata da Décima Sexta 

Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2020, a qual já havia sido disponibilizada 

aos Vereadores. Não havendo discussão foi à votação e aprovada por unanimidade. Seguindo 

foi realizada pela servidora Danieli Acorsi a leitura do EXPEDIENTE DO DIA, constando as 

seguintes matérias: - Indicação Nº 055/2020 – Vereadores Valdicir Bertoni e Norberto da 

Silva Barancelli: Indicam a Chefe do Poder Executivo Municipal que, através do setor 

competente da Administração, seja adotado os procedimentos necessários a fim de proceder a 

regularização dos terrenos localizados na Rua Alcino Cechin (Loteamento Orides Guisolfi), 

para que os proprietários dos mesmos possam ter suas escrituras. - Indicação Nº 056/2020 – 

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica ao Poder Executivo Municipal que através da 

Secretaria competente, realize a canalização da vala existente nos fundos do terreno do Senhor 

Nelson Chrestani, localizado próximo a Gruta Nossa Senhora de Lurdes. - Indicação Nº 

057/2020 - Vereadora Onira Orlando Zonin: Indica ao Poder Executivo um estudo de 

viabilidade para a construção de uma parada de ônibus (abrigo) próximo à entrada da Linha 

Capelin na RS 126. Justifica-se o pedido por esta ser uma demanda da comunidade que ali 

reside, principalmente os trabalhadores que se deslocam diariamente até a Agrodanieli e 

também as pessoas que aguardam o transporte da saúde. - Projeto de Lei Nº 17/2020 – do 

Executivo Municipal: Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 

econômico e financeiro de 2021 e dá outras providências. O projeto foi apresentado e 

encaminhado para análise da Comissão Única de Parecer. Iniciando a ORDEM DO DIA, o 

Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº 055/2020 dos Vereadores Valdicir 

Bertoni e Norberto da Silva Barancelli. O primeiro a se manifestar foi o Vereador Valdicir 

afirmando que esteve conversando com alguns moradores desta rua, os quais alegam que não 

conseguem fazer um financiamento visando melhorias em suas casas por conta de que o terreno 

não está regularizado, ou seja, não possui escritura. Sugere que esta situação seja regularizada 

o mais breve possível. O Vereador Norberto disse que a questão abordada vem sendo cobrada 



 

 

 

por vários moradores. Acredita que não se tem um levantamento exato de quantas pessoas no 

município não possuem as escrituras de seus terrenos. Disse também que o plano diretor será 

aprovado futuramente e espera que o próximo governo ou a atual Prefeita até o final do ano 

tome uma medida para que estas pessoas possam escriturar seus terrenos e ter acesso aos 

financiamentos para melhoria de suas moradias. A matéria foi à votação e aprovada por 

unanimidade. Seguindo foi à deliberação do plenário a Indicação Nº 056/2020 de autoria do 

Vereador Norberto Barancelli. Em sua justificativa, o Vereador disse que fazendo visitas aos 

moradores próximos a gruta, conversou com o Senhor Nelson Chrestani onde deparou-se com 

uma vala aberta aproximadamente cinco anos. Disse que no local também existem terrenos da 

prefeitura e, segundo o morador, se fosse realizada esta canalização, os terrenos seriam melhor 

aproveitados. Ainda conforme este morador, a cada chuva que ocorre, ele fez toda a limpeza da 

vala com uma pá. O Vereador informou também que este morador tem solicitado à prefeitura 

para fazer a limpeza, mas não está sendo atendido. Como no local existe terreno do município, 

o Vereador entende que existe a possibilidade da prefeitura fazer esta canalização, sendo que 

no futuro estes terrenos poderão ser vendidos e arrecadar recursos para o município.  Espera 

que esta indicação seja avaliada com carinho e que o município possa oferecer melhoria para 

toda a população. Em votação a indicação foi aprovada por unanimidade. A última matéria em 

pauta, a Indicação Nº 057/2020 da Vereadora Onira Zonin. Manifestou-se somente a autora, 

justificando que ouviu alguns relatos de moradores que diariamente se deslocam para trabalhar 

na Agrodanieli, enfrentam sol e chuva na espera pelo transporte, sem um lugar para se proteger, 

e até mesmo os moradores que aguardam o transporte da saúde, quando estes necessitam se 

deslocar para outros municípios para buscar tratamento. Ressaltou que este pedido vem atender 

à solicitação dos moradores da Linha Navegantes e também da Linha Capelin.  A indicação foi 

à votação e aprovada por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo inscritos para 

falar no GRANDE EXPEDIENTE e mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou 

encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária. Informou que a próxima sessão ordinária 

acontecerá no dia vinte 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 será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.  

 

 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli 

Secretária                                                                                   Presidente 


