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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 04 de Maio de 2018. 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, ás dezenove horas, reuniram-se 

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

Reunião Ordinária, sob a presidência da Vereadora Daiane Barancelli, os seguintes 

Vereadores: Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Junior Locatelli, Marcelo 

Richit, Norberto da Silva Barancelli, Sergio Bernardi e Valdicir Bertoni. A Presidente da 

Câmara, Vereadora Daiane Barancelli agradeceu o público presente e saudou as pessoas que 

estavam acompanhando ao vivo pelo Facebook e pela transmissão na Rádio Interativa. E 

havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina a Senhora Presidente 

declarou aberta a presente Reunião Ordinária, e como a ata da reunião anterior já se 

encontrava disponível no site Câmara foi dispensada a leitura, sendo que ata foi submetida à 

votação e aprovada por unanimidade de votos. Seguindo os trabalhos, foi realizada a leitura 

das matérias constantes no Expediente do Dia: - Indicação 027/2018 – Vereador Norberto 

da Silva Barancelli: Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal, que viabilize através da 

Secretaria de Urbanismo, a instalação de uma lâmpada para iluminação pública em frente à 

residência do Sr. Avelino Garcia, na Rua Euclides Vescovi, Bairro Santa Tereza. - Indicação 

028/2018 – Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica a Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal, que providencie junto com a CORSAN, em caráter de urgência, uma Rede 

de Canalização de Água no poço da Linha Bondam, onde a mesma irá beneficiar em média de 

12 famílias. - Indicação 029/2018 – Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, que providencie junto com a Secretaria de Obras, 

em caráter de urgência, as melhorias e o patrolamento da entrada da residência da Sra. Noeli 

Picolotto, próximo a saída para Marcelino Ramos. - Projeto de Lei Nº. 019/2018: Autoriza o 

Município a formalizar termo de convênio com a Associação Marcelinense de Assistência 

Técnica e Educação à Criança e ao Adolescente – AMAECA e dá outras providências. - 

Projeto de Lei Nº. 020/2018: Autoriza a Associação de Apoio ao Idoso Maximilianense a 

realizar o XXI Baile do Chopp e determinar outras providências. - Projeto de Lei Nº. 

021/2018: Denomina nome Ruas no Loteamento Morada do Sol e dá outras providências. - 

Projeto de Lei Nº. 022/2018: Autoriza o Poder Executivo repassar recursos e firmar termo de 

fomento com a Associação dos Trabalhadores de Maximiliano de Almeida - ATRAMAX. 

Dando início a Ordem do Dia, a Senhora Presidente submeteu à deliberação do Plenário, a 

Indicação Nº. 027/2018, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Manifestou-se somente o 

autor afirmando que durante a semana esteve nessa rua, visitando a residência desse Senhor e 
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verificou que lâmpadas foram colocadas em todos os postes, mas na frente da residência deste 

Senhor, simplesmente ficou faltando. Deu as boas vindas ao Secretário responsável da pasta, 

Senhor Idanir Minozzo, solicitando que a lâmpada seja colocada em regime de urgência, e 

acredita que a partir dessa indicação o Secretário adotará as devidas providências. A indicação 

foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Em continuidade foi à discussão a 

Indicação Nº. 028/2018. Fazendo uso da palavra, o autor Vereador Norberto da Silva 

Barancelli afirmou que em visita a vários moradores da Linha Bondam foi abordada a  

questão da água. Disse que o local já dispõe de um poço da CORSAN em que a água já está 

sendo utilizada, porém eles gostariam que a Prefeita viabilizasse junto a Corsan sobre a 

possibilidade de fazer a canalização da rede de água que beneficiaria em torno de doze 

famílias daquela comunidade, as quais encontram maior dificuldade no verão. Declarou que 

essas pessoas são merecedores deste serviço, até porque, segundo relatório, a qualidade da 

água que eles consomem não é boa. A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de 

votos. Seguindo foi à deliberação do plenário a Indicação Nº. 029/2018, do Vereador 

Norberto da Silva Barancelli. Novamente com a palavra o autor comentou que esteve 

visitando a residência dessa Senhora, a qual enfatizou que já havia conversado com o 

Secretário de Obras, ainda no ano passado e que mesmo lhe garantiu que tomaria as devidas 

providências. Segundo o Vereador, da entrada da cidade até a residência dessa Senhora são 

aproximadamente (200) duzentos metros, e que o patrolamento que ela necessita são para (40) 

quarenta metros porque quando chove a água que desce dá estrada (RS 126) cai em frente a 

sua residência, alagando toda a parte de baixo. Para o Vereador, esse serviço pode ser feito até 

mesmo no dia que o tempo esta ruim porque é muito simples deslocar uma máquina tendo em 

vista que a distância é curta. Gostaria que o Secretário de Obras tomasse as devidas 

providências e fizesse esse serviço, viabilizando a entrada que está em péssimas condições. 

Para finalizar comentou que a obrigação do Vereador é fiscalizar, fazer as visitas e trazer ao 

conhecimento dos Secretários e da Prefeita os pedidos da população. Sem mais 

pronunciamentos, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. O Projeto 

de Lei Nº. 019/2018 foi à próxima matéria a entrar em pauta. Sem discussões dos Vereadores, 

de imediato foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Em continuidade foi à 

deliberação do Plenário, o Projeto de Lei Nº. 020/2018. Manifestou-se o Vereador Diego 

Antonio Pereira declarando que o projeto lhe deixou com dúvidas ao especificar outras 

providências e questionou quais seriam essas outras providências? Concordou em passar o 

baile do chopp para o grupo dos idosos, até porque como tem falando desde o ano passado, 

gostaria que este evento fosse desligado da prefeitura, devido os gastos para a realização desse 
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evento.  Disse que votaria favorável ao projeto, mas que ficasse registrada em ata essa dúvida 

quanto às outras providências. O Vereador Norberto da Silva Barancelli também se 

pronunciou assegurando o voto favorável ao projeto, porém como estão passando o baile para 

este grupo, que ficasse bem claro que o nosso comércio faça a venda dos produtos dentro 

desse evento, evitando assim que o dinheiro seja mandado para fora. Também se manifestou o 

Vereador Valdicir Bertoni, o qual comentou que é preciso valorizar mais os comerciantes de 

nosso município e não fazer como está sendo feito, a exemplo de outras coisas que estão 

fugindo de nossas mãos, mas que teriam a oportunidade de ficar em nosso município. O 

Vereador Marcelo Junior Locatelli explicou que este projeto foi pensado justamente para 

valorizar o comércio da nossa cidade e que tem tudo para dar certo, acreditando que essa 

entidade buscará o comércio da cidade e que todas as partes interessadas estarão nesse 

movimento. O projeto foi posto em votação e aprovado por unanimidade de votos. 

Prosseguindo foi à deliberação o Projeto de Lei Nº. 021/2018. O primeiro a se manifestar foi 

o Vereador Norberto da Silva Barancelli, confirmando o voto favorável à matéria, porém, 

como o Vereador Diego mencionou antes de iniciar a reunião, esses projetos estão vindo de 

última hora para serem votados. Lembrou que no ano passado foi votado projeto de lei dando 

todo o poder deste terreno para a ALUDI e que não foi discutido qual seria a parte do 

município se aprovássemos esse projeto. Disse que hoje o comércio local vem discutindo esse 

ponto, e que a Prefeita informou na matéria do jornal que uma parte da mão de obra ficaria 

para o nosso município, mas talvez não seja o construtor de nossa cidade que vai pegar essas 

casas diretamente. Espera que a Prefeita discuta com o responsável da ALUDI e viabilize para 

que no mínimo (25) vinte e cinco casas fiquem com o material e a mão de obra para serem 

adquiridos entre os comerciantes de nossa cidade.  Afirmou que muito se tem falado em 

geração de empregos na nossa cidade, no entanto, está indo embora o nosso dinheiro. 

Também se pronunciou o Vereador Marcelo Junior Locatelli informando que o projeto 

chegou em regime de urgência, porque a RGE fez o pedido esta semana. Disse que todo o 

movimento envolvendo essas moradias teve que ser rápido e que a administração vem 

buscando fazer isso com agilidade, porque se perdermos tempo, poderemos perder o recurso 

lá na frente. Quanto à questão da mão de obra e a compra de material, declarou que esteve 

conversando com o Senhor Almo Brandão, que é o responsável da ALUDI, e segundo 

explicações prestadas por ele, essa associação sempre fez essas moradias, mas teve problemas 

e ficou desabilitada para prosseguir com esses projetos. Disse que precisou reabilitar-se e 

nessa reformulação precisava cadastrar no Ministério das Cidades as empresas que fariam a 

mão de obra, nesse caso foi cadastrada a Empresa Taufer, mas eles farão a negociação e nada 
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impede de pegaram a mão de obra e os matérias de construção da cidade. Afirmou que quem 

tiver interesse de trabalhar e fornecer o material para essas construções, que entrem em 

contato e conversem diretamente com eles, pois certamente chegarão a um acordo. Não 

havendo mais manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

Prosseguindo deliberou-se sobre o Projeto de Lei Nº. 022/2018.  O primeiro a se manifestar 

foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli dizendo que o projeto deu entrada nesta Casa 

hoje.  E que procurou o Secretário da Indústria e Comércio e também o Senhor Claudiomir 

Bortoli, que fará o transporte, para conversar. Entende que esse projeto tem fundamento, pois 

se tudo der certo gerará empregos, deslocando mais de (40) quarenta pessoas para trabalhar na 

Empresa Agrodanieli. A seu ver o valor repassado pela Senhora Prefeita é pouco, mas já é um 

incentivo. Confirmou o voto favorável,  até porque na conversa com o responsável pelo 

transporte, questionou se ele aguentaria fazer o transporte pelo valor que será pago, e que o 

mesmo garantiu que poderia agüentar com esse valor, até o final do ano. O Vereador disse 

que sua preocupação é que o projeto será aprovado para um ano e que as pessoas começarão a 

trabalhar, criando uma expectativa de trabalho certo, mas poderá chegar janeiro ou fevereiro 

do ano que vem sem ter mais o transporte. Por isso, finalizou questionando como ficaria a 

situação desses funcionários. O Vereador Sergio Bernardi também se manifestando 

parabenizando o Secretário de Indústria e Comércio, Senhor Ivonir e o Vice-Prefeito, Senhor 

Mauri por terem vencido essa luta junto à empresa Agrodanieli. Acredita que foi uma batalha, 

porque fizeram várias viagens até Tapejara  e conseguiram isso num momento tão difícil 

como está sendo agora, onde muitas empresas, inclusive a própria Perdigão e a Sadia estão 

demitindo funcionários. Informou que conseguiram em torno de 40 a 50 empregos para o 

nosso município e que isso vai gerar um lucro muito grande para o nosso comércio e para a 

própria prefeitura em ICM, porque vai gerar mais dinheiro no município. O Vereador 

concordou que o valor é baixo,  mas parabenizar também a administração por conseguir 

destinar esse valor  e espera que num futuro próximo consigam fazer uma emenda nesse 

projeto e colocar um valor maior, porque precisamos apoiar essas famílias, não sabemos até 

quando vai se conseguir mas não pode mais parar.  Sabemos que  depois que o funcionário 

começar a trabalhar, eles não vão ter mais como parar e por isso, precisamos ter esse 

comprometimento, através dos órgãos competentes trabalhar para que continuem por muitos 

anos. Manifestou-se favorável e espera que consigam gerar ainda mais empregos, para que 

toda a população possa ter emprego e não depender de outras pessoas ou do programa Bolsa 

Família, que cada um possa ganhar o seu dinheiro.  Não havendo mais pronunciamentos, o 

projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia e não 
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havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, a Senhora Presidente passou de imediato para 

as inscrições do Grande Expediente. O primeiro inscrito a ocupar a tribuna foi o Vereador 

Sergio Bernardi. Após saudar os presentes, o Vereador prestou contas da viagem a Brasília 

juntamente com os Vereadores Ismael Zukunelli e Marcelo Richit. Em breve relato, 

esclareceu que estiveram visitando o gabinete do Deputado Federal Jerônimo Goergen para 

agradecer a emenda repassada ao município no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil 

reais), o qual será investido na agricultura. Em visita ao gabinete do Deputado Carlos Gomes 

do PRB, foram agradecer porque nos últimos dias ele liberou uma emenda de R$ 230.000,00 

(duzentos e trinta mil reais). Disse que este deputado é uma pessoa pouco conhecido no 

município, mas ele confiou em nosso trabalho e também foram cobrar dele a urgência no 

repasse do recurso, porque de nada adianta a emenda ser liberada se não tiver concretizado o 

repasse do dinheiro. Também estiveram no gabinete do Deputado Federal do PP, Luís Carlos 

Heinze, o qual possui um amplo conhecimento na área da agricultura, pois há muitos anos faz 

parte da Comissão da Agricultura e tem um grande acesso também ao Ministério da 

Agricultura. Declarou que o Deputado se mostrou bastante acessível e assim que tiver 

novidades para a nossa agricultura ficou de nos informar para darmos encaminhamento dos 

projetos nessa área.  Em audiência no Gabinete da Senadora Ana Amélia foram reforçar o 

pedido já existente, e ela se mostrou favorável e garantiu que até o final do ano estaria 

liberando esse recurso e agradeceram pelos recursos já enviados ao município. Também 

estiveram no gabinete do Deputado Federal Covatti Filho agradecendo por tudo que ele fez 

em prol do nosso município, grandes foram às conquistas através dele, e principalmente, para 

agradecer todo o apoio recebido para a liberação dessas cinquenta moradias que serão 

construídas no município, pois diariamente esteve no Ministério das Cidades cobrando essa 

liberação. Informou que levaram até ele dois pedidos para pavimentação de duas ruas de 

nosso município, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada. Em 

audiência no gabinete do Deputado Federal Afonso Hamm, foram agradecer por tudo que ele 

fez por nosso município, sendo parceiro há muitos anos e também estiveram reforçando o 

projeto para a construção de um parque de rodeio em nosso município, informou que o 

Deputado se mostrou favorável e estará batalhando para que isso seja liberado até o final do 

ano. Em resumo, considerou que a viagem foi muito importante e valeu a pena, muitas 

pessoas acham que é só chegar lá e voltar com as emendas concretizadas, mas na verdade na 

viagem plantamos a semente, conversamos com os Deputados e agradecemos o que já 

conseguimos, não voltamos com os projetos aprovados e muito menos com o dinheiro. Antes 

de finalizar relatou o fato ocorrido durante essa viagem e que lhe deixou um pouco 
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aborrecido. Disse que em nossa vida estamos expostos a muitas coisas, mas naquele dia que 

publicaram o agradecimento as emendas conquistadas, algumas pessoas fizeram postagens e 

comentários chamando os Vereadores de mentirosos e que estariam enganando o povo e  indo 

para Brasília sem necessidade, somente para gastar o dinheiro do povo. Esclareceu a essas 

pessoas que tem um longo trabalho prestado para essa comunidade, tem uma história e um 

passado, e que essas pessoas que fizeram os comentários não sabe dizer se elas tem passado 

ou se tem história e se tem,  não conhece. E para finalizar fez um pedido à população que 

acompanha através do Facebook ou da Rádio, que julguem se são os Vereadores que estão 

mentindo e enganando o povo ou quem é. O segundo inscrito a ocupar a tribuna foi o 

Vereador Ismael Zukunelli. Depois de saudar o público, e em especial seu pai que estava 

presente, o Vereador parabenizou o Secretário da Indústria e Comércio, Senhor Ivonir e 

também o Vice-Prefeito Mauri pelo empenho e por conseguiram o transporte e esses 

empregos na empresa Agrodanieli. Reforçou as palavras do Vereador Norberto Barancelli, 

dizendo que precisamos nos empenhar para que no futuro consigamos que esse valor seja 

maior e que não sejam interrompidos esses empregos que são de tamanha importância para as 

famílias e também para o município. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo atendimento a dois 

pedidos feitos há um tempo, trabalhos esses muito bem feitos. Muitas vezes nessa Casa somos 

críticos, mas são críticas construtivas.  Disse que precisam ficar cientes que o município 

possui mais de (400km) quatrocentos quilômetros de estrada e o secretário necessita de ajuda, 

pois sozinho não vai conseguir avaliar e ver onde estão os pontos e dar conta da demanda de 

serviços. Sobre a viagem a Brasília, considerou que as explicações prestadas pelo Vereador 

Sergio foram muito bem colocadas, infelizmente ouviram manifestações infelizes, mas as 

provas estão aqui. Como o Vereador Sergio também comentou não houve mentiras, todos os 

Vereadores têm uma história, todos que já foram a Brasília sabem como é sofrido, que 

ninguém vai a passeio, chegam de volta muito exaustos, mas com a certeza de que valeu a 

pena. Explicou que fez um convite para que a Senhora Mariângela comparecesse na reunião 

de hoje para prestar esclarecimentos sobre suas palavras. Declarou que não quer criar mais  

polêmica e de sua parte passar uma régua por cima disso. Disse ainda que conhecendo essa  

moça, a personalidade dela e até a representatividade que a mesma tem dentro da 

administração do município, pelo cargo que exerce, acredita que as palavras por ela 

pronunciadas foram infelizes e tem quase certeza que não foi do intuito dela, mas sim agiu  

por impulso ou até mesmo tenha sido induzida por alguém e que conhecendo também a sua 

família, pela índole dos seus pais e seus familiares sabe que são pessoas de bem. Para finalizar 

solicitou que essa moça, em respeito à Casa Legislativa e também para que haja respeito com 
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a administração, se retrate e peça desculpas às autoridades, mostre a personalidade que sabe 

que ela tem, mesmo porque não foi uma ofensa só para os três Vereadores que viajaram, mas 

sim com a Câmara de Vereadores em geral. Para finalizar, afirmou que precisamos tocar os 

trabalhos, pois esse tipo de polêmica acaba atraindo pessoas indesejáveis que não pensam 

pelo bem do município, muitas vezes só querem que o circo pegue fogo e não estamos aqui 

para isso, mas sim para trabalhar com esse grupo belíssimo de Vereadores, que discute, como 

foi discutido no início desta sessão com as abordagens do Vereador Diego, mas é assim que 

funciona, dando sequência aos trabalhos do município que é o mais importante e não dando 

ouvido a pouquíssimas pessoas que estão querendo apenas travar os trabalhos do nosso 

município. O próximo inscrito foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Após saudar os 

presentes, deixou seu comentário sobre a vida política dos Vereadores, afirmando que tem 

muitos elogios, mas também pessoas que não elogiam. Sobre o episódio com a Chefe de 

Gabinete, por ela ter chamado os vereadores de mentirosos, disse que hoje a política tem um 

desgaste muito grande, começando por Brasília, existem sim muitos políticos mentirosos e 

corruptos, mas vê que tanto a Chefe de Gabinete, quanto os Vereadores, Secretários e demais 

funcionários do município deveriam ser o espelho e mostrar todo o respeito à nossa 

população. Declarou que quando fez o juramento, assim que assumiu um compromisso com o 

nosso município, jurou que jamais mentiria nessa Casa. Relatou outra situação com a Chefe 

de Gabinete, afirmando que dias atrás encaminhou um ofício ao Executivo pedindo algumas 

informações, mas depois bem antes do ofício ser respondido, mandou outro oficio pedindo 

que fosse desconsiderado o ofício anterior, uma vez que  já tinha obtido as informações, 

porém, de fonte segura, foi informado que a Chefe de Gabinete desfilava pelos corredores da 

Prefeitura com seu ofício, dizendo que ali começaria escrever seu livro de piadas. Deixou 

claro a essa funcionária que não tem somente aquele ofício, mas sim mais de (20) ofícios que 

foram encaminhados à Senhora Prefeita, inclusive requisitando informações de ruas, os quais 

ela ainda não respondeu. O Vereador espera que a Chefe de Gabinete junte todos esses ofícios 

e comece então a fazer seu livro de piadas. Disse que ela está sendo paga pela população para 

exercer seu cargo de confiança ao lado da Prefeita e não para falar que os Vereadores são 

mentirosos. Disse que honra seu cargo de Vereador e não admitia que ninguém lhe chamasse 

de mentiroso, porque foi eleito pelo povo para trabalhar e não para mentir. Ressaltou que 

pretende honrar seu cargo até o final, cumprindo o seu compromisso e o juramento que fez ao 

tomar posse, porque política não é brincadeira, mas sim é para trabalhar com transparência em 

favor da população, acreditando que dessa forma o município vai evoluir. E que não está se 

referindo que essa pessoa não tem capacidade para exercer o cargo de chefia, mas não aceita 
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que ela tenha desfilado pelos corredores dizendo que a partir do ofício do Vereador Norberto 

começaria seu livro de piada. Encerrando, pronunciou que tem feito vários pedidos e não está 

sendo respondido, mas que isso pode estar acontecendo porque talvez tenham coisas erradas 

que a nossa população não precisa ficar sabendo. E espera que a Chefe de Gabinete se dê o 

respeito e compareça nessa Casa para pedir desculpas aos colegas Vereadores, porque não 

estamos aqui para fazer piada, mas sim para trabalhar em prol de nosso município. O último 

inscrito no Grande Expediente foi o Vereador Diego Antonio Pereira. Após cumprimentar os 

presentes, o Vereador relatou um fato que aconteceu hoje e que lhe deixou nervoso e 

indignado, que isso já vem acontecendo há tempos e está achando um abuso de poder o que 

aguentamos nessa Casa, inclusive acredita que estejam comentando que fazem e acontecem 

com a Câmara de Vereadores. Por vezes tem dito e vai seguir dizendo que projeto “goela 

abaixo” não vai mais entrar, pois se nessa Casa respeitamos os prazos para fazer uma 

indicação, acredita que o Executivo está passando por cima do Legislativo e encaminhando 

todos os projetos em regime de urgência. Mas como diz o nosso Regimento Interno, a 

urgência tem que ser discutida e tem que se apresentar os fatos da urgência. Como Vereador 

precisa ter tempo para estudar e avaliar os projetos, para não acontecer como o projeto das 

moradias quando da doação do terreno para a ALUDI. Lembrou nesse caso, que estava em 

Porto Alegre, quando recebeu a ligação de que haveria uma reunião extraordinária, que 

chegou para a sessão, mas o projeto de lei deu entrada nessa Casa as 14hs e nenhum dos 

Vereadores conseguiu estudar a fundo o projeto e também não puderam avaliar o que 

aconteceria se a matéria fosse aprovada ou não. Disse que se foram inocentes ou não, hoje 

sabe que erraram quando doaram esse terreno a ALUDI, pois serão construídas (50) cinquenta 

moradias, serão mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) que poderiam girar em nosso 

município, sem falar nos empregos que seriam gerados se no mínimo metade dessas casas 

ficassem para o nossos comerciantes.  Disse que ficou feliz de saber que as pessoas irão 

trabalhar na Agrodanieli, mas tirar nosso povo, a mão de obra de Maximiliano de Almeida e 

levar para Tapejara, será que a Prefeita e o Secretário de Indústria e Comércio não poderiam 

viabilizar esse trâmite entre a associação e o nosso comércio. Questionou o que a 

Excelentíssima Senhora Prefeita e Senhor Secretário de Indústria e Comércio estariam 

planejando para o nosso comércio local?  Acredita que os construtores e os comerciantes de 

nossa cidade teriam capacidade para construir (25) ou as (50) moradias.  Espera que a Prefeita 

e o Secretário responsável conversem com a ALUDI e Empresa Taufer e viabilizem esse 

trâmite, para que no mínimo (25) casas fiquem com a mão de obra e o material de nossa 

cidade. Outro assunto abordado pelo Vereador é que tem ouvido muitas pessoas reclamarem 
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que o Vereador não faz nada. Destacou que seu trabalho é menos do que um diarista, até 

porque vem em duas sessões por mês, mas a cadeira que ocupa, as responsabilidades pelas 

decisões que toma afetam aproximadamente os 5.000 (cinco mil) habitantes do município de 

Maximiliano Almeida, e que aprovar ou não pode mudar a vida de muitos. Disse que o 

Vereador tem o dever de legislar, é o fiscalizador e quem apresenta as indicações, mas não 

podemos passar por cima da lei, se as indicações que foram aprovadas não estão sendo feitas, 

não é culpa de nenhum dos nove vereadores, mas sim da Prefeita que é o Poder Executivo, o 

que executa. Pediu um pouco mais de cuidado nas palavras, porque muitas vezes, querendo ou 

não, as pessoas  acabam ofendendo e que nessa semana conversou com seus familiares e 

pensou em abandonar, porque o salário que recebe como Vereador, ganharia muito mais em 

outra profissão, mas afirmou que a população lhe escolheu como Vereador, e por isso tem que 

aguentar quando ferem a moral do Vereador. Com relação à ida a Brasília e a conversa com 

os Deputados, o Vereador parabenizou os colegas Vereadores Ismael, Marcelo e Sérgio por 

essa iniciativa, e comparou essa viagem a um casamento, uma vez que se for um namoro à 

distância, vai ter acomodação e no máximo receber uma mensagem de Feliz Aniversário, 

Feliz Natal e Ano Novo, mas se mantivermos como um casamento, teremos maior 

proximidade, não quer dizer que é só chegar lá e conseguir o recurso, a exemplo do pedido de 

uma UTI Móvel que fez ao Deputado Alceu Moreira, na oportunidade quando estiveram em  

Brasília, não pode chegar à tribuna anunciando esse requerimento e afirmando que virá, sem 

antes ter em mãos um documento fornecido pelo Deputado que confirme essa destinação, se 

isso acontecer estaremos mentindo e enganando o povo. Para finalizar agradeceu os 

Vereadores que estão correndo em favor do povo, mesmo sendo apedrejados por muitos. 

Antes de encerrar a Presidente da Câmara agradeceu a presença do ex-Vereador Osório 

Muterlle e das demais pessoas que se fizeram presentes e não havendo mais nada a ser 

tratado, a Senhora Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião. Do que 

eu, Marcelo Junior Locatelli, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após 

ser lida e achada conforme será assinada por mim e pela Senhora Presidente da Mesa.  

 

 

 

 

 


