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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 20 de Junho de 2018. 

___________________________________________________________________________ 

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, reuniram-se 

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

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, Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi e Valdicir 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina a Senhora 

Presidente declarou aberta a presente Reunião Ordinária. Em virtude da ata da reunião 

ordinária anterior já se encontrar disponível no site Câmara de Vereadores, a leitura da mesma 

foi dispensada. A ata foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade 

de votos. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi realizada a leitura das matérias que 

constantes no Expediente do Dia: - Indicação Nº. 040/2018 - Vereador Sérgio Bernardi: 

Indica à Chefe do Poder Executivo que realize a contratação ou designe um zelador para o 

Cemitério Municipal, em caráter de urgência. – Indicação Nº.  041/2018 - Vereador 

Norberto da Silva Barancelli: Indica à Excelentíssima Senhora Prefeita, que viabilize 

através da secretaria competente, que seja feita com mais frequência a coleta seletiva do lixo 

no interior do município. – Indicação Nº. 042/2018 - Vereador Norberto da Silva 

Barancelli: Reitera as Indicações N.º 011/2018, 025/2018, 034/2018 e 039/2018, todas de sua 

autoria, indicando à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que construa um bueiro 

na entrada que dá acesso a residência do Senhor Maicon Cechin, na Linha Floresta, em caráter 

de urgência. – Indicação Nº. 043/2018 – Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica à 

Chefe do Poder Executivo Municipal, que viabilize e verifique junto aos órgãos competentes 

a possibilidade de ampliação do perímetro urbano do município, mais precisamente na ERS 

126, Km 155. - Projeto de Lei do Legislativo Nº. 008/2018 - Vereador Norberto da Silva 

Barancelli: Denomina de Rua Sabino Calderolli, a atual Rua Dois, localizada neste 

município. - Projeto de Lei Nº. 033/2018: Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar 

contratação de servidor por tempo determinado. Ao iniciar a Ordem do Dia, a Senhora 

Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº. 040/2018 do Vereador Sérgio Bernardi. Com 

a palavra o autor justificou que nos últimos dias foi procurado por pessoas, principalmente, 

pelo fato lamentável ocorrido no cemitério municipal, com a família Variani. Segundo o 

Vereador, algumas pessoas sem ter o que fazer, depredaram o túmulo do Senhor Nelson 

Variani. E segundo informações, esse não foi o único caso e que não se trata de roubo, mas 
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simplesmente quebrar bens de valor emocional. Informou que, através do relato de várias 

pessoas, o cemitério deixou de ser um local de respeito e passou a ser um local de vandalismo. 

Por isso, solicitou que essa indicação seja atendida com urgência, porque muitas pessoas estão 

se revoltando com essa situação. Pediu o apoio dos colegas Vereadores, para que junto da 

administração encontrem uma solução para isso. O Vereador Norberto da Silva Barancelli 

também se manifestou. Concordou a indicação do colega Vereador, dizendo que há 20 (vinte) 

anos, o município possuía menos recursos do que tem hoje, mas naquela época o cemitério 

tinha um zelador. Aproveitando a presença do Secretário Idanir Minozzo, o Vereador 

solicitou que o mesmo conversasse com a Prefeita e tomassem as devidas providências. 

Sugeriu que se não for possível contratar um novo funcionário, que designem um funcionário 

do quadro do município para fazer essa fiscalização, caso contrário o cemitério continuará um 

total abandono.  O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou. Reforçando o que foi 

dito pelos colegas, acrescentou que o local está completamente abandonado, que não é um 

local de escândalos, mas sim um local de visita aos entes queridos que lá se encontram. 

Confirmou que em outras administrações, o cemitério possuía zelador, e por isso, espera que 

as providências sejam adotadas. Manifestou-se também o Vereador Diego Antonio Pereira, o 

qual chamou a atenção pelo fato de que um dos lados do cemitério é aberto. No seu ponto de 

vista, se não tomarem uma providência ficará difícil para um zelador cuidar. Disse que novos 

jazigos estão sendo construídos do muro para baixo e ficando totalmente expostos e que o 

ideal seria mexer na estrutura do cemitério, fechando o lado que está faltando, para depois 

contratar um zelador, caso contrário terá que ter alguém 24 (vinte e quatro) horas por dia. O 

Vereador Marcelo Richit se manifestou, parabenizando o Vereador Sergio pela indicação. 

Concordou que o fechamento ao redor é importante, mas por hora a contratação de um 

zelador já resolveria o problema, principalmente, no período da noite. Sem mais 

manifestações, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Continuando 

foi à discussão do plenário, a Indicação Nº. 041/2018 do Vereador Norberto da Silva 

Barancelli. Fazendo uso da palavra, o autor salientou que recebeu várias reclamações a 

respeito do lixo jogado nas matas e que a coleta está passando de uma a duas vezes por ano 

apenas. Recomendou que a Prefeita viabilizasse a coleta do lixo, no mínimo quatro vezes no 

ano, pois a cada três meses, já resolveria esse problema. Na oportunidade, informou também 

que recebeu reclamação do motorista que faz a coleta de lixo dentro da nossa cidade. 

Disseram que o mesmo tem andando muito rápido pelas ruas da cidade e que os funcionários 

que lhe acompanham estariam correndo risco de acidentes. Para o Vereador, esse motorista 

talvez não tenha culpa, quem sabe atenda a vários municípios e tenha metas para cumprir. 
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Disse que a prefeita já foi comunicada, porém não tem conhecimento se ela já adotou as 

providências, mas alertou este motorista, para que tome cuidado e evite que algo sério 

aconteça com os funcionários da nossa prefeitura que estão atuando junto a essa empresa. O 

Vereador Diego Antonio Pereira também se pronunciou, declarando que recebeu denúncia de 

que populares do município estariam jogando restos de animais ou animais mortos no mato 

“dos Muterlle” que vai para a Linha São Paulo. Disse que os moradores dessa região não 

aguentam o mau cheiro que invade as residências e que este local já foi um depósito sanitário, 

mas todos sabem o destino correto para esses animais, que não é tirar o problema da sua casa 

e levar para a casa do outro. Para o Vereador, isso demonstra a falta de educação e respeito 

com os moradores desse local e por isso, pediu que a população tomasse consciência e evite 

fazer isso novamente. O Vereador Valdicir Bertoni se manifestou para acrescentar que é a 

prova viva dessa situação, pois em frente à sua residência já viu por várias vezes pessoas 

jogando animais mortos para dentro do mato. Disse que é preciso ter mais educação e respeito 

com os moradores que confrontam com o local e acredita que tem outra forma de destino para 

esses animais, sem criar problema para as outras pessoas e espera que a comunidade tome 

consciência disso. O Vereador Ismael Zukunelli também se pronunciou, dizendo que 

infelizmente na Câmara de Vereadores precisam entrar na questão de respeito da própria 

população, o que considerou triste e desagradável. Disse que ao ouvir o relato dos colegas na 

questão do cemitério e também do lixo, entendeu que uma parte da população está forçando a 

própria Câmara de Vereadores e depois o Executivo a tomarem decisões, impondo regras 

mais severas que atingirão a todos. Recorreu a população para que se conscientize do que está 

fazendo, apelando ao bom senso e o respeito.Pronunciou-se o Vereador Marcelo Richit, 

proferindo que as palavras dos demais Vereadores foram muito bem colocadas. Disse que é 

preciso conscientização e respeito, que no município existem mais casos nesse sentido, que as 

pessoas não precisam prejudicar os outros e que muitas coisas poderiam melhor sem ter que 

tomar decisões mais drásticas. Manifestou-se também a Vereadora Onira Orlando Zonin, 

concordando com a ideia de cada um dos Vereadores e confia que existe um anseio da 

população para que haja destino correto para esses lixos que incomodam. Segundo a 

Vereadora, existe um problema no município com o lixo eletrônico, mas que o assunto já está 

sendo discutido com a bióloga, informando que estão organizando um grupo, com um 

responsável de cada entidade para promover o destino correto disso também, sem prejudicar a 

natureza. Sem mais manifestações, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de 

votos. Dando continuidade deliberou-se sobre a Indicação Nº. 042/2018 do Vereador 

Norberto da Silva Barancelli. Novamente com a palavra o autor enfatizou que, de acordo com 
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as suas declarações nas sessões anteriores, esse pedido seria prioridade e também uma forma 

de protesto. Esclareceu que esteve na casa deste cidadão no dia 24.02.2018, que foi 

conversado com a Prefeita e nenhuma decisão foi tomada até o momento. Lembrou que no dia 

que a Prefeita esteve nessa Casa, ela afirmou que não conhecia o Senhor Maicon Cechin, mas 

durante aquela semana, o Vereador declarou que a Prefeita distorceu a conversa alegando que 

não conhecia o problema do Senhor Maicon. Para o Vereador, a Prefeita quase lhe chamou de 

mentiroso e por isso, questionou se essas indicações estariam indo para a mesa dela. Deixou 

claro à população que, enquanto não fizeram esse pedido, estará protestando nessa Casa. 

Disse também que lhe causa indignação o fato da Prefeita distorcer as conversas, uma hora 

fala uma coisa e depois já fala outra e que considerava esse o jeito do PT governar. O 

Vereador Sergio Bernardi se pronunciou, avaliando esse caso como desagradável, mesmo 

porque já são cinco indicações e que Vereador Norberto tem razão de fazer. Disse que o 

Senhor Maicon paga os seus impostos e tem direito a esse serviço, mas para tranquilizar a 

todos, informou que na semana passada esteve conversando pessoalmente com a Prefeita e o 

Vice-Prefeito, os quais lhe garantiram que durante essa semana, no máximo na semana que 

vem, estariam fazendoo trabalho, faltava apenas resolver a questão dos tubos. O Vereador 

também deixou registrada sua indignação por não terem feito até hoje, mas que partir cobraria 

cobrar junto com o Vereador Norberto, até porque lhe prometeram, porém, disse que confia 

na Prefeita e no Vice e espera que na próxima sessão não precise mais fazer essa indicação.O  

Vereador Marcelo Locatelli também se manifestou. Disse concordar que o problema precisa 

ser resolvido, só não concorda com o problema que isso vem acarretando. No seu ponto de 

vista, o problema não se resolve somente falando, mas sim conversando com quem é preciso. 

Disse que também conversou com a Prefeita e o Vice-Prefeito, ficando definido que eles 

resolveriam o problema. Ressaltou que está sendo realizado um trabalho sério, mas não 

concorda com a referência do Vereador Norberto com relação ao jeito do PT governar. Disse 

que se fosse preciso falar em jeito, poderia voltar ao passado e dizer como era o município, 

por exemplo, na área da agricultura e obras, sendo que tinham poucas máquinas e muitos 

serviços ficavam para trás e que a população não se esquece disso. O Vereador entende a 

cobrança do colega, mas é preciso tentar fazer a coisa certa, resolvendo os problemas e não 

criando mais problemas. Em aparte, o Vereador Norberto Barancelli afirmou que resta clara 

que as indicações do Vereador Norberto não serão atendidas porque é do MDB, mas que se 

este pedido for atendido foi graças aos Vereadores Sergio e Marcelo. Novamente com a 

palavra, o Vereador Marcelo Locatelli disse que o pedido seria atendido porque sentou e 

conversou e questionou o Vereador Norberto se ele teria feito isso? O Vereador Norberto 
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respondeu que não adiantaria conversar, mesmo porque não tem diálogo com a Prefeita. A 

Presidente pediu ordem e que cada um falasse na sua vez. Assim, o Vereador Marcelo 

Locatelli seguiu dizendo que precisam tentar resolver o problema e que o Vereador Norberto 

estaria somente tentando criar mais problema. Pedindo desculpas a Presidente, o Vereador 

Norberto Barancelli interrompeu dizendo que depois de cinco indicações não acredita que 

estaria querendo criar problemas. Para encerrar, o Vereador Marcelo Locatelli lembrou o que 

foi dito anteriormente pelo Vereador Norberto, que o mesmo sairia dessa Casa com três malas 

de papel e nenhum problema resolvido. O Vereador Norberto Barancelli interrompeu-o 

dizendo que os problemas não seriam resolvidos porque a Prefeita não quer. O Vereador 

Marcelo Locatelli discordou do que foi dito, ressaltando que os problemas não seriam 

resolvidos porque o Vereador Norberto não senta para conversar.  A Vereadora Onira Zonin 

também se manifestou retornando as sessões anteriores, lembrou que numa ocasião o 

Vereador Norberto fazia uso da palavra e ela lhe cortou porque o mesmo estava se alterando. 

Disse que naquele momento o Vereador atribuiu sua atitude a falta de educação, mas que hoje 

ele repetia o seu gesto, tomando a palavra do Vereador Marcelo Locatelli.  Com relação às  

indicações, a Vereadora afirmou que estava presente o Secretário de Urbanismo, o qual pode 

comprovar quantas vezes tem falado com ele. Afirmou que ele atende a seus pedidos, sem 

colocar indicações e que não é de fazer muitas indicações, mas sim de falar direto com os 

responsáveis.  Entende que os Vereadores precisam estar abertos ao diálogo, que o gabinete 

da Prefeita e do Vice estão abertos para conversar e solucionar os problemas. Considerou que 

esse problema do Senhor Macion Cechin está virado na “Escolinha do Professor Raimundo”, 

ele merece que seja feito, mas é preciso conversar e buscar uma maneira de fazer esse serviço. 

Não concorda com a declaração que se referiu ao jeito do PT governar, o qual, no seu ponto 

de vista, parabeniza, porque administra com transparência. Por não concordar com as 

colocações do Vereador Norberto, declarou-se contrária a indicação. O Vereador Valdicir 

Bertoni também se pronunciou questionando o Vereador Marcelo Locatelli se a Prefeita teria 

dado uma previsão de quando faria esse trabalho? O Vereador Marcelo Locatelli respondeu 

que nos próximos dias a Prefeita olharia e provavelmente o problema seria resolvido logo. O 

Vereador Valdicir Bertoni disse esperar que o problema fosse resolvido de imediato, pois as 

indicações são de urgência. Sem mais discussão, a indicação foi à votação e aprovada por 7 

(sete) votos favoráveis x 1 (um) voto contrário, este o da Vereadora Onira Orlando Zonin. A 

Indicação Nº. 043/2018 foi à próxima matéria a entrar em pauta. O autor, Vereador Norberto 

da Silva Barancelli foi o único a se pronunciar. Falou que vem atender ao pedido do morador, 

Senhor José Osmar Muterlle, uma vez que o perímetro urbano chega até o Posto do Bugio. O 
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pedido é para que seja ampliado até o posto de lavagem, pois acredita que o motivo seja o 

loteamento de um terreno. A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Prosseguindo o Projeto de Lei do Legislativo Nº. 008/2018, de autoria do Vereador Norberto 

da Silva Barancelli foi a deliberação. Fazendo uso da palavra o autor, fez uma saudação 

especial aos familiares que estavam presentes. Disse que visitando a Rua Dois, que fica 

próxima à garagem da prefeitura, teve uma boa lembrança do Senhor Sabino 

Calderolli.Lembrou que pode trabalhar com ele no ano de 2009, quando era Secretário de 

Obras, o qual tinha amizade com todos, fazia seu trabalho com gosto. Disse que a maior 

riqueza que temos dentro de nós é tratar bem a nossa população e que ele cumpriu sua missão 

que foi rica em amizades, transparência e trabalho. Afirmou ainda, que ele foi Vereador nessa 

Casa e acredita que tenha conduzido bem o seu trabalho, deixando um bom legado a nossa 

população. Disse que por essas razões decidiu prestar essa homenagem em nome de todos os 

Vereadores e funcionários da Câmara.  Manifestou-se também o Vereador Valdicir Bertoni 

afirmando que o Senhor Sabino foi um grande cidadão maximilianense, que sempre tentou 

ajudar toda a população, como funcionário, como Secretário de Obras e também como 

Vereador. Parabenizou todos os familiares e também o Vereador pela iniciativa dessa bela 

homenagem, a qual ficará na lembrança de todos. O Vereador Diego Antonio Pereira também 

se pronunciou, considerando justa a homenagem. Agradeceu a família, da qual também faz 

parte, disse que o “tio Bino” como era chamado, deixou muitos amigos, por ser uma pessoa 

querida, honesta, sempre alegre e de bem com a vida. O Vereador lembrou que seu pai sempre 

contou que foi ele quem lhe ensinou a lidar com as máquinas, foi ele também que lhe ensinou 

o caminho de Porto Alegre. Por isso, nada mais justo do que denominar esta rua com seu 

nome, que é o local onde ele firmou sua carreira. O Vereador Sergio Bernardi se pronunciou, 

parabenizando o Vereador Norberto pela autoria do projeto. Disse que lembra bem da época 

que seu falecido pai, quando precisava de algum serviço, sempre dizia “vamos falar com o 

Sabino, que esse resolve”. Destacou também que ele era uma alma de pessoa e que jamais vai 

esquecê-lo também por conta de seu pai. Deixou um abraço a família e disse que o município 

perdeu um grande homem, mas que sua história jamais será perdida e que o bem que ele fez 

servirá de exemplo para todos. O Vereador Ismael Zukunelli também se manifestou, dizendo 

que a vida e o legado que ele nos deixou dispensa qualquer tipo de comentários. Parabenizou 

o Vereador pela iniciativa e disse que a família deve sentir muito orgulho por ter convivido 

com uma pessoa como ele. Para as gerações passadas e futuras ficará o “seu Bino” ficará na 

história, por tudo que ele representou para o nosso município. O Vereador Marcelo Richit 

pronunciou-se felicitando o Vereador Norberto pelo projeto e também toda a família. Como 
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pessoa, como profissional e político que ele foi, servirá como ótimo exemplo para tentarmos 

fazer um município melhor. Sem mais manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por 

unanimidade de votos. A última matéria em pauta na Ordem do Dia foi o Projeto de Lei do 

Executivo Nº. 033/2018. Nenhum Vereador querendo se manifestar, o projeto foi à votação e 

aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia, e havendo uma inscrição na 

Tribuna Livre, a palavra foi concedida ao inscrito, Senhor Idanir Minozzo, Secretário de 

Urbanismo. Usando da palavra prestou esclarecimento sobre o Lajeado Varela, o trabalho que 

vem sendo realizado, procurando melhorar o local. Disse que estão executando a recuperação 

das cabeceiras, construindo uma passagem no terreno da Senhora Josiane Variani, com a 

colocação de cinco tubos com 2 metros de altura, no valor de aproximadamente R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais) cada um. Devido a discussão sobre a vazão dos tubos que 

poderiam dar problema decidiu-se por colocar mais cinco tubos ao lado de 1,20 metros, no 

valor de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) cada, mais um investimento em torno de 

(20) vinte sacos de cimento para as cabeceiras, onde foi construído muro duplo, sem contar as 

pedras que foram utilizadas, custando para o município aproximadamente R$ 9.000,00 (nove 

mil reais). Disse que a proprietária do terreno fez uma colocação que vai ajudar, mas que até 

agora as despesas foram todas do município. E assim que houver uma contrapartida, os 

Vereadores serão informados. Disse que nas pontes que já estavam construídas foram feitos 

alguns reparos que eram necessários e que aos poucos as melhorias estão sendo feitas. 

Aparteando o Vereador Diego Antonio Pereria sugeriu para o Secretário de Urbanismo, uma 

reunião com todos os moradores da Rua Salgado Filho para resolverem o problema da água 

que fica empossada na rua. Encerrando, o Secretário garantiu que na próxima semana estarão 

naquela rua para solucionar o problema, e que aos poucos, aproveitando a mão de obra e 

gastando apenas com o pó de brita, estão providenciando os reparos nas ruas. Seguindo, a 

Senhora Presidente passou de imediato para as inscrições do Grande Expediente. O primeiro 

inscrito a ocupar a tribuna foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Depois de 

cumprimentar os Vereadores e o público presente, o Vereador iniciou seu discurso referindo-

se ao assunto polêmico da viagem até Porto Alegre. Disse que foram criticados por algumas 

pessoas que não acharam necessário, quatro Vereadores se deslocarem até Esteio em busca de 

uma máquina para o município. Esclareceu que tiveram a honra de serem convidados pelo 

Governador do Estado e demais Secretários para participarem da maior entrega de máquinas 

no Estado do Rio Grande do Sul, pelo Governador José Ivo Sartori. Disse que nunca foi de 

parabenizar políticos, mas foram entregues um total de (576) quinhentas e setenta e seis 

máquinas para (336) trezentos e trinta e seis municípios, conquistados através de uma emenda 
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parlamentar dos Deputados Federais, junto dos Senadores e do Presidente da República, 

sendo que o nosso município foi contemplado com um trator. Declarou que o que lhe causa 

indignação não é promover ou diminuir os cargos, mas pelo que pode observar, a Senhora 

Prefeita designou uma Vereadora para representar o cargo de Prefeita, sendo que lá estavam 

presentes o Vice-Prefeito do município, sendo que a lei é clara, na ausência do Prefeito é 

designado o Vice-Prefeito, na ausência do Vice-Prefeito, designa-se o Presidente da Câmara, 

na ausência desse, é designado o Vice-Presidente da Câmara, na ausência desse, designa-se o 

Secretário, e na ausência desse, poderia designar um Vereador. Na ocasião falou com o Vice-

Prefeito, disse que ele era o representante do município e que deveria sentar na cadeira, mas 

ele não apareceu. Disse também que isso não é disputa de cargo, mas sim trabalhar dentro das 

leis. No seu ponto de vista, o trabalho já começa errado por aí, talvez a Vereadora que recebeu 

a chave simbólica dessa máquina não seja culpada, se foi designada para isso, a 

responsabilidade da Prefeita, porém acredita que a mesma passou por cima do Vice-Prefeito e 

da Presidente da Câmara que estavam presentes. Pediu desculpas aos Vereadores, aos demais 

presentes e a população do município se talvez tenha faltado com respeito anteriormente. 

Agradeceu a presença do Nego da Gaita, do Secretário IdanirMinozzo, e em especial o Senhor 

Ezequiel, que apesar da sua deficiência, fez questão de participar dessa sessão, o que causa 

orgulho para o nosso município. Proferiu ao Senhor Ezequiel que o seu objetivo será 

alcançado, porque se reclamou de um direito, pode ter certeza que a lei lhe ampara, 

independentemente de qualquer questão, a Prefeita sabe o que lhe prometeu e certamente seu 

obterá êxito na sua reivindicação. Para finalizar agradeceu a todos que estavam ouvindo a 

sessão e pediu desculpas, que não estaria se exaltando e sim trabalhando dentro do Regimento 

Interno e da lei. A segunda inscrita para ocupar a tribuna foi a Vereadora Onira Orlando 

Zonin. Após saudar o público presente, a Vereadora falou da satisfação pela presença de 

pessoas de Marcelino Ramos, o Senhor Nego da Gaita e a Professora Neide. O primeiro 

assunto abordado foi com relação aos animais que estão sendo abandonados no município. 

Disse que esse fato lhe entristece muito, diariamente tem se deparado com uma grande 

quantidade de cachorros abandonados nas ruas, inclusive num terreno seu, foram abandonadas 

duas cachorras, as quais estão sendo alimentadas por pessoas que se sensibilizam com a 

situação. Pediu que a população maximilianense tivesse mais consciência, pois os animais que 

são abandonados também sentem fome e frio e que isso vai contra a lei e existe punição. Com 

relação a sua viagem a Porto Alegre, a Vereadora explicou que foi autorizada pela Prefeita e 

com grande orgulho foi receber a chave do governador do Estado, até porque foi à pessoa que 

conquistou esse trator, através de uma emenda do Deputado Henrique Fontana. Disse que se 
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não houvesse a indicação de um Deputado Federal, essa máquina não teria chegado ao 

município, tanto que municípios como Paim Filho e Barracão não receberam porque ninguém 

foi em busca. Destacou que teve méritos nessa conquista e por isso recebeu a autorização da 

Prefeita, com o consentimento do Vice-Prefeito, o qual tinha um sério compromisso em Porto 

Alegre e não poderia estar presente na hora da assinatura. Pediu aos demais Vereadores que 

também vão buscar emendas para o bem de nosso município. Disse que em dois anos de 

mandato como Vereadora conseguiu quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de emendas, 

sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da Deputada Maria do Rosário que foi destinado 

para custear despesas com a saúde, e que esta pleiteando com a Deputada mais R$ 50.000,00 

para o município, a emenda desse trator que foi uma indicação do Deputado, mas com 

parceria do Governo Federal e Estadual, o Secretário da Agricultura que é do PP e que 

também se empenhou. Informou que serão destinadas ao município duas viaturas, através de 

uma emenda de bancada, que será destinada pelo Deputado Federal Marco Maia. Agradeceu a 

esses Deputados e explicou a população que na viagem a Porto Alegre recebeu uma diária no 

valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), mas nessas conquistas como Vereadora já 

pagou muito bem o seu salário e que a população precisa fiscalizar as diárias dos Vereadores 

e ver o que eles estão trazendo de bom para o nosso município. Para encerrar, disse que tem 

em mãos os documentos que comprovam tudo o que trouxe para o município e que estão 

disponíveis se a população tiver alguma dúvida. O Vereador Diego Antonio Pereira foi o 

próximo inscrito. Depois de saudar os Vereadores e o público presente, disse que não queria 

entrar no mérito de quem teria conseguido esse trator, deixou claro à Vereadora que está 

batalhando por emendas e que a mesma não precisa vir na tribuna dizer vão em busca, porque 

os quatro Vereadores estão buscando isso. Disse também que não vai querer discutir o 

assunto, apenas que a Vereadora procure entender como funciona e como se destina uma 

emenda de bancada, para depois vir atacar os Vereadores. Declarou também que como o 

prometido na sessão passada, estiveram nas dependências onde funcionava a Escola Madre 

Cândida. Juntamente com o Vereador Valdicir puderam observar a biblioteca, as salas de 

aulas, a escola no geral e disse que ficou procurando onde estaria o problema, que a 

Vereadora Onira, na última sessão, mencionou que traria em papeis o que foi apontado pelo 

Ministério Público (MP). Disse que no ano de 2015, o MP apontou os porões onde existiam as 

salas de aulas, por conta de um encanamento de esgoto que passava exposto nas vigas do 

porão e também a exposição da rede de luz. Informou que essas salas foram fechadas e o local 

passou a servir de depósito. Verificou que os brinquedos foram reformados, possuem câmeras 

de vigilância, tudo em perfeito funcionamento. Mas que apenas duas coisas não lhe 
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agradaram, uma delas lhe deixou indignado, que foi ver a nossa biblioteca municipal com os 

livros todos jogados no chão e isso as fotos comprovam. Falou também de duas salas de aulas 

de madeira, que vieram do antigo São Francisco. Disse que são cinco salas de aulas com 

azulejos até em cima em perfeitas condições de uso. Ressaltou novamente que até agora 

procura entender porque foi fechada essa escola. Disse que o local também dispõe de uma 

estufa que foi dada pelo Sicredi, foram investidos R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e 

hoje os alunos saem do colégio das freiras, com transporte específico e vão até lá para fazer as 

aulas de técnicas agrícolas. Comentou também que os brinquedos novos estão todos jogados, 

sem serventia alguma. Disse que essa mudança facilitou para as crianças e têm visto muitas 

delas no centro da cidade e na praça, até mesmo porque eles têm curiosidade e ficam mais 

perto do que é errado. Para o Vereador, as crianças precisam ter consciência de que isso não é 

o correto e devem aproveitar a oportunidade de estarem dentro de uma escola. Disse que os 

gastos que o município terá durante o ano, daria para construir salas novas. Para concluir, 

ressaltou que diante do que viu, precisa entender melhor quais os motivos que levou o MP 

apontar o fechamento da mesma. O último inscrito foi o Vereador Valdicir Bertoni. Após  

cumprimentar os Vereadores e o público presente, fez um agradecimento especial a presença 

do Nego da Gaita, a Professora Neide e o Secretário de Urbanismo. Como bem proferiu o 

Vereador Diego, disse que estiveram fiscalizando aquelas dependências e por ser conhecer 

dessa área não viu tantas coisas. E tendo em vista que na última sessão fez um pedido de 

esclarecimento ao Vereador Marcelo Locatelli e a Vereadora Onira, dos apontamentos do MP, 

que segundo eles repassariam essas informações através de documentos. O Vereador Valdicir 

disse aos colegas questionados, que continuariam aguardando pelos esclarecimentos na 

próxima sessão. Antes e encerrar a Presidente da Câmara fez a leitura do convite da 

AVENOR para participarem de uma palestra sobre “A municipalização ambiental das 

atividades de impacto  nos municípios da AMUNOR, que acontecerá no dia 29.06.2018, as 

19h 30min, na Câmara Municipal de Santa Cecília do Sul. 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.  


