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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDASESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 05 de Julho de 2018. 

___________________________________________________________________________ 

Aos cinco dias do mês de julho 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 Nona 

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 e Sergio Bernardi. 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 para os Vereadores e também no site Câmara, a leitura da mesma foi 

dispensada. A ata foi submetida à discussão, não havendo manifestações foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi realizada a 

leitura das matérias que constaram no Expediente do Dia:- INDICAÇÃO Nº. 044/2018 – 

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal, que 

viabilize junto à secretaria competente, a construção de calçamento na Rua Maia Filho, em 

caráter de urgência. – INDICAÇÃO Nº. 045/2018 – Vereador Norberto da Silva 

Barancelli: Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que seja providenciada 

em regime de urgência, a construção de uma boca de lobo entre a Rua Paissandu e Rua 

Planalto, em frente à residência da Senhora Cleci Pegorini. - INDICAÇÃO Nº. 046/2018 – 

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera as Indicações Nº 011/2018, 025/2018, 

034/2018, 039/2018, 042/2018, indicando à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 

que construa um bueiro e faça o cascalhamento na entrada que dá acesso a residência do 

Senhor Maicon Cechin, na Linha Floresta, em CARÁTER DE URGÊNCIA. – INDICAÇÃO 

Nº. 047/2018 - Vereadora Onira Orlando Zonin: Indica a Chefe do Executivo Municipal 

para que junto com a secretaria competente, tome as providências necessárias sobre as casas e 

lotes abandonados, estipulando um prazo para os proprietários demolirem essas benfeitorias e 

limparem os lotes, caso contrário que sejam autuados na forma da lei. - PROJETO LEI DO 

EXECUTIVO Nº. 034/2018: Autoriza a concessão de desconto para pagamento do IPTU – 

Exercício 2018; Estabelece o cronograma de pagamento e dá outras providências. - 

PROJETO LEI DO EXECUTIVO Nº. 035/2018: Institui o programa de estágio não-

remunerado no âmbito da Administração Municipal e estabelece outras providências. 

Encaminhado à Comissão Única de Parecer, conforme solicitação do Vereador Diego Antonio 

Pereira. - PROJETO LEI DO EXECUTIVO Nº. 036/2018: Autoriza o Poder Executivo a 



 

    ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

    Câmara Municipal de Vereadores de Maximiliano de Almeida 

 
realizar abertura de crédito adicional especial por auxílios e convênios no valor de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) e dá outras providências. - PROJETO LEI DO 

EXECUTIVO Nº. 037/2018: Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito 

adicional especial por auxílios e convênios no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais) e dá outras providências. - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº. 038/2018: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro aos Agentes 

Comunitários de Saúde e dá outras providências. - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº. 039/2018: Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito adicional especial por 

auxílios e convênios no valor de R$ 76.452,00 (setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e 

dois reais) e dá outras providências. Ao iniciar a Ordem do Dia, a Senhora Presidente 

submeteu à discussão a Indicação Nº. 044/2018 do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

Com a palavra, o autor salientou que vem atender ao pedido dos moradores daquela via, pois 

quando foi construído o asfalto na Rua do Rosário, a Prefeita passou em alguns moradores 

garantindo-lhes que o calçamento seria feito com recurso próprio, sendo aproximadamente 

(70) setenta metros. Disse que se a Prefeita fez essa promessa é porque tem como fazer e, com 

urgência, espera que seja cumprida e não deixe para fazer somente no período eleitoral, com 

interesse político. A Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou afirmando que a 

ideia da Prefeita Dirlei é pavimentar ou fazer calçamento em (11) onze ruas do município até 

o final do mandato e tem certeza que ela não deixará para os últimos dias. Declarou ainda que 

nesse mandato, a prefeita já fez muitas obras e que lá fora nosso município está sendo visto 

como um exemplo, apesar das dificuldades e os recursos cada vez menores. Acredita que se a 

Prefeita prometeu, ela irá cumprir, mas que só deixará de fazerse os recursos federal ou 

estadual forem cortados, por isso, falou também que compete aos Vereadores irem em busca 

de recursos para a pavimentação dessas pequenas ruas. Sem mais pronunciamentos, a 

indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo foi submetido à 

discussão a Indicação Nº. 045/2018, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Novamente 

com a palavra, o Vereador declarou que recebeu a reclamação dessa Senhora, a qual justificou 

que uma boca de lobo foi construída aproximadamente (20) vinte metros acima de sua 

residência, mas que esta não consegue escoar a água que acaba entrando em sua garagem. 

Segundo o Vereador, este serviço é de fácil solução e, por isso, espera que essa indicação seja 

atendida com urgência. A matéria foi submetida à votação e aprovada por unanimidade de 

votos. A Indicação Nº. 046/2018, do Vereador Norberto da Silva Barancelli foi a próxima 

matéria a entrar em pauta. Fazendo uso da palavra, o autor justificou que este pedido vem 

sendo pleiteado desde o dia 24.02.2018, e como a indicação ainda não foi atendida, resolveu 
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protestar. Declarou que tem direito de fazer o protesto e que esse pedido talvez tenha chegado 

na mesa da Prefeita e ela não esteja disposta a fazer o cascalhamento e colocação de tubos na 

propriedade do Senhor Maicon Cechin. Disse ainda que enquanto a Prefeita não atender ao 

pedidoestará fazendo a indicação, que isso não é criticar, mas sim atender o pedido deste 

Senhor, e que acredita que vai chegar um ponto em que a Prefeita tomará as devidas 

providências. O Vereador Ismael Zukunelli também se pronunciou. De início, afirmou que 

não encontra mais palavras para descrever essa situação que se arrastava há meses. Fez um 

rápido cenário sugerindo que fossem pegar uma máquina na Secretaria de Obras e se 

dirigissem até a frente da residência dos Vereadores, da Prefeita, do Vice-Prefeito e do 

Secretário, abrissem um buraco que causasse transtornos, deixando aberto por vários dias ou 

meses, dificultando a entrada e a saída desses moradores. Afirmou com toda a certeza que 

viraria um caos, que todos precisam de acesso viável. Disse que a situação vem sendo 

comentada em toda a sessão, expondo o nome dessa família e que isso não está sendo bom. 

Foi comentando que irão pavimentar onze ruas da nossa cidade, que isso é fantástico, porém, 

um problema que vem acontecendo desde o início do ano, está sendo deixado para trás, sem 

expectativas de que seja resolvido.O Vereador disse que não culpa o Secretário de Obras, 

porque ele é competente e vem realizando belos trabalhos. No entanto, acredita que a ordem 

final vem do Executivo, incluindo nisso o Vice-Prefeito, sem crucificar apenas a Prefeita. 

Destacou que se tem alguém que pode cobrar essa dupla, uma dessas pessoas seria ele, pois 

ajudou a apresentar essa dupla à população e apostou neles para administrarem o município. 

Disse que a administração possui êxitos, mas também falhas que devem ser respeitadas e não 

ficar tapando o sol com a peneira. O Vereador cobrou as palavras da Senhora Prefeita e do 

Vice-Prefeito, os quais afirmavam que uma das prioridades seriam as estradas. Ressaltou que 

a partir de amanhã dará (10) dez dias para que essa situação seja resolvida e prometeu que não 

se manifestará mais sobre assunto, mas deixou claro que se a situação não for resolvida, vai 

agir de forma diferente e pedirá ajuda de todos os Vereadores, porque além se serem 

fiscalizadores, têm o direito e a obrigação de agir diante dessa situação. Disse que todos estão 

preocupados com o progresso do município e que farão uma força máxima para que essa 

família siga seus trabalhos, consiga escoar seus produtos e chegue com tranquilidade até sua 

propriedade. Pedindo a cedência de uma parte, o Vereador Norberto disse que na quinta-feira 

pela manhã, recebeu várias mensagens de que a retroescavadeira e o caminhão da prefeitura 

estiveram até o meio dia na propriedade da Senhora Prefeita, fazendo a plantação de buritis. E 

que recebeu várias cobranças de que teria que denunciar, mesmo se a Prefeita tivesse pago 

pelo serviço e se continuar sugeriu que a Prefeita mudasse a garagem da prefeitura para a casa 
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dela. Novamente com a palavra, o Vereador Ismael comentou que na última sessão ouviu uma 

frase desagradável da Vereadora Onira Zonin, a qual falou que essa situação estava parecendo 

a Escolinha do Professor Raimundo. E que não concorda com isso, porque de sua parte não 

estava sendo levado na brincadeira e com certeza não é nenhum desses alunos. Considerou-se 

uma pessoa séria e disse que se o Vereador tem este poder, exige que a situação seja 

resolvida, pois fará bem para todos. O Vereador Marcelo Locatelli também se manifestou. 

Esclareceu que a informação do Vereador Norberto talvez foi desencontrada, uma vez quea 

máquina que estava fazendo serviço na propriedade da Prefeita, não era da prefeitura, mas sim 

do Marçal. Disse que já se manifestou várias vezes sobre esse assunto e que não se 

manifestaria mais, porque o caso só não foi resolvido ainda, devido a situação que se criou. 

Acredita que muitos pedidos que foram feitos da maneira correta foram atendidos, como 

exemplo, citou as guaritas que foram construídas. Pronunciou-se o Vereador Diego Antonio 

Pereira questionando o Vereador Marcelo Locatelli se o caminhão que estava na propriedade 

da Prefeita também era do Marçal ou pertencia à prefeitura? O Vereador Marcelo respondeu 

que não sabia informar, mas que se fosse da prefeitura, a Prefeita teria pago pelo serviço.  O 

Vereador Diego seguiu dizendo que parou de se manifestar sobre esse pedido e que agiria 

diferente se fosse o Vereador Norberto, pois existe lei para isso também. Acredita que com 

uma denúncia no Tribunal de Contas e no Ministério Público conseguiria mais rápido repostas 

para essa indicação. Sem mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e aprovada por 

unanimidade de votos. Por conseguinte, foi à deliberação do plenário a Indicação Nº. 

047/2018, autoria da Vereadora Onira Orlando Zonin. A autora, fazendo uso da palavra, 

destacou que lhe motivou fazer essa indicação, porque estão preocupados e sendo cobrados 

pelo embelezamento das ruas da cidade. Solicitou que os moradores contribuíssem, que os 

lotes e as casas abandonadas que estão servindo de abrigos para animais e vem causando 

danos para a saúde, sejam adotadas medidas para demolição. Segundo a Vereadora, se isso 

não for feito, a prefeitura vai elaborar uma lei estabelecendo prazos para demolirem, caso 

contrário, a prefeitura fará a demolição. Disse que existem também muitos terrenos baldios 

abandonados onde são jogados os lixos e apesar das agentes de saúde desenvolverem o 

trabalho de conscientização, ainda existe muito lixo acumulado, o que interfere na área da 

saúde, a qual é de extrema importância. O Vereador Norberto da Silva Barancelli se 

manifestou, declarando-se contrário a indicação. Justificou que muitas pessoas não têm 

condições de fazer uma reforma ou talvez tenham saído da moradia para buscar serviço lá 

fora.No seu ponto de vista, ninguém tem o direito de derrubar o que foi construído por outra 

pessoa. E que todos sonham em ver tudo bonito em nossa cidade, mas se não tem 
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condições,de nada adianta fazer uma indicação ou elaborar um projeto para autuar os 

proprietários, a menos que a Prefeita viabilizasse a melhoria dessas casas e a limpeza dos 

terrenos paraas pessoas que não tem condições. Em aparte, a Vereadora Onira Zonin 

mencionou que se referiu aos proprietários, que fazem de vinte a trinta, que as casas estão 

abandonadas e caindo, sem condições residir, a exemplo da Rua da Brigada onde existem 

duas casas nessas condições. Aparteando o Vereador Diego Antonio Pereira questionou se 

dessas moradias é cobrado o IPTU. Segundo ele, o IPTU é cobrado por construção e seria 

injusto com os donos dessas moradias que pagam o imposto em dia. Lembrou que ao lado da 

casa do seu avô existe um lote baldio, que não era de propriedade de sua família, mas que seu 

avô fazia a limpeza e até mesmo plantava. Mas, que o município tomou o lote para si, devido 

a dívidas com IPTU e fez leilão do imóvel, porém ninguém de sua família foi comunicada, 

pois estavam dispostos a pagar e hoje o terreno estaria bem cuidado. Manifestou-se contrário 

porque não tem o direito de votar uma indicação ou aprovar uma lei que autorize derrubar a 

construção de uma outra pessoa. Sem mais manifestações a indicação foi à votação e 

aprovada por (5) cinco votos favoráveis x (2) dois votos contrários, sendo estes os Vereadores 

Diego Antonio Pereira e Norberto da Silva Barancelli. Continuando foi submetido à 

deliberação o Projeto de Lei do Executivo Nº. 034/2018.Sem manifestações dos Vereadores, o 

projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O Projeto de Lei do Executivo Nº. 

036/2018 foi a próxima matéria submetida a discussão. O primeiro a se manifestar foi o 

Vereador Diego Antonio Pereira, o qual enfatizou a honra em poder dizer que esse projeto é 

uma das conquistas que a bancada do PMDB conseguiu em Brasília, por meio do Deputado 

Federal Giovane Feltes. Agradeceu por ele ter olhado para nosso município e lembrado dos 

Vereadoresliberando R$ 120.000,00 que serão destinados à saúde, para aquisição de dois 

veículos. Lembrou que na sessão passada, a Vereadora Onira cobrou de todos os Vereadores 

para irem em busca de recursos. Declarou que essa é uma das provas de que não estão de 

braços cruzados e que nesse mandato muitas coisas boas virão para o nosso município. O 

Vereador Norberto da Silva Barancelli também se manifestou, dizendo que não tem costume 

de elogiar político, mas graças aos Vereadores que foram até Brasília e deram esse importante 

passo. Agradeceu ao povo maximilianense e que essa conquista de dois veículos para a saúde 

também foi graças a esse povo que trabalha e paga seus impostos em dia. Afirmou que a 

conquista será de grande ajuda, mas que não terá uma placa com nome de Deputado, uma vez 

que os políticos não tiram um real do bolso, que a grande placa que deveria ser colocada 

nesses carros é que foi conquistado com o dinheiro do povo maximilianense. A Vereadora 

Onira Zonin também se pronunciou parabenizando os colegas. Disse que cobrou por saber 
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que teriam capacidade de conquistar muito mais. Referindo-se ao que foi dito pelo colega 

Vereador Norberto, contestou dizendo que se não tiver um deputado para indicar, 

infelizmente, os recursos não chegam até o nosso município. E não adiantar ficar batendo 

nessa tecla, o dinheiro é do povo, mas sem um deputado para indicar essa emenda não 

chegaria até nós. Sem mais pronunciamentos, o projeto foi à votação e aprovado por 

unanimidade de votos. Ainda na Ordem do Dia foi à deliberação o Projeto de Lei do 

Executivo Nº. 037/2018. A única a se manifestar foi a Vereadora Onira Orlando Zonin, a qual 

disse que o projeto se tratava de um recurso de R$ 160.000,00, através de uma emenda do 

Deputado Federal José Stédile, recurso destinado para o custeio da saúde, solicitado pelo 

Secretário da Indústria e Comércio, Senhor Ivonir Rafain, o Senhor Elcio Variani e a equipe 

do partido PSB. Parabenizou o grupo que foi em busca e que essa foi a segunda emenda que 

chega até nosso município através desse Deputado, lembrando que no final do ano passado o 

mesmo destinou R$ 100.000,00 (cem mil reais). Agradeceu essas pessoas que se 

empenharam, independente de partido e acredita que juntos fazem crescer. O Projeto de Lei 

do Executivo Nº. 038/2018 foi a próxima matéria em pauta. Passando a presidência ao Vice-

Presidente, manifestou-se a Vereadora Daiane Barancelli, a qual lembrou que os Vereadores, 

no início desse ano, por várias vezes tiveram a visita dos agentes comunitários de saúde e a 

cobrança era com relação ao décimo quarto salário, referente ao ano de 2017. Disse que todos 

estão felizes por esta conquista, porque sabem do trabalho que eles desenvolvem nas 

campanhas por endemias, sendo que o nosso município tem 100% (cem por cento) de 

cobertura. A Vereadora afirmou que se alguma família não recebe a visita do agente, poderão 

comunicar a Secretaria Municipal de Saúde para que isso seja averiguado. Disse que esse 

recurso eleshaviam perdido, porém lutaram e entraram com recursos e conseguiram essa 

conquista. Reassumindo a presidência e não havendo mais manifestações, o projeto foi 

submetido 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. 039/2018. O primeiro a se manifestar foi 

o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Segundo ele, o projeto vem beneficiar a agricultura, 

que a Prefeita dias atrás decretou calamidade em nosso município e que foi o autor da 

indicação sugerindo que, devido ao decreto de calamidade, durante esse ano os serviços de 

silagem do cedo e do tarde não fossem cobrados dos agricultores e nem 10h/máquina para os 

agricultores que não são beneficiados com silagem. Acredita que se a Prefeita está preocupada 

com os agricultores, esse dinheiro servirá como um caixa para conceder essa ajuda a esses 

agricultores. Fazendo uso da palavra o Vereador Marcelo Locatelli frisou que esse recurso é 

repassado pelo Governo Estadual, através da consulta popular. Por isso, ressaltou aos 
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munícipes sobre a importância dessa votação que é de onde conseguem os  recursos. Destacou 

que esse recurso vem para área da agricultura, para aquisição de equipamentos. Também se 

manifestou a Vereadora Onira Zonin esclarecendo que esse recurso já vem destinado para 

aquisição de um comando hidráulico frontal com tomada de força e dois carretos agrícolas 

metálicos com carrocerias hidráulicas basculantes e que esse valor não vem em dinheiro, mas 

sim em equipamentos. O projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos.  

Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, a Senhora 

Presidente passou de imediato para as inscrições do Grande Expediente. Passando a 

presidência ao Vice-Presidente, a primeira inscrita foi a Vereadora Daiane Barancelli. Após 

saudar os presentes, a Vereadora falou do orgulho de estar na tribuna para anunciar mais uma 

vez essa conquista para a Secretaria Municipal de Saúde. Disse que os Vereadores do MDB se 

sentem muito felizes por terem conseguido essa emenda e que lutaram muito. Falou do 

carinho especial ao Senhor Deputado Giovane Feltes, que pouco conhecia os Vereadores, mas 

que através das conversas com o Deputado Estadual Tiago Simon, sempre foi reforçado que 

precisavam trazer algo para o município e que a área da saúde necessitava. No seu ponto de 

vista esses dois veículos auxiliarão a população, acredita que muitas pessoas poderão criticar, 

mas só quem trabalha na UBS tem conhecimento das necessidades. Disse que se sente feliz 

como enfermeira e Vereadora, por ter trazido essa conquista para a população. Informou 

também que a partir de amanhã, começa o período eleitoral e não podemos mais colocar 

faixas que divulguem o nome dos deputados, mas que divulgarão o nome dessas duas pessoas 

que o povo da cidade ainda não conhece, sendo que o Deputado Giovane Feltes é da fronteira, 

mas quando ele viu os quatro Vereadores em Brasília ele garantiu que ajudaria, sem ao menos 

saber onde se localizava Maximiliano de Almeida. Deixou consignado o nome do Deputado 

Estadual Tiago Simon, que considera uma pessoa maravilhosa e que está sempre ajudando. 

Fez um agradecimento especial a eles e espera que a espera a população maximilianense 

tenham essa lembrança, para que possamos ter mais conquistas para o município. 

Agradecimento especial também a população que confiou nos Vereadores do MDB e que hoje 

estão apenas retribuindo a confiança. Reassumindo a presidência, a palavra foi concedida ao 

segundo inscrito Vereador Norberto da Silva Barancelli.Depois de cumprimentar os 

Vereadores e o público presente, o Vereador disse que ocupa a tribuna sempre a pedido do 

povo. Disse que na sessão passada a Vereadora Onira Zonin declarou que essa Casa estava 

parecendo a Escolinha do Professor Raimundo, porém, afirmou que foi eleito pelo povo não 

para fazer palhaçada, mas sim para trabalhar e que todas as indicações que faz é a pedido do 

povo. Sobre o que foi ditado pelo colega vereador Marcelo Locatelli quando se referiu as 
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malas de papeis, o Vereador destacou que essas malas estão cheias de indicações e pedidos do 

povo maximilianense. Outro assunto comentado pelo Vereador foi que a Prefeita adotou o 

turno único para fazer economia. Disse que tem visto na frente da prefeitura um trator grande 

e um trator pequeno, que o trator grande está parado há quase um mês com uma grande faixa 

contendo o nome de um deputado, mas voltou a dizer que essa grande conquista foi do povo 

que paga seus impostos. Disse que a grande revolta é que a Prefeita está fazendo economia 

com o turno único, onde o setor de obras é o mais prejudicado, sendo que ela comprou um 

cortador de grama com recurso próprio, somente para a grama do estádio municipal, que 

custou R$ 16.840,00 (dezesseis mil oitocentos e quarenta reais), valor este que podia ser 

investido na saúde e em melhorias de estradas. Disse que não é contra o esporte, mas 

considera muita mordomia, tendo máquinas para cortar a grama e que antigamente o Senhor 

Joãozinho cortava a grama do estádio sozinho com máquina de empurrar que nem motor 

tinha.A seu ver, o dinheiro do povo está sendo mal investido e acredita que irão contratar até 

um funcionário para pilotar essa máquina e que considerava essa situação vergonhosa para o 

nosso município. O Vereador Diego Antonio Pereira foi o próximo inscrito. Depois de saudar 

os Vereadores e o público presente, explicou o motivo de ter pedido que o Projeto de Lei 

035/2018 fosse encaminhado à Comissão. Disse que foi o autor da indicação para que a 

prefeitura contratasse esses estagiários, no entanto,erroupor não ter mencionado a realização 

de um processo seletivo para selecionar os candidatos a estagiários. Mencionou que tem em 

mãos um projeto da cidade de Machadinho, o qual possui uma clausula que fala do processo 

seletivo. Disse que não pretende desmerecer quem quer que seja, mas selecionar um candidato 

seria melhor para evitar essas “conversinhas” de que foi indicação da Prefeita e que o projeto 

está em tempo para ser alterado. Outro assunto comentado pelo Vereador foi que esteve na 

Escola Madre Cândida para levar alguns documentos e na saída as professoras lhe chamaram 

de volta para mostrar a biblioteca pública. Disse que é oposição e está aqui para criticar, mas 

espera que suas críticas trazidas nesta Casa sejam construtivas. Disse que criticou, mas soube 

voltar a escola e parabenizar a organização que a biblioteca se encontra hoje. Afirmou que já 

fez muitos pedidos nessa Casa e pretende que eles sejam atendidos, mas que foi conversar 

diretamente com o Secretário sobre um pedido, o qual garantiu que faria, porém até agora 

nada foi feito. Lembrou ao Vereador Marcelo Locatelli e a Vereadora Onira Zonin, que 

continua aguardando os documentos que seriam apresentados por eles, sobre os apontamentos 

da Escola Madre Cândida, feitas pelo Ministério Público. Em aparte, o Vereador Marcelo 

Locatelli respondeu que como foi colocado que trariam os documentos do Ministério Público 

foi solicitada essa documentação por meio de ofício, no entanto, o departamento jurídico da 
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prefeitura informou que este documento não pode ser fornecido aos Vereadores, por se tratar 

de um documento interno. E que foi orientado a fazer um novo oficio pedindo explicações 

sobre o assunto, porém não deu tempo hábil de fazer o pedido e trazer as informações, mas 

garantiu que o assunto será debatido na próxima sessão. A últimainscritapara ocupar a tribuna 

foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. Após saudar o público presente, a Vereadora agradeceu 

o Secretário de Obras pelo belo trabalho que vem fazendo em muitas estradas, esteve 

passando juntamente com a Prefeita na Linha Raia e receberam elogios de um morador muito 

antigo, o qual disse que há tempos que a estrada não se encontrava em tão boas condições. 

Agradeceu pelo Secretário ter atendido seu pedido para consertar a entrada na Vila Baixa. 

Referindo-se ao questionamento do Vereador Norberto Barancelli sobre o cortador de grama, 

assegurou que a aquisição deste foi um pedido feito pelo Secretário da Indústria e Comércio, 

porque um funcionário demorava até três dias para cortar a grama no estádio e com essa 

máquina em duas horas o serviço está feito. Pediu que a população fizesse uma comparação, 

pois esse Secretário junto com a sua equipe conseguiu para o município R$ 160.000,00 para 

custeio da saúde, será que elenão tem direito que a Prefeita tire dos cofres públicos R$ 

16.000,00 (dezesseis mil reais) para comprar esse cortador de grama? Deixou essa pergunta 

para que a população analise, pois precisam pensar antes de falar e que no ano passado este 

Secretário também conseguiu R$ 100.000,00. Disse que não é puxa saco de ninguém, só que é 

preciso ver a realidade. Antes de encerrar, a Vereadora fez o convite a toda população para a 

inauguração de duas ruas do município, a Rua do Rosário e a Rua do Morro Santa Tereza, no 

dia 07 de julho, as 10h30 min. Não havendo mais inscritos para falar no Grande Expediente e 

nada mais 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.  


