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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 21 de Agosto de 2018. 

___________________________________________________________________________ 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 Décima Segunda 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 para os Vereadores e também no site da 

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. Em ato contínuo foi 

realizada a leitura das matérias que constaram no EXPEDIENTE DO DIA: - INDICAÇÃO 

060/2018 - do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Considerando a Indicação 022/2018, 

da Vereadora Onira Orlando Zonin e a Indicação Nº. 037/2018, de sua autoria, ambas 

aprovadas por unanimidade de votos, reitera a Exma. Senhora Prefeita Municipal, com cópia 

a secretaria competente, para que seja providenciada a construção de quebra-molas na Rua 

Sabino Calderolli, nesse município. - INDICAÇÃO 061/2018 - do Vereador Norberto da 

Silva Barancelli: Reitera a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal o teor da Indicação 

Nº. 045/2018, indicando para que seja providenciada, em regime de urgência, a construção de 

uma boca de lobo entre a Rua Paissandú e Rua Planalto, em frente à residência da Senhora 

Cleci Pegorin, localizada no Morro Santa Tereza. - INDICAÇÃO 062/2018 - da Vereadora 

Daiane Barancelli: Atendendo um apelo dos avicultores do município, pois esta é a única 

máquina que pode realizar serviços no interior dos aviários, indica a Chefe do Poder 

Executivo, para que seja retirado do leilão que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal, 

o Carregador Michigan 75III, ano de 1979, no valor de R$ 29.800,00. - PROJETO DE 

EMENDA A LEI ORGÂNICA n° 001/2018: Altera redação dos artigos 66 e 67 da Lei 

Orgânica do Município. O projeto de emenda foi distribuído e apresentado aos Vereadores, 

aguarda cumprimento do rito legal, conforme preconiza o art.167 e seus parágrafos do 

Regimento Interno. Ao iniciar a ORDEM DO DIA, a Senhora Presidente submeteu à 

discussão a Indicação Nº. 060/2018, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Em sua 

justificativa o autor alegou que foi cobrado a respeito da construção desses quebra-molas, que 
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já haviam solicitado em sessões anteriores, por isso, gostaria que a Prefeita junto à secretaria 

responsável viabilizasse esses quebra-molas na Rua Sabino Calderolli, tendo em vista que 

essa é a terceira indicação. Sem mais manifestações, a indicação foi à votação e aprovada por 

unanimidade de votos.  Em continuidade foi à deliberação a Indicação Nº. 061/2018, do 

Vereador Norberto da Silva Barancelli. Novamente com a palavra, o autor do pedido declarou 

que mais uma vez  vem atender ao pedido dos moradores, pois quando há excesso de chuva, a  

água alaga o porão da residência da Senhora Cleci e por se tratar de um serviço de simples 

execução, gostaria que a Prefeita junto com o Secretário viabilizasse esse pedido. A 

Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou. A princípio afirmou que teve 

conhecimento desse fato que vem ocorrendo no morro Santa Tereza, acreditando que a causa 

deste problema pode ter ocorrido por um erro de engenharia na hora da construção. Disse que 

conversou com o Secretário de Urbanismo e quem sabe a solução esteja na ampliação da boca 

de lobo já existente. E concordou que é de extrema necessidade fazer esse trabalho, uma vez 

que o caso é sério. Não havendo mais discussão, a indicação foi posta em votação e aprovada 

por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 062/2018 da Vereadora Daiane Barancelli foi à 

próxima matéria em pauta. Passando a presidência ao Vice-Presidente, manifestou-se a autora 

afirmando que essa situação lhe causou preocupação, pois são onze aviários no município e 

nove famílias beneficiadas. Lembrou que durante suas andanças no período eleitoral, algumas 

famílias comentaram que nos últimos (20) vinte anos muitos aviários foram fechados no 

município. E que não seria justo tirar dessas famílias que precisam para limpeza dos aviários 

essa máquina, que também é muito útil em pequenos serviços no município. Diante da 

importância dessa máquina e do histórico antigo de pessoas que abandonaram essa atividade, 

pediu para que fosse revisada com carinho essa questão, contando com o apoio dos 

Vereadores. Reassumindo a presidência, a palavra foi concedida ao Vereador Diego Antonio 

Pereira que se manifestou entendendo como precipitada a venda desta máquina, a qual é de 

grande utilidade também para serviços dentro da cidade, que são realizados pela Secretaria de 

Urbanismo e o problema é que ainda não tem em vista nenhuma máquina que substitua essa. 

Sugeriu que o município deveria investir o dinheiro na compra de uma mini carregadeira 

(bobcat), a exemplo do município de São João da Urtiga que já possui uma, a qual é ideal para 

fazer a limpeza de aviários, pois é pequena e de fácil manuseio. Também se manifestou o 

Vereador Norberto da Silva Barancelli, concordando com a indicação da Vereadora que esse 

carregador nos aviários é de grande serventia. Observando ainda que a Secretaria de 

Urbanismo é uma das que mais utiliza esse carregador dentro da cidade. Questionou se a 

máquina for vendida será que comprarão outra para essa secretaria? Disse que a questão não 
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se refere a não poder vender, mas que isso pode ser no futuro ou que tenham outra máquina 

em vista, que atenda aos diversos serviços que são necessários. O Vereador Sergio Bernardi 

também se manifestou afirmando que se sente feliz pela Vereadora ter feito essa indicação, 

mas que não sabia informar se agora, essa máquina poderá ser retirada do leilão. Disse que 

também lhe causa preocupação, pois é o único carregador que pode fazer a limpeza dentro dos 

aviários. Sabe que é um carregador que dá muitos problemas, mas nesse momento estão com 

problemas para carregar as camas de aviário e que a Secretaria de Obras está cedendo um 

carregador para esse trabalho, segundo informou o secretário. Declarou-se totalmente contra a 

venda nesse momento, pois futuramente virá uma retro escavadeira e na própria agricultura 

virá um trator com concha, mas que ainda não chegaram e vai ficar um período bem 

complicado, com muita cama de aviário para espalhar e nem sempre terão disponíveis as 

máquinas da Secretaria de Obras. O Vereador Marcelo Locatelli se pronunciou considerando 

relevante essa preocupação e que foi conversar com a administração sobre isso, sendo que lhe 

repassaram a informação de que está sendo licitada duas retro escavadeiras para auxiliar 

nesses trabalhos e mais essa concha. Disse que esse maquinário que esta por vir, precisa de 

uma contrapartida do município e que estão precisando de uma entrada de dinheiro para 

conseguir cumprir com isso. Segundo ele, os secretários vão se ajudar até a chegada desses 

novos maquinários, os quais vão suprir as necessidades, sendo que o carregador velho estava 

dando muito gasto com manutenção. O Vereador Valdicir Bertoni, com a palavra, concordou  

com a indicação da Vereadora que esse carregador é de grande utilidade e um incentivo a 

esses produtores de frango. Reafirmando o que foi dito pelo colega Sérgio, o Vereador 

destacou também que esse não seria o momento de colocar em leilão, até porque R$ 

29.000,00 (vinte e nove mil reais) não resolverão a situação das contrapartidas da prefeitura. 

Sem mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e aprovada 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. O primeiro inscrito 

foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Após cumprimentar os Vereadores e o público 

presente, o Vereador iniciou seu discurso falando que durante a semana foi cobrado sobre a 

questão dos empregos, porém, como Vereador não está conseguindo informações sobre a 

barragem que será construída em nosso município. Acompanhou o dia que foi dado início aos 

trabalhos dessa usina e algo que a população vem cobrando é que o primeiro emprego que 

saiu dessa barragem foi para o marido da Excelentíssima Senhora Prefeita, Senhor Sandro 

Silveira dos Santos, que também é Secretário da Administração. Disse que a cobrança vem 

das pessoas que estão desempregadas e que a Prefeita está preocupada com a família dela e 
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que isso é uma vergonha para o município, pois tanta gente se mudou da cidade por falta de 

emprego e são quase dois anos desse mandato e até agora nenhum emprego gerado, há não ser 

os cargos de confiança dentro da prefeitura. Explicou que buscou informações com o 

Secretário responsável sobre quantos empregos aproximadamente seriam criados no 

município com essa barragem, sendo que o secretário não soube informar. Disse que o 

desemprego é grande e gostaria que fosse viabilizado junto com essa empresa para que a 

maioria dos empregos ficasse dentro de nossa cidade. O segundo assunto abordado pelo 

Vereador, que segundo ele, também é uma cobrança da população, referente aos três carros 

que estavam em frente à prefeitura. Disse que desses veículos, dois foram conquistados pela 

bancada do MDB e isso não saiu um real do bolso da Prefeita, mas através de recurso federal. 

Disse que a Prefeita tinha o compromisso de deixar esses dois carros em frente à Câmara, 

porém, ela não se conteve, deixou apenas um ou dois dias e depois levou para frente da 

Prefeitura, para a população acreditar que foi ela quem comprou. Relatou que a Prefeita 

adquiriu um novo veículo e fez um vídeo informando que comprou com recurso próprio para 

o gabinete. A seu ver a preocupação da Prefeita não é com a população, mas sim com ela 

própria. Disse que tira o chapéu para o Prefeito de Colatina que vai trabalhar de bicicleta e 

acredita que o mesmo está preocupado com a população e não com o seu gabinete. Ao 

contrário da nossa Prefeita, pois se ela tinha dinheiro para comprar um carro que não 

comprasse para o seu gabinete e sim para a saúde. Seguindo dizendo que a Prefeita afirmou 

que esse veículo daria mais segurança para viajar até Porto Alegre e lembrou que na viagem 

que foram em busca do trator que o governo federal destinou para nossa cidade, o Vereador 

Diego foi com seu veículo próprio, sendo que cada Vereador possui um carro bom e a Prefeita 

tem um melhor ainda, além disso, ganha um salário maior do que o salário do Vereador. 

Destacou que faz o seu dia a dia de trabalho no interior e na cidade, preocupado com a 

população e vai com o seu carro, sendo que a Prefeita e também secretários tem o combustível 

pagos para circular e os Vereadores não tem essa regalia. Disse que nesta viagem a Esteio, o 

Vereador Diego foi com seu veículo próprio, deu com o carro num buraco, estourou um pneu 

e entortou a roda, sendo que o Vereador teve que arcar com o prejuízo e nem por isso estão 

reclamando, porque os Vereadores estão preocupados com a população. A seu ver esse é o 

dinheiro do povo mal usado, o qual podia ser investido em saúde e em calçamento, que está 

uma buraqueira. Falou também sobre o turno único que algumas secretarias estão fazendo 

porque não tem recurso para trabalhar, porém, tinham dinheiro em caixa para pagar um carro 

para a Senhora Prefeita andar por aí. Disse que sente essa revolta da população e também 

como Vereador, porque no seu ponto de vista não deveria ter vereador, pois a Prefeita faz o 
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que quer, sem consultar a opinião dos Vereadores e da população. Pediu para que o povo  

avalie como está sendo administrado o município e o dinheiro da população, porque isso não 

sai do bolso do Vereador e nem do bolso da Prefeita, mas sim do povo maximilianense. 

Pedindo a cedência de uma parte, o Vereador Ismael Zukunelli voltou ao primeiro assunto 

abordado pelo Vereador Norberto sobre a barragem, dizendo que no ato de inauguração da 

obra da barragem, em sua opinião teve uma grande falta de respeito, principalmente da 

administração, na pessoa da Prefeita que é a nossa chefe maior, na questão dos convites e não 

mencionou isso somente pelos Vereadores, mas sim pela ex-prefeita Lenir, que foi uma das 

principais pessoas que conduziu para que essa obra acontecesse, sendo que simplesmente 

alegaram que se esqueceram de convidá-la, pois o convite chegou em cima da hora para o ato 

de inauguração. O Vereador comentou que olhando fotos e vídeos, percebeu que meia dúzia 

de pessoas puxou a frente apenas para aparecer nas fotos ou talvez porque queriam promover 

alguém. Disse que esse fato lhe deixou triste, porque o exemplo é sempre o respeito e, 

infelizmente,  a Prefeita esta bastante despreparada nesse sentido, faltou bom senso e respeito 

não só com as autoridades, mas sim com toda a população, num ato tão importante para o 

município. Disse que não será com duas ou três pessoas aparecendo em fotos que o ato ficará 

marcado pela positividade, mas sim por um trabalho que foi dado início lá atrás.  Retomando 

seu discurso, o Vereador Norberto declarou que nesse dia até então não haviam sido 

convidados, mas pediu que o funcionário da Câmara, Alexsandro, fosse até a prefeitura e 

pedir os convites e que isso foi uma humilhação para os Vereadores. Afirmou que tira o 

chapéu para a ex-Prefeita Lenir que estava presente, mas que essa situação foi humilhante, 

pois ela foi autora da negociação da barragem, como foi também autora do loteamento novo 

onde estão sendo construídas as 50 moradias, porém, acredita que ela ainda não foi convidada 

para visitar o local. Disse que é uma falta de respeito com a população maximilianense e 

também com aqueles que já governaram essa cidade e governaram para todos. Ao finalizar o 

Vereador  declarou  que os políticos de hoje devem trabalhar para todos e não para um partido 

e em sua opinião é preciso esquecer a política, pois assim o município tem tudo para se 

desenvolver. A Vereadora Onira Orlando Zonin foi à última inscrita. Após saudar os 

Vereadores e as pessoas que acompanhavam ao vivo pelo facebook, a Vereadora ressaltou 

que o colega Vereador deveria buscar mais informações sobre o carro da Prefeita, visto que 

em todos os municípios os Prefeitos têm direito a um carro para o gabinete. Disse ainda que, o 

veículo que a Prefeita usava estava em péssimas condições e para se deslocar, por vezes, 

usava o carro da Secretaria de Educação ou da Fiscalização. Para a Vereadora, a Prefeita tem 

todo o direito, então espera que busquem informações porque sempre existiram prefeitos com 
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um carro particular para o gabinete, tanto a prefeita quanto o vice. Sobre os convites para a 

inauguração das obras da usina, a Vereadora esclareceu que os mesmos chegaram às 

15h30min e que o pessoal da administração estava muito preocupado, pois no dia ainda não 

sabiam o número exato de pessoas que estariam presentes. Afirmou que pessoas se 

deslocaram para fazer a entrega dos convites e talvez na Câmara tenham deixado para fazer a 

entrega mais tarde, mas que certamente chegariam.  A Vereadora informou também sobre o 

pedágio que será realizado no município em benefício da APAE. Disse que por fazer parte da 

Diretoria da AVENOR foi conversado no que poderiam auxiliar essa entidade, enquanto 

município e Câmara de Vereadores. E que decidiu-se em conjunto que seriam realizados 

pedágios nos municípios da região, sendo que em nossa cidade será no dia 27/08. Disse ainda 

que as APAEs vivem muito de doações, inclusive o município possui quatro crianças 

atendidas uma vez por semana, que  o município já repassa um valor mensal e  que a APAE 

de Sananduva atende um total de (115) cento e quinze pessoas com necessidades especiais.  

Para finalizar, a Vereadora espera contar com a ajuda de mais pessoas, acreditando que a 

Presidente da Câmara entrará em contato com a ARMA e também com o Secretário da saúde 

para que os agentes comunitárias de saúde também auxiliem neste trabalho, o qual valerá 

muito do bom senso de toda a nossa população. Não havendo mais inscritos para falar no 

grande Expediente e 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.  


