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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDASESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 05 de Setembro de 2018. 

___________________________________________________________________________ 

Aos cinco dias do mês de setembro 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 Terceira 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. Deu as boas vindas ao 

público presente, aos que acompanhavam pelo facebook e Rádio Interativa, saudando em 

especial a presença do ex-Deputado Estadual e ex-Prefeito, Senhor Achylles Braghirolli.  

Atendendo a solicitação do Vereador Marcelo Junior Locatelli, foi realizada pela Secretária da 

Câmara, a leitura da ata da reunião anterior. A matéria foi submetida à discussão, não 

havendo manifestações, de imediato foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Dando prosseguimento, foi realizada a leitura das matérias que constaram no EXPEDIENTE 

DO DIA: - INDICAÇÃO 063/2018 - Vereadora Daiane Barancelli: Tendo em vista o fluxo 

de caminhões que aguardam a carga e descarga de produtos na Olfar, indica ao Poder 

Executivo Municipal, a necessidade de se tomar medidas que objetive a instalação de lixeiras 

nas ruas próximas ao Estádio Municipal Antenor Chiochetta. - INDICAÇÃO 064/2018 - 

Vereador Marcelo Júnior Locatelli: Atendendo ao pedido dos moradores, indica para que 

através da secretaria competente seja providenciada a construção de um quebra-molas na Rua 

Pedro Savighago, neste município. - INDICAÇÃO 065/2018 - Vereador Norberto da Silva 

Barancelli: Reitera a indicação Nº 10/2018 e Nº 032/2018, ambas de sua autoria, solicitando 

à secretaria de obras para que seja efetuado o cascalhamento na entrada da propriedade do 

Senhor Gentil Maximino Perin, na Linha Floresta, em caráter de urgência. - INDICAÇÃO 

066/2018 - Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera o teor da Indicação Nº. 

048/2018, de sua autoria, aprovada por unanimidade de votos, indicando a Chefe do Poder 

Executivo Municipal, para que viabilize junto à secretaria competente, a construção de um 

quebra-molas na Rua das Chácaras, neste município. - INDICAÇÃO 067/2018 - Vereador 

Norberto da Silva Barancelli: Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

junto com a Secretaria de Agricultura, analise a possibilidade de conceder gratuitamente 10 

horas máquinas a todos os agricultores do município que não são beneficiados com o serviço 



 

   ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

   Câmara Municipal de Vereadores de Maximiliano de Almeida 

 
de silagem. - INDICAÇÃO 068/2018 - Vereador Marcelo Richit: Reitera a Excelentíssima 

Senhora Prefeita, o teor da Indicação Nº. 009/2017, de sua autoria, solicitando que através dos 

órgãos competentes da municipalidade, seja providenciada a colocação de redutores de 

velocidade (tipo quebra-molas) na Rua Sete de Setembro, neste município. - 

REQUERIMENTO 006/2018 - Vereador Diego Antonio Pereira: Requer que seja 

concedida homenagem com entrega de Menção Honrosa ao Grupo Teatral Selenita, que foi 

premiado no Festival de Teatro em Erechim, no dia 01 de Setembro de 2018. - PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº. 041/2018: Autoriza o prefeito, vice-prefeito, agentes 

políticos e servidores, excepcionalmente, e desde que para cumprir as atribuições dos seus 

cargos, a dirigir veículos do município. O projeto estava em análise da Comissão Única de 

Parecer, a qual emitiu parecer favorável, com Emenda Modificativa nº. 002/2018, proposta 

pelos Vereadores. - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº. 043/2018: Institui as ações e 

serviços de vigilância sanitária e ambiental em Saúde (VISA). Ao iniciar a ORDEM DO 

DIA, a Senhora Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº. 063/2018. Passando a 

presidência ao Vice-Presidente, manifestou-se a autora do pedido, Vereadora Daiane 

Barancelli. Em sua justificativa, a Vereadora declarou que devido ao grande número de 

caminhões que se instalam no local para carga e descarga, os motoristas acabam fazendo as 

refeições por ali mesmo, e principalmente, no período da safra há muito lixo jogado ao redor 

do campo e que essa cobrança partir de alguns moradores próximos a essa rua, os quais 

afirmaram também que os motoristas não têm onde depositar o lixo. Diante disso, sugeriu que 

a Prefeita junto à secretaria responsável faça a instalação de uma ou duas lixeiras no local. 

Reassumindo a presidência e não havendo mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº. 064/2018, 

autoria do Vereador Marcelo Junior Locatelli. Fazendo uso da palavra, o Vereador afirmou 

que esteve conversando com os moradores dessa rua, os quais relataram que caminhões e 

carros estão passando em alta velocidade por esta via, que é muito estreita. Segundo o 

Vereador, tem pessoas com crianças pequenas e a preocupação é que poderá acontecer algo 

ruim. E que segundo relato desses moradores, já havia um quebra-molas, mas que hoje não 

apresenta condições para fazer com que os motoristas reduzam a velocidade. Sem mais 

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

continuidade foi à discussão do plenário, a Indicação Nº. 065/2018, do Vereador Norberto da 

Silva Barancelli.  Com a palavra, o Vereador lembrou que esteve na residência do Senhor 

Gentil Perin no dia 24.02.2018 e que na ocasião, ele solicitou que fosse executada a colocação 

de cascalho em sua propriedade. Disse que já havia feito essa indicação em caráter de 
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urgência, mas, após (60) sessenta dias, passou por essa propriedade para averiguar os 

trabalhos, sendo que ainda não haviam realizado. Durante esta semana, ocorreu de passar 

novamente pela propriedade e constatou que a situação se encontra a mesma. Para o 

Vereador, são necessárias de quatro a seis cargas de cascalho e gostaria que a Prefeita junto às 

secretarias competentes tomasse as providências necessárias, pois este agricultor é um senhor 

de idade, que trabalha na roça e é da agricultura que vem o alimento para nossa cidade. A seu 

ver, a Prefeita e os Secretários de Obras e Agricultura não estão preocupados com a 

agricultura, porque o que lhe causa revolta, é que esse agricultor daria as cargas de cascalho, 

que antigamente os serviços eram executados, tendo apenas um carregador e uma patrola e 

que hoje possuem máquinas novas, conseguidas de graça pelos governos e ainda não 

executam os serviços. Ao final, pediu que esse serviço seja efetuado em caráter de urgência, 

para evitar que esse agricultor, futuramente abandone a lavoura e venha para a cidade. Sem 

mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. A 

Indicação Nº. 066/2018 do Vereador Norberto da Silva Barancelli foi à próxima matéria em 

pauta. Novamente com a palavra, o autor disse que durante esta semana recebeu reclamações 

de que havia água empossada nessa rua, e quando os veículos passavam, jogavam água suja 

nas roupas que estavam estendidas próximas as residências dos moradores. Destacou que o 

Secretário de Urbanismo foi acionado pelos moradores, e que o mesmo resolveu colocar brita 

nos locais. Para o Vereador, o ideal seria a construção de dois quebra-molas, o que já foi 

solicitado há (60) sessenta dias, mas, que até o momento nenhuma providência foi tomada. 

Não havendo mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade 

de votos. Em ato contínuo foi à deliberação a Indicação Nº 067/2018 do Vereador Norberto 

da Silva Barancelli. Fazendo uso da palavra, o autor comentou que no interior da cidade, 

recebeu cobranças sobre a agricultura, de que atualmente o maquinário estaria beneficiando 

mais os serviços de silagem e feno. Disse ainda, que os agricultores sugeriram que sejam 

viabilizadas, dez horas máquinas para aqueles agricultores que necessitam de outros serviços, 

como melhorias em suas propriedades e lavouras. E que se isso for executado, com certeza a 

agricultura andaria bem melhor. Sem mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo foi submetida à discussão a Indicação Nº. 

068/2018, do Vereador Marcelo Richit. Em sua justificativa, o Vereador afirmou que a 

demanda com relação a redutores de velocidade é grande, por isso, gostaria que a Prefeita 

junto com a Secretaria responsável adotasse as providências, uma vez que, dias atrás já 

ocorreu um acidente e acredita que seria interessante resolver esse problema, evitando que 

aconteçam coisas piores. O Vereador Diego Antonio Pereira também se pronunciou, desde já 
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concordando com a indicação, até porque, no seu ponto de vista, um acidente mais grave está 

demorando acontecer. Disse também que a cada quinze dias estão consertando essa avenida e 

que os buracos existentes já são os próprios redutores. Perguntou se não teria como esse 

conserto durar pelos menos trinta dias, pois a situação é vergonhosa para a nossa cidade, por 

se tratar de um asfalto que há pouco tempo foi construído. Em sua opinião, primeiro deveriam 

pensar em segurança e na comodidade dos moradores, fazendo o conserto desse asfalto, que é 

uma via rápida e de grande movimento. Também se manifestou o Vereador Norberto da Silva 

Barancelli afirmando que foi criticado por pessoas, as quais declararam que ele só fazia 

besteira e que seus vídeos eram uma vergonha. Disse que o vídeo da Avenida Quinze de 

Novembro mostrava a situação vergonhosa que se encontrava, que o mesmo foi divulgado no 

sábado e na segunda-feira próxima, a Prefeita já mandou varrerem a Avenida Sete, para 

fazerem os tapa-buracos, porém, passados nem um mês, o asfalto já se encontra levantado.  O 

Vereador declarou ainda, que na semana seguinte fizeram o conserto da Avenida Quinze, no 

entanto, questionou porque não fizeram antes de divulgar o vídeo, se tinham recurso para 

fazer?E que estará aguardando, se não for executado o conserto da Avenida Sete, nos 

próximos dias fará um vídeo para mostrar ao povo maximilianense o que está acontecendo. 

Também se manifestou a Vereadora Onira Orlando Zonin, dizendo que por isso tem falado 

em buscar mais informações, porque tinha conhecimento de que aquela rua seria consertada 

na semana seguinte a divulgação do vídeo. Segundo a Vereadora, é fácil chegar num monte de 

britas e levantar, mas que essa brita havia sido levada pela água. Disse que por estar 

atualizada, sabe que os recursos para a conclusão de obras vêm em etapas e que a rua ainda 

não foi finalizada, pois estão fazendo ainda os canteiros centrais. Disse que também reclamou 

do asfalto da Avenida Sete e concorda que os remendos em poucos dias são levados pela 

água.  Não havendo mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e aprovada por 

unanimidade de votos. Continuando foi à deliberação o Requerimento Nº. 006/2018, do 

Vereador Diego Antonio Pereira. Fazendo uso da palavra, o Vereador saudou os presentes, 

em especial o ex-Prefeito e Deputado Estadual Senhor Achylles Braghirolli. Em sua 

justificativa, ressaltou que em meio a coisas ruins também acontecem coisas boas no 

município. Disse que este grupo é a prova disso, pois vem engajado há muitos anos e é muito 

respeitado na região, mesmo porque não é qualquer um que ganha toda essa premiação em um 

festival. E que se sente orgulhoso e que é um incentivador da cultura, esporte e lazer. Afirmou 

que essa é uma maneira de afastar nossa juventude de coisas ruins que acontecem em nosso 

meio. Por considerar interessante o quanto eles são respeitados, que não foi do dia para a noite 

que conquistaram isso, mas sim com muito trabalho, esforço, dedicação e amor pelo que 
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fazem, decidiu fazer esta homenagem, ao Grupo Teatral Selenita, como forma de 

agradecimento. Por isso, convidou todo o grupo a se fazer presente na sessão do dia 05de 

outubro. O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou, fazendo menção a presença do 

Ex-Prefeito Senhor Achylles Braghirolli. Parabenizou o Vereador Diego pela iniciativa e 

também o Grupo Teatral que representou muito bem Maximiliano de Almeida. Disse que 

diante das colocações feitas, acredita que muitas outras premiações estão por vir. A seu ver, é 

também um incentivo para outras pessoas que além da cultura apreciam outros esportes. 

Espera que isso continue, pois considera que esporte é saúde, é cultura é tudo de bom. O 

Vereador Sérgio Bernardi também se pronunciou, concordando com as colocações do 

Vereador Diego. Ponderou que é importante e tem acompanhado muito o trabalho desse 

grupo, que tem que tirar o chapéu mesmo, porque eles estão batalhando há muitos anos e com 

pouco recurso, o município ajuda com alguma coisa, mas a maioria é com recurso do bolso 

deles. Parabenizou o grupo por esse trabalho muito bonito e pelo reconhecimento que têm 

toda a região, que é muito importante não só para eles, mas também porque estão divulgando 

o nosso município. Disse ainda que perante coisas ruins que existem, muitas coisas boas 

também acontecem e que é uma delas, a qual teu o seu total apoio. Sem mais 

pronunciamentos, o requerimento foi à votação e aprovado por unanimidade de 

votos.Prosseguindo foi à discussão o Projeto de Lei do Executivo Nº. 041/2018, com a 

emenda modificativa Nº. 002/2018, proposta pelos nove Vereadores. Nenhum Vereador 

querendo se manifestar, a Presidente colocou em votação o referido projeto de lei com a 

emenda, que foi aprovado por unanimidade de votos. A última matéria em pauta foi o Projeto 

de Lei Nº. 043/2018, de autoria do Executivo Municipal. Sem manifestações, de imediato 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 para as inscrições do 

Grande Expediente. O primeiro inscrito foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli.Depois 

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

questionando a Vereadora Onira Zonin, se a mesma já teria informação de quando irão 

consertar o asfalto da Avenida Sete de Setembro? Porque se ela soubesse, não faria o vídeo. O 

Vereador falou novamente a respeito dos empregos, dizendo que a Excelentíssima Senhora 

Prefeita não está preocupada com a nossa população, porque ela tem dito que precisa cortar 

gastos, inclusive as Secretarias de Agricultura e Obras já fazem turno único, no entanto, estão 

contratando pessoas na prefeitura. Segundo o Vereador, foram gerados poucos empregos no 

município, reiterando que ocorreram apenas contratações de cargos de confiança na 

prefeitura, talvez por promessa eleitoral. Lembrou que essa Casa aprovou um projeto de lei 
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que auxilia somente com R$ 3.000,00 (três mil reais) no transporte dos (40) quarenta 

empregos gerados na Agrodanieli. Disse que na época a Prefeita afirmou que não tinha mais 

recurso para ajudar, sendo que esses trabalhadores retiram dos seus salários R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais) por mês para pagar o transporte. E seguiu dizendo que durante essa semana, 

o executivo contratou mais um cargo de confiança, sendo ela a namorada do filho da Prefeita, 

com um salário de quase R$ 2.000,00 (dois mil reais). O que considerou uma vergonha para o 

município, pois está contratando e certamente contratará toda a família. Disse que quem paga 

a conta é o povo de Maximiliano, que paga seus impostos, e que vem reclamando das 

situações vergonhosas com o asfalto e o calçamento nas ruas, nos quais ela alega que não tem 

recurso.  Reiterou a aquisição do carro para o gabinete e garantiu à população que não leve 

por surpresa se daqui alguns dias, para o gabinete da Prefeita venha uma camionete. Afirmou 

que essas situações causam revolta ao povo e aos Vereadores que foram eleitos para defender 

o interesse da população, sendo que a Prefeita também foi eleita para isso, no entanto, só falta 

que daqui algum tempo, ela contrate seu filho que trabalha no Banrisul. Afirmou ainda que os 

exames na saúde são em migalhas e que hoje o Secretário, passa por dificuldades porque não 

se tem recurso, porém para novas contratações tem.E espera que a população avalie bem, 

inclusive fez uma brincadeira, dizendo que no futuro talvez seja candidato a Prefeito, se eleito 

poderá contratar sua família que é grande, quem sabe contratar seus compadres, assim que vai 

dominar será o “Vereador Norba” ou o futuro Prefeito. Para finalizar, declarou que não foram 

eleitos para fazer a bagunça que está hoje, contratações e mais contratações, gastando mal o 

dinheiro da população, que não faz isso para exaltar-se, mas para defender o cargo que exerce 

e a população maximilianense. A próxima inscrita foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. 

Após saudação inicial, falou que lhe honra a presença de pessoas ilustres, como o ex-

Deputado Estadual e ex-Prefeito Senhor Achylles Braghirolli. Parabenizou o Grupo Selenita 

que participou do festival de teatro em Erechim, na disputa com os vencedores das etapas de 

Arroio dos Ratos, Uruguaiana, Osório e Porto Alegre conquistaram o primeiro lugar e que a 

grande final será nos dias 10 a 14 de dezembro em Porto Alegre.  Disse que tem muita 

admiração por este grupo, os quais tiveram as seguintes indicações: melhor figurino, melhor 

iluminação, melhor ator coadjuvante e melhor ator, melhor atriz, melhor trilha sonora, melhor 

direção, sendo premiadas Maria Eduarda Barancelli e Caroline do Amaral, José César Finger 

e Cláudio Grando, além do melhor espetáculo. Segundo a Vereadora, essas são pessoas que 

fazem um belo trabalho e representam bem o município. Prestou esclarecimento referente à 

sessão anterior, na qual o Vereador Norberto discorreu que os Secretários utilizam dos carros 

e abastecem. Segundo a Vereadora, hoje algumas secretarias não possuem veículos e os 
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secretários andam com os seus carros e abastecem com o dinheiro do bolso deles e não como 

dinheiro da prefeitura. Afirmou não ter nada contra o Vereador Diego, mas precisava 

esclarecer que todos os Vereadores têm direito às diárias, no entanto, o Vereador Norberto 

questionou na tribuna quem pagaria a roda e o pneu que estourou do veículo do Vereador 

Diego. Disse que poderia comprovar com notas que o conserto do pneu foi empenhado e o 

Vereador será ressarcido, o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) mais o combustível, 

dando um total de R$ 431,33 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e três centavos). Frisou 

que não tem nada contra o Vereador, sabe que o mesmo tem direito, mas a tribuna tem que ser 

usada para falar a verdade. Quanto ao veículo do gabinete da Prefeita, a Vereadora informou 

que foi utilizado recurso do leilão dos veículos da saúde, realizado no final de 2016 pela ex-

prefeita Lenir, sendo que tinham nos cofres públicos R$ 48.100,00 (quarenta e oito mil e cem 

reais), o qual estava guardado e só poderia ser usado em carros para a saúde. Explanou ainda, 

que na troca foi dado o veículo Polo, no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos 

reais) e que o veículo novo custou R$ 67.900,00 (sessenta e sete mil e novecentos reais), que 

o mesmo seria para a secretaria de saúde, mas foi cedido ao gabinete da Prefeita, até 

conseguir outro carro. Confirmou que virá um carro para o gabinete da Prefeita, por meio de 

uma emenda do Deputado Henrique Fontana, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que 

esse recurso foi destinado para a Secretaria de Agricultura, a qual vai ceder para o gabinete  

até conseguirem um veículo para a Prefeita, sendo que isso está comprovado em notas e só 

procurar a Secretaria da Fazenda e maiores informações. A Vereadora comentou também 

sobre o fato ocorrido durante essa semana, quando no facebook foi postada uma foto que lhe 

deixou triste. Disse que um Vereador teve a coragem de pegar o brasão da Câmara, tirar a 

espada e atravessá-la na cintura, com o brasão em uma das mãos e na outra mais uma espada 

gesticulou caretas. A Vereadora perguntou se este seria o cara que quer ser o futuro Prefeito 

do município? Questionou ainda onde estaria à ética e a educação que o Vereador tem por 

esta Casa? Disse que isso podia ter sido feito na rua, mas não dentro dessa Casa que devemos 

muito respeito, porque o povo nos elegeu e para o qual devem explicação. Finalizando 

afirmou que fotos para aparecer são essas, não sabe se por parte do Vereador foi uma 

brincadeira infeliz, mas tem certeza que foi de muito mau gosto. O Vereador Sérgio Bernardi 

foi o próximo inscrito a ocupar a tribuna. Após cumprimentar os presentes, em especial, o ex-

Prefeito e Deputado Estadual Senhor Achylles Braghirolli e o Secretário de Assistência 

Social. Iniciando fez menção a indicação do Vereador Marcelo Richit sobre os quebra-molas, 

dizendo que já comentou sobre o assunto outras vezes e que praticamente todas as sessões são 

apresentadas indicações sobre lombadas e quebra-molas, mas que esse é um caso que 
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necessita ser avaliado com urgência pela Prefeita e pelo Secretário de Urbanismo. Segundo 

ele, o local é muito perigoso e pode causar um acidente grave, até mesmo uma pessoa perder a 

vida. Seguiu dizendo que todos os dias têm recebido reclamação da população sobre o 

cemitério municipal e que já fez duas indicações neste sentido, mas até agora não foram 

atendidas. Disse que o dia de finados se aproxima e nesta data o cemitério é muito visitado 

por pessoas de fora e que a situação é muito preocupante, pois já aconteceram casos de 

vandalismos, o que considera uma falta de respeito com os entes queridos que lá estão. Pediu 

a compreensão da Prefeita e do Secretário para que viabilizem a contratação de um zelador, 

além de realizar melhorias na rua central do cemitério onde a situação está bastante 

complicada, com o calçamento em péssimas condições. Para finalizar, espera que nos 

próximos dias a Prefeita resolva essa situação, para que nos finados, o local esteja bem bonito 

e organizado para que as pessoas que venham nos visitar saiam daqui com uma boa imagem 

do cemitério. O último inscrito foi o Vereador Diego Antonio Pereira. Após cumprimentar os 

presentes, o Vereador prestou esclarecimento sobre o que foi dito pelo Vereador Norberto. 

Segundo ele, o colega Norberto supôs a diferença que existe entre os Vereadores e a 

Vereadora Onira, quando viajam a Porto Alegre e Brasília. Comentou que na ocasião que 

viajaram para Porto Alegre, foi com seu carro e na estrada cortou um pneu e quebrou a roda, 

mas que foi ressarcido do pneu e que isso estava exposto no portal da transparência, para 

qualquer cidadão consultar, quando o mesmo voltasse a funcionar.Esclareceu que precisou 

desembolsar dinheiro para consertar a roda e que não achou justo cobrar.Lembrou ainda que 

na viagem a Brasília, deixou seu carro quase uma semana no estacionamento do aeroporto, 

sem proteção alguma, porque seu veículo não tem seguro, correndo o risco de ser roubado e 

levarem a única coisa que tem.E acredita que de tanto forçarem chegou a quebrar a máquina 

do vidro e que gastou quase R$ 300,00 (trezentos reais) para consertar, porém, não cobrou um 

centavo sequer e nem comentou isso com alguém, pois quem estava junto viu. Salientou que a 

Vereadora Onira é convidada pela Prefeita e vai com o carro da prefeitura, ela não arrisca o 

seu carro, simplesmente senta no carona e boa viagem e que na ida a Brasília, aconteceu isso, 

foi com a Prefeita e com o veículo da secretaria de saúde. Afirmou que o Vereador Ismael 

Zukunelli quando foi até Brasília também deixou seu carro no estacionamento do aeroporto. 

Para o Vereador, essa é a diferença entre os Vereadores, é fácil não arriscar, destacando que 

nessa situação também queria o Vice-Prefeito de motorista particular, como aconteceu na 

viagem a Esteio, o Vice foi somente de motorista com o carro da saúde, pois quem recebeu o 

trator foi a Vereadora Onira. Destacou que seu carro foi comprado fruto das noites inteiras 

trabalhadas como motorista de ônibus nos últimos anos, que não ganhou da prefeitura e nem 
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comprou com o salário de Vereador e que essa é a única coisa que possui até hoje. Sobre o 

que foi comentado dos veículos da secretaria de saúde, o Vereador informou que a emenda do 

MDB conquistada para o município, não foram os dois veículos, mas sim uma emenda no 

valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), se os dois veículos adquiridos, por exemplo, 

custaram R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada um, sobraram em torno de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais) para custeio da saúde, saúde esta que hoje não tem remédio para o 

colesterol, não tem remédio para o diabetes, não sabe se a situação é por negligência do 

Secretário, pois não entende também porque a prefeitura tem que tirar do bolso, por remédios 

que tem em estoque no estado. Sobre o que foi dito pelo Vereador Marcelo, que o leilão foi 

realizado para complementar as contrapartidas das emendas, o Vereador Diego considerou 

que o veículo que foi comprado para o gabinete, com a verba da saúde, deveria estar na saúde, 

foram gastos R$ 48.100,00, mais o Polo de R$ 19.800,00, no total foram R$ 67.900,00. 

Lembrou que com a emenda da bancada do MDB conseguiram comprar dois veículos Prisma. 

Disse que foi para o leilão um veículo comprado pela Secretária de Educação, ano de 2016, 

carro seminovo e a seu ver podiam ter economizado esses R$ 48.100,00 e usado para o 

gabinete o carro da educação. Antes de encerrar o Vereador informou ainda que estão abertas 

as inscrições para o vestibular da FAEL em Paim Filho. 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.  


