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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

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

___________________________________________________________________________ 

Aos cinco dias do mês de outubro 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 

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

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

Richit, Norberto da Silva Barancelli, 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, alunos e professores da Escola Estadual Divino Mestre, ao ex-Vereador Vilço 

Sartori e aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa. 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 continuidade, foi 

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

Nº 071/2018 – Vereadores da Bancada do MDB, PP e PPS: Indicam que as máquinas da 

secretaria de obras cumpram o horário estabelecido (das 7h às 13h), e após este horário que 

apenas se desloquem em casos de urgência. - INDICAÇÃO Nº 072/2018 – Vereador 

Norberto da Silva Barancelli: Indica para que se viabilize a construção de uma vala para 

colocação de 6 tubos, além de uma carga de cascalho no acesso à propriedade do Sr. Cézar 

Braghirolli, na Linha Usina. - INDICAÇÃO Nº 073/2018 – Vereador Norberto da Silva 

Barancelli: Indica para que seja viabilizado a substituição da lâmpada no trevo da Rua 

Fiorentino Bacchi, e a colocação de uma lâmpada na mesma rua no poste Nº 33. - 

INDICAÇÃO Nº 074/2018 – Vereador Marcelo Richit: Indica a Chefe do Poder Executivo, 

que solicite à Secretaria competente providências no sentido de mudar a localização da faixa 

de pedestres localizada entre uma garagem residencial e a Farmácia Atual. - INDICAÇÃO 

Nº 075/2018 – Vereadora Daiane Barancelli: Indica para que seja determinado ao setor 

competente a colocação de lâmpada no poste de iluminação localizado entre o salão 

comunitário e a igreja, na Linha Cordilheira. - PROJETO DE EMENDA A LEI 

ORGÂNICA N° 001/2018: Altera redação dos artigos 66 e 67 da Lei Orgânica do 

Município. O projeto estava em análise na Comissão Única de Parecer, a qual emitiu parecer 

pela aprovação da referida matéria, em primeira votação na Reunião Ordinária do dia 05 de 
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outubro de 2018.  Ao iniciar a ORDEM DO DIA, a Senhora Presidente submeteu à discussão 

a Indicação Nº. 071/2018, autoria dos Vereadores das bancadas do MDB, PP e PPS. O 

primeiro a se pronunciar foi o Vereador Diego Antonio Pereira, afirmando que nesta tarde 

recebeu denúncia de que as máquinas da Secretaria de Obras estariam trabalhando fora do 

horário de expediente. Disse que não foi averiguar, mas seria na terra do Senhor Secretário de 

Obras. Declarou que não adianta fazerem turno único, se depois do horário, as máquinas do 

município são usadas em benefício próprio. Em sua opinião é preciso ter organização, porque 

não depende apenas do pagamento de funcionário, mas sim de combustível e também da 

revisão das máquinas. Deixou claro, que não é contra o operador ou motorista, porque entende 

que esse dinheiro a mais no final do mês, faz a grande diferença e que também não está contra 

os pequenos agricultores que necessitam e não condições de pagar. O Vereador espera que a 

Secretaria de Obras preste o serviço dentro do horário estabelecido no turno único. Sobretudo, 

afirmou que deveriam deixar de fora a Secretaria de Agricultura, a qual entende que deveria 

trabalhar em horário normal, mesmo porque, já vem o período da silagem e que essa 

secretaria trabalhará quase sempre fora do horário. Fazendo uso da palavra, o Vereador 

Norberto da Silva Barancelli justificou que todos os finais de semana e feriados tem recebido 

reclamações de que as máquinas da prefeitura estão num vai e vem e como já foi feito um 

decreto pela Prefeita, se é lei tem que ser cumprido. Deixou claro que não estão contra os 

funcionários, mas sim as pessoas que estão usando dessas máquinas nos finais de semana, 

tendo em vista os custos para a prefeitura. Sobre a questão da Secretaria de Agricultura, o 

Vereador afirmou que é preciso dar prioridade, pois é da agricultura que vem o alimento para 

a nossa cidade. Para finalizar, ressaltou que não estão contra os funcionários, mas contra o 

que estão fazendo com as máquinas da população maximilianense. O Vereador Ismael 

Zukunelli também se pronunciou afirmando que já foi bem colocado pelos colegas e que 

conversaram antes de fazer este pedido, uma vez que o turno único é realizado na intenção de 

evitar gastos. Referente a Secretaria da Agricultura, pela questão da silagem, são favoráveis 

por ser um trabalho essencial. Porém, está havendo um descontrole dessas máquinas fora do 

horário pela Secretaria de Obras, e o que era para deixar de gastar, estão gastando mais. Disse 

que não é contra a questão dos funcionários, mas sim quanto ao dinheiro público envolvido 

nisso. Com a palavra, o Vereador Marcelo Richit manifestou-se alegando que particularmente 

não é favorável ao turno único, porque a necessidade de atendimento, principalmente, na 

agricultura e na Secretaria de Obras nunca deixará de existir, por isso, não saberia informar 

até que ponto se economiza. Acredita que a manutenção e o consumo de combustível terão da 

mesma forma e se alguém necessitar destes serviços fora do horário, acabará por desembolsar 
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algum valor também. Em sua opinião se é para fazerem turno único é turno único, caso 

contrário que permanecessem com o horário normal, que atenderá a todos da maneira que 

deve ser. O Vereador Sergio Bernardi se pronunciou afirmando que por sete anos foi 

Secretário da Agricultura e conhece as necessidades, principalmente, que a agricultura não 

tem como parar no período da silagem, espalhando cama de aviária e nos serviços de 

inseminação. Declarou que é contra o turno único, mas que a necessidade realmente existe, 

devido à falta de recursos. No seu ponto de vista, é admissível fazer algumas horas durante a 

tarde, mas não da maneira que estão fazendo, teria que ser para todas as pessoas, 

principalmente, para as que mais precisam, mas acontece o contrário, são trabalhos realizados 

para poucas pessoas, quase sempre as mesmas e que tem condições de pagar pelo serviço. 

Salientou ainda, que não é contra os funcionários, até porque o salário deles é muito baixo e 

essa é uma maneira de ganharem um dinheiro extra, mas se for para trabalhar, que sejam 

priorizados os pequenos agricultores.  O Vereador Valdicir Bertoni afirmou que tudo o que os 

colegas ressaltaram foi muito bem colocado. Disse que tem escutado muitas reclamações 

sobre este assunto. Entende que se o horário foi estabelecido, deve ser cumprido. Não 

havendo mais manifestações, a indicação foi submetida à votação e aprovada por 

unanimidade de votos. Em seguida foi à deliberação a Indicação Nº. 072/2018, do Vereador 

Norberto da Silva Barancelli. O único a se manifestar foi autor, dizendo que este serviço, há 

um mês, vem sendo solicitado pelo proprietário, o qual esteve por diversas vezes na Secretaria 

de Obras. Afirmou que este cidadão paga seus impostos e tem direito a este serviço. 

Referindo-se a indicação anterior, o Vereador disse que se têm máquinas para usar fora do 

horário e beneficiando pessoas que teriam condições de pegar pelos serviços, porque não 

fazem para este cidadão também? Informou que este agricultor não pediu a tubulação para a 

prefeitura, pois já possui os tubos, solicitou apenas os serviços para abrir a vala e levar uma 

carga de cascalho. E perguntou se o fato de não atenderem a esse pedido, está relacionado ao 

lado que ele torce? Declarou que tem comentado nessa Casa que não defende partido e sim o 

povo, porque se defenderem partido não chegarão ao objetivo que é trabalhar para todos. A 

indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Continuando foi à submetida à 

discussão do Plenário a Indicação Nº. 073/2018, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

Ao se manifestar, o autor disse que recebeu várias reclamações desta lâmpada que se 

encontrava há meses queimada. Segundo informações, o Secretário esteve hoje fazendo a 

substituição desta lâmpada, parabenizando-o por isso. No entanto, nesta rua também falta 

colocar uma lâmpada no poste número 33, já que os moradores reclamaram que é muito 

escuro, sendo que na noite retrasada tentaram entrar numa residência para assaltar. Sem mais 
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pronunciamentos, a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida 

foi submetida à deliberação a Indicação Nº. 074/2018, do Vereador Marcelo Richit. Em sua 

justificativa ao plenário, o autor declarou que o fluxo de automóveis neste trecho é grande, até 

pela questão de ser próximo à prefeitura. Possui um ponto de táxi, a saída de uma garagem e 

no meio a faixa de segurança, sendo que isso faz com que os motoristas estacionam sobre a 

faixa, não dando condições para os pedestres atravessarem, correndo o risco de serem 

multados. Disse que a sugestão seria tentar mudar a faixa de lugar, pois o local onde a faixa se 

encontra, mais atrapalha do que ajuda. Não havendo mais pronunciamentos, a indicação foi à 

votação e aprovada por unanimidade de votos. Em ato contínuo foi à deliberação a Indicação 

Nº. 075/2018, da Vereadora Daiane Barancelli. Passando a presidência ao Vice-Presidente, 

manifestou-se a autora afirmando que nos últimos dois finais de semana teve a festa na Linha 

Cordilheira e conversando com as pessoas que ficaram semanas trabalhando para receber os 

romeiros, elas se queixaram que entre a igreja e a capela não tem iluminação, além disso, tem 

bastante pedras soltas e a estrada é meio difícil de caminhar.  Disse que pessoas que visitaram 

a comunidade também lhe procuraram, solicitando que a prefeitura atendesse esse pedido. 

Segundo a Vereadora, a lâmpada vai ajudará até nas missas e cultos muitas vezes realizados a 

noite e no inverno principalmente. Reassumindo a presidência e não havendo mais 

manifestações a indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. A última 

matéria em pauta foi o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº 001/2018. Nenhum 

Vereador querendo se manifestar, a Presidente colocou em primeira votação a referida 

matéria, conforme determina o art. 168 do Regimento Interno, sendo aprovada 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 Ismael Zukunelli. Depois de cumprimentar os Vereadores e 

todo o público presente, o Vereador informou que abordaria assuntos referentes às 

declarações na Rádio feitas pela Prefeita Dirlei. Disse que o primeiro assunto abordado pela 

Prefeita foi sobre empregos, quando a Prefeita declara que estive em seu gabinete e a coloquei 

contra a parede, exigindo empregos. Afirmou que a Prefeita falou a verdade em partes e 

confirmou que esteve mais que uma vez em seu gabinete falando sobre empregos, mas que 

não pediu empregos, apenas esteve lá para proteger as pessoas indefesas, que trabalhavam 

com muita competência dentro da Prefeitura, ganhando o salário para o sustento da família e 

que estavam sendo mandadas embora. E entendeu que houve abuso de poder por parte da 

Senhora Prefeita. Sobre a Prefeita ter lhe chamado de mentiroso, quando declarou que ela 

assumiu o mandato no início de 2017, com mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
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para ser gasto, o Vereador esclareceu que não mentiu, pois no requerimento feito pelo 

Vereador Diego, a contadora da Prefeitura, Senhora Alcione, que é uma pessoa muito 

competente, em resposta encaminhou documentação que continha como saldo atual em 

31.12.2016, o valor de R$ 1.946.288,99 (um milhão novecentos e quarenta e seis mil, 

duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos). Disse que se cometeu um erro, a 

Prefeita deveria ir novamente para a rádio, dar mais um showzinho e chamar uma pessoa 

muito sábia e também muito correta, que é a Senhora Alcione, de mentirosa. Afirmou que de 

todas as declarações da Prefeita, o que mais lhe deixou preocupado é que ela exigiu saber 

onde está esse dinheiro. Disse que a Prefeita administra a maior empresa do município, que é 

a prefeitura e se ela não sabe onde está indo o dinheiro, como o Vereador ou o povo poderiam 

responder? O Vereador disse que poderia explicar o destino de parte deste dinheiro, 

mencionando que há semanas atrás a grande maioria dos Vereadores e grande parte da 

população se perguntavam onde estavam indo todas as centenas de cargas de cascalho 

extraídas da área industrial. Ressaltou que o Vereador Diego Pereira, em certa ocasião, 

questionou a Prefeita, sobre a forma que este material estava sendo extraído, para onde 

estavam levando e o lucro que a prefeitura teria com esse material. Como o tempo do 

Vereador Ismael estava se esgotando, o Vereador Sergio Bernardi cedeu a ele seu espaço no 

Grande Expediente. Diante disso, o Vereador Ismael seguiu dizendo que em resposta a 

Prefeita informou que não estavam pagando nenhum centavo por este material, mas que era 

uma forma de incentivo para a empresa que está construindo a obra da barragem, a qual é uma 

grande empresa, que está ganhando muito dinheiro para fazer a sua obrigação. Para o 

Vereador, incentivo precisamos dar aos nossos agricultores, que muitos estão implorando há 

meses por três ou quatro cargas de cascalhos em suas propriedades, sendo que ainda não 

foram atendidos. Referiu-se ainda que parte deste dinheiro está indo nos caminhões e 

máquinas da prefeitura que estão gastando combustível e manutenção, nos funcionários que 

não tem culpa, mas que ganham em torno de R$ 30,00 (trinta reais) a hora extra, tudo isso 

pago com dinheiro público. Disse que a Prefeita teve a coragem de sair de seu local de 

trabalho para ir à rádio lhe chamar de mentiroso. E que se sente revoltado com essa situação, 

pois sabe das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, para liberação e licenciamento das 

cascalheiras, sendo que o cascalho é essencial para a manutenção das estradas e quem sofre 

são os agricultores. Segundo o Vereador, a Prefeita está muito fora da realidade, o dinheiro 

está nos carretos da prefeitura, que estão na obra da barragem extraindo a lenha da área que 

será atingida pela água, que por coincidência a empresa que foi contratada para fazer a 

limpeza e utiliza desses equipamentos é justamente a empresa de propriedade do esposo da 
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Prefeita e que tem como provar isso. Disse que o dinheiro está indo, nos carros da prefeitura e 

no carro do gabinete que andam para cima e para baixo nos finais de semana, achando que são 

os donos do mundo, mas que isso é pago com o dinheiro público. Para encerrar, o Vereador 

declarou que não precisa se esconder atrás do microfone da rádio para falar besteira e que a 

Câmara é o seu local de trabalho, por isso, gostaria que a Prefeita se colocasse no lugar e já 

que ela falou que tem competência para governar, que volte para o seu gabinete e faça o seu 

trabalho no gabinete e não atrás de um microfone. O próximo a falar no Grande Expediente 

foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Antes de iniciar seu discurso, o Vereador 

solicitou um minuto de tolerância no seu tempo por ser o líder da bancada. Depois de saudar 

os presentes, o Vereador também mencionou o incentivo na questão do cascalho, observando 

que temos dificuldades em cascalhos dentro do município, pois neste ano a Prefeita chegou a 

comprar cascalho de uma cascalheira vizinha, que tinha liberada a licença. Concordou que o 

incentivo do cascalho deveria ser dado aos nossos agricultores e que no canteiro de obras 

desta barragem depositaram mais de (150) cento e cinquenta cargas de cascalho. A seu ver a 

Prefeita junto com o Secretário, deveriam fazer uma reserva de cascalho para o nosso 

município, pois no futuro irão precisar. O Vereador contestou a declaração da Excelentíssima 

Prefeita, a qual afirmou que há (20) vinte anos não se tinham moradias em nosso município. 

Disse que a memória curta seria a da Prefeita, pois houveram investimentos em moradias, 

tiveram três loteamentos, um na Rua das Chácaras, outro em frente ao Mercado do Sadi 

Borges e outro próximo a CORSAN. Disse que em certo ponto a Prefeita falou a verdade, 

pois nos últimos doze anos que o PT governou, nos governos de Lula e Dilma, não vieram 

moradias. E que por parte do PT muito se fala que o MDB deu o golpe, mas graças a esse 

golpe que vieram as (50) cinquenta unidades habitacionais. Com relação ao que foi dito pelo 

Senhor Silmar, Assessor de Imprensa da Prefeitura, o qual declarou que os Vereadores 

deveriam tratar de assuntos dentro da prefeitura e não em esquinas e boteco. O Vereador 

Norberto disse que é um Vereador de rua, atende a população nas esquinas e nos botecos. 

Informou que esse funcionário está para trabalhar pela nossa população e não para defender a 

Prefeita, porque ele ganha aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês e quem 

paga são os cidadãos. Entende que ele não é pago para dizer o que os Vereadores têm que 

fazer e ressaltou que foi merecedor do voto do povo e que atende a população nos botecos, 

esquinas, farmácia, oficina, hospital e até dentro do cemitério já foi atender a população 

porque lá também tinha denúncia. Disse que diferente do Senhor Silmar que defendia a 

Prefeita, ele não defendia nem a Prefeita, nem Vereadores e nem Secretários, porque se for 

defender Vereador defenderá a si próprio e não faz isso. Finalizando, declarou que quer ser 
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justo com o salário que os cidadãos lhe pagam, trabalhando e defendendo a população e  não 

um partido.  A próxima inscrita foi a Vereadora Onira Orlando Zonin. Após saudar os 

presentes a Vereadora disse que na última sessão, quando se ausentou, o seu nome foi muito 

comentado, em vista disto, resolveu falar de si. Informou sobre suas conquistas em prol do 

município a toda população que talvez não conheça seu trabalho como Vereadora. Relatando 

que buscou recursos junto ao governo federal, com o apoio da Prefeita e através do deputado 

Henrique Fontana, foi liberada uma emenda de aproximadamente R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais), que foi um trator e mais R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de 

uma camionete que será destinada a Secretaria de Agricultura. Buscou junto com a Prefeita, 

recursos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para auxiliar a Secretaria de Saúde, 

através da Deputada Federal Maria do Rosário. Foi a autora do projeto junto ao Consórcio 

Machadinho para conseguir equipamentos para ativar a banda municipal e pretende que até o 

final do ano estejam liberados R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que a prefeitura 

entrará com R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de contrapartida. Declarou que foi autora do projeto 

junto ao Consórcio Machadinho para beneficiar um grupo de senhoras e adolescentes da 

Linha Raia, o qual estava desativado há dois anos, buscando diversos equipamentos, como 

máquinas de costuras, forno elétrico e industrial, que servirão para equipar a sala onde 

funcionava a Madre Cândida e assim garantir que essas pessoas tenham uma fonte de renda. 

Disse que no ano de 2017 foi autora da lei para fazer um ossário no cemitério, que está muito 

feliz, pois batalhou com a Prefeita e a administração e conseguiram aprovação da usina que 

está sendo construída e que vai auxiliar na construção deste ossário. Será restaurada a entrada 

do cemitério e sobrando recursos farão parte do muro também. Pediu a população um pouco 

de calma, que talvez o cemitério não esteja pronto para o dia de finados, mas com certeza vão 

ver este local com uma nova restauração. Disse que para o futuro, pleiteará emendas que serão 

destinadas para asfaltamento de ruas em nosso município. Parabenizou toda equipe de 

Professores, Secretaria Municipal de educação, os Coordenadores do projeto e também a 

Cooperativa Sicredi pelo Projeto União Faz a Vida que é desenvolvido nas escolas. Seguiu 

dizendo que pessoas usam desta tribuna, quando pessoas não estão presentes para dar 

indiretas. Disse que quando for falarem de sua pessoa que falem diretamente a ela, que cada 

um deverá assumir seus erros, que ela não assumirá o erro dos outros. Não esquece que um 

dia, o colega Vereador mencionou nesta Casa que para uma determinada pessoa faltava ter um 

espelho em sua casa. E concordou que realmente faltam muitos espelhos nas casas de muitas 

pessoas. Pediu desculpas por suas expressões, e que pretende trabalhar por um município 

ainda melhor, buscando recursos, independentemente de partido, ajudando a saúde e os 
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agricultores e garantiu que nesses dois anos de mandato que lhe restam buscará muitos 

recursos. O Vereador Diego Antonio Pereira foi o próximo inscrito a ocupar a tribuna. Após 

cumprimentar a Presidente, os Vereadores, agradeceu ao grande público que se fez presente. 

Iniciou seu discurso relatando o fato da Prefeita ter vindo nesta Casa numa audiência do 

Conselho da Saúde, que não pode chegar no horário por problemas familiares, mas mesmo 

chegando atrasado escutou que a Prefeita falava mal dos Vereadores. Acredita que ela não 

estava situada, não percebeu que estava dentro da Câmara e não na Prefeitura. Disse que na 

ocasião a Prefeita confirmou que o cascalho era um incentivo e em resposta ao requerimento 

da bancada do MDB sobre esse assunto, ela solicitou que se algum dos Vereadores soubesse 

de alguém que precisasse de cascalhamento era só avisar. Na opinião do Vereador é 

complicado a Prefeita sair da cadeira dela e ir à Rádio falar o que quer, com perguntas 

maliciosas feitas pelo Senhor Silmar, que é seu cargo de confiança e também possuiu contrato 

da Rádio com a Prefeitura, sendo que ele também possui contrato com a Câmara para 

transmitir as sessões. E sugeriu ao Senhor Silmar algumas perguntas que ele poderia fazer 

para a Prefeita, como por exemplo: o que ela vai fazer para consertar a Avenida Sete de 

Setembro? O que ela vai fazer para consertar a Avenida Quinze de Novembro?  Se ela alugou 

a usina de asfalto por R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, sendo que ela não pode usar e que 

muitas vezes ela comentou que estão esperando a usina asfáltica que está vindo para os 

municípios da AMUNOR, por intermédio da Consulta Popular, mas que ela se esqueceu de 

informar que foi o Deputado Federal Alceu Moreira que deixou uma emenda de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) para isso. Ela também não é cobrada pelo aguaceiro na 

Rua Salgado Filho. Disse que todas as ruas da nossa cidade estão precárias, não se anda nem 

um metro sem pegar um buraco. Em sua opinião a Prefeita tem que mostrar o que esta 

fazendo e não somente ir à rádio e falar. Recomendou à Prefeita que pare de falar na Rádio 

porque a mesma esta só se complicando e execute o que ela tem nas mãos para executar, que 

trabalhe em prol do município. O próximo inscrito foi o Vereador Marcelo Junior Locatelli. 

Depois de saudar os presentes, disse que não falaria mal de ninguém, que a noite estava 

bastante complicada, com assuntos pessoais sendo abordados e que não entraria neste detalhe, 

uma vez que foi eleito para discutir projetos e tentar buscar o melhor para o nosso município. 

Com relação a esses projetos, o Vereador comentou que há um tempo foi aprovado projeto de 

autoria do Executivo para geração de emprego e que hoje estão empregadas (35) trinta e cinco 

pessoas do município na Agrodanieli, numa parceria entre a prefeitura, as pessoas que vão 

trabalhar e a empresa. Falou ainda da construção da barragem que foi resgatada pela ex-

Prefeita Lenir e agora em execução com a Prefeita Dirlei e o Vice-Prefeito Mauri também. 
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Acredita que se todos trabalharem para ir bem, terão muita força, no entanto se ficarem 

discutindo, um falando mal do outro, quem perde é a população. Declarou que estão gerando 

empregos em diversas áreas e também na construção das moradias e sobre o que o Vereador 

havia comentado de que não foi construída nenhuma casa durante o governo do PT, o 

Vereador Marcelo explanou que na época era Secretário e construíram (26) vinte e seis 

moradias que espalhadas por todo o interior do município e esses projetos de casas na cidade 

foram encaminhados também nesta época. Informou que neste período também foram 

encaminhados projetos para mais (36) trinta e seis moradias e outras (26) vinte e seis para 

serem construídas no interior, mas graças ao corte que o novo governo fez, saíram apenas 

essas (50) cinquenta unidades. Para finalizar, o Vereador ressaltou novamente que a geração 

de emprego está sendo feita, que a prefeitura está investindo e tem certeza em dizer que o 

plano de governo feito pela Dirlei e o Mauri, do qual teve o prazer de participar, já está com 

quase 50% (cinquenta por cento) das ações em execução. E que o governo que conseguir isso 

em menos de dois anos, tem muita capacidade de conseguir o restante em mais dois anos 

também. O último inscrito foi o Vereador Marcelo Richit. Após saudar os presentes, o 

Vereador fez dois apelos. Disse que como todos sabem não costuma ser muito polêmico, pois 

acredita que o bom senso e o diálogo conseguem aproximar as partes e resolver os problemas. 

Entende que uma noite quente e tensa como esta, faz parte. Afirmou que o Vereador tem que 

cobrar e fiscalizar e a administração têm que executar dentro do possível. Porém, 

ultimamente, tem se preocupado, que essas divergências podem prejudicar o andamento das 

coisas e ponderou que tanto os Vereadores quanto a parte do Executivo não podem perder o 

foco, que apesar das dificuldades, devemos tentar nos preocupar com as necessidades da 

população e do município, do contrário, ao invés de melhorar poderá prejudicar. O segundo 

apeloé que no domingo ocorrerá o primeiro turno das eleições e espera que a população não 

vote por pressão ou medo, mas sim com consciência. Que faça sua escolha para que tenhamos 

um rumo melhor em nosso país, porque a situação é preocupante e existe um desânimo total 

em relação à política. Para o Vereador, precisamos iniciar uma renovação, visando melhorar o 

futuro dos nossos filhos. Não havendo mais inscritos para falar no Grande Expediente, a 

Senhora Presidente agradeceu a sugestão entregue à Mesa pela escola divino mestre, 

afirmando que a mesma será avaliada junto ao departamento jurídico da Câmara e dentro das 

possibilidades será apresentada. Não havendo mais nada a ser tratado, a Senhora Presidente 

declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária, convidando a todos para a 

próxima reunião que será no dia 19 de outubro de 2018, às 19hs, agradecendo aos presentes e 

aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. Do que eu, Marcelo 
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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.  


