
ATA DA PRIMEIRA 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos sete dias do mês de fevereiro do a

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

Extraordinária, sob a presidência do

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,

Marcelo Richit, Onira Orlando Zonin 

Vereadores e Invocando a Proteção Divina

declarou aberta a referida 

público presente, saudou a Prefeita Municipal, Secretários e 

facebook. De imediato, determinou que a Secretária da Câmara procedesse à leitura do 

OF/GAB nº. 017/2019 e também da Convocação

Câmara. Para a pauta da presente reunião, constaram os seguintes 

Requerimento de Justificativa Nº. 004/2018 

ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 20 

001/2019 – Vereador Marcelo Junior Locatelli e Vereadora Onira Orlando Zonin: 

Requer seja autorizada viagem à Brasília/DF nos dias 12 a 16 de fevereiro de 2019, para 

participar de audiências nos Ministérios e Gabinet

das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o ressarcimento  das despesas com a 

utilização de táxi. - Requerimento Nº. 002/2019 

Richit e Sergio Bernardi:

22 de fevereiro de 2019, para participar de audiências nos Ministérios e Gabinetes de 

Deputados. Solicitam, o pagamento das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o 

ressarcimento  das despesas com a uti

Lei Municipal 198/2005 e dá outras providências. 

reajuste dos vencimentos de todos os Servidores Municipais, através de revisão geral anual e 

dá outras providências. - Projeto de Lei Municipal Nº 003/2019

da Lei Municipal 848/2017, de 10 de Abril de 2017, que estabel

alimentação. - Projeto de Lei Municipal Nº 004/2019:

contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências”. 

Projeto de Lei Nº 005/2019

financeiro às Associações de Alunos e dá outras providências. 

Legislativo nº. 001/2019: 

Provimento Efetivo e do Quadro de Provimento em Comissão do Poder 

 

 

RIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 07 de Fevereiro de 2019

fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às vinte horas, reuniram

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

Extraordinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi, os seguintes Vereadores: 

Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Junior Locatelli, 

Onira Orlando Zonin e Valdicir Bertoni. Havendo número legal de 

Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o Senhor Presidente, Vereador Sergio Bernardi,

 Reunião Extraordinária. Deu as boas-vindas aos Vereadores, ao 

, saudou a Prefeita Municipal, Secretários e os que acompanhavam pelo 

De imediato, determinou que a Secretária da Câmara procedesse à leitura do 

017/2019 e também da Convocação Nº. 001/2019, subscrita pelo Presidente da 

Para a pauta da presente reunião, constaram os seguintes 

Requerimento de Justificativa Nº. 004/2018 – do Vereador Ismael Zukunelli: 

ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 20 de Dezembro de 2018. 

Vereador Marcelo Junior Locatelli e Vereadora Onira Orlando Zonin: 

viagem à Brasília/DF nos dias 12 a 16 de fevereiro de 2019, para 

participar de audiências nos Ministérios e Gabinetes de Deputados. Solicitam, o pagamento 

das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o ressarcimento  das despesas com a 

Requerimento Nº. 002/2019 – Vereadores Ismael Zukunelli, Marcelo 

Richit e Sergio Bernardi: Requer seja AUTORIZADA viagem à Brasília/DF nos dias 18 a 

22 de fevereiro de 2019, para participar de audiências nos Ministérios e Gabinetes de 

olicitam, o pagamento das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o 

ressarcimento  das despesas com a utilização de táxi. - Projeto de Lei Nº. 001/2019

Lei Municipal 198/2005 e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 002/2019:

reajuste dos vencimentos de todos os Servidores Municipais, através de revisão geral anual e 

Projeto de Lei Municipal Nº 003/2019: Altera o caput do artigo 3º 

da Lei Municipal 848/2017, de 10 de Abril de 2017, que estabelece o valor do vale

Projeto de Lei Municipal Nº 004/2019: “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências”. 

Projeto de Lei Nº 005/2019: Autoriza o Poder Executivo Municipa

financeiro às Associações de Alunos e dá outras providências. - 

Legislativo nº. 001/2019: Concede reajuste dos vencimentos dos Servidores do Quadro de 

Provimento Efetivo e do Quadro de Provimento em Comissão do Poder 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

Fevereiro de 2019. 

, às vinte horas, reuniram-se 

na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em Reunião 

s seguintes Vereadores: 

Marcelo Junior Locatelli, 

Bertoni. Havendo número legal de 

, Vereador Sergio Bernardi, 

vindas aos Vereadores, ao 

que acompanhavam pelo 

De imediato, determinou que a Secretária da Câmara procedesse à leitura do 

01/2019, subscrita pelo Presidente da 

Para a pauta da presente reunião, constaram os seguintes EXPEDIENTES: - 

do Vereador Ismael Zukunelli: Justifica sua 

de Dezembro de 2018. - Requerimento Nº. 

Vereador Marcelo Junior Locatelli e Vereadora Onira Orlando Zonin: 

viagem à Brasília/DF nos dias 12 a 16 de fevereiro de 2019, para 

Solicitam, o pagamento 

das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o ressarcimento  das despesas com a 

Vereadores Ismael Zukunelli, Marcelo 

TORIZADA viagem à Brasília/DF nos dias 18 a 

22 de fevereiro de 2019, para participar de audiências nos Ministérios e Gabinetes de 

olicitam, o pagamento das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o 

Projeto de Lei Nº. 001/2019: Altera a 

Projeto de Lei Nº 002/2019: Concede 

reajuste dos vencimentos de todos os Servidores Municipais, através de revisão geral anual e 

: Altera o caput do artigo 3º 

ece o valor do vale-

“Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências”. - 

: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio 

 Projeto de Lei do 

Concede reajuste dos vencimentos dos Servidores do Quadro de 

Provimento Efetivo e do Quadro de Provimento em Comissão do Poder Legislativo de 



Maximiliano de Almeida, através de revisão geral anual e dá outras providências. 

de Lei do Legislativo nº. 002/2019: 

19 de abril de 2017, que estabelece o valor do vale

Legislativo e dá outras providências. 

sobre a revisão geral do subsídio dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de 

Maximiliano de Almeida 

811/2016. - Projeto de Lei do Legislativo nº. 004/2019: 

subsídio dos Secretários Municipais de Maximiliano de Almeida 

2017/2020, fixado pela Lei Municipal Nº 812/2016.

005/2019: Dispõe sobre a revisão geral do subsídio do Prefeito e do Vice

município de Maximiliano de Almeida 

Municipal Nº 813/2016. Iniciando a

votação do plenário, o Requerimento de Justificativa Nº. 004/2018, 

Zukunelli, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação o 

Requerimento Nº. 001/2019

solicitou a compreensão dos colegas Vereadores. Disse que a 

a Prefeita, pois até o final deste mês é

que irão com projetos, que serão encaminhados

garantiu que terão sucesso 

da colega, acrescentou que vem fazendo este trabalho

Vereadores, uma vez que estão se empenhan

requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. 

Requerimento Nº. 002/2018

da mesma forma que o Ve

aprovação. Disse que possuem 

Prefeito Mauri, tem certeza que voltar

aprovada por unanimidade de votos

Nº. 001/2019. Sem pronunciamentos foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O 

Projeto de Lei Nº. 002/2019

Pereira se manifestou afirmando que

percentual gasto com a folha de pagamento. Sugeriu que 

para o funcionário, sem ficar na linha vermelha, 

quando este necessitasse e 

novas contratações desde o final do ano passado 

 

 

Maximiliano de Almeida, através de revisão geral anual e dá outras providências. 

de Lei do Legislativo nº. 002/2019: Altera o caput do art. 3º da Lei Municipal 851/2017, de 

19 de abril de 2017, que estabelece o valor do vale-alimentação aos Servidores do Poder 

Legislativo e dá outras providências. - Projeto de Lei do Legislativo nº. 003/2019: 

sobre a revisão geral do subsídio dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de 

Maximiliano de Almeida – RS, Legislatura 2017/2020, fixado pela Lei Municipal Nº 

Projeto de Lei do Legislativo nº. 004/2019: Dispõe sobre a revisão geral do 

subsídio dos Secretários Municipais de Maximiliano de Almeida – RS, para o Quadriênio 

2017/2020, fixado pela Lei Municipal Nº 812/2016. - Projeto de Lei do Legislativo nº. 

Dispõe sobre a revisão geral do subsídio do Prefeito e do Vice

município de Maximiliano de Almeida – RS, para o Quadriênio 2017/2020, fixados pela Lei 

Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à 

Requerimento de Justificativa Nº. 004/2018, 

Zukunelli, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação o 

Requerimento Nº. 001/2019. Manifestou-se a Vereadora Onira Orlando 

o dos colegas Vereadores. Disse que a viagem será realizada junto com 

deste mês é o momento para buscarem recursos

que serão encaminhados aos deputados dos quais tem confiança e 

garantiu que terão sucesso na viagem. O Vereador Marcelo Locatelli reforç

crescentou que vem fazendo este trabalho, por isso, pediu a aprovação dos 

Vereadores, uma vez que estão se empenhando para buscar o melhor para o município. 

requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade foi à deliberação o 

Requerimento Nº. 002/2018. Manifestou-se apenas o Vereador Ismael Zukunelli dizendo que 

da mesma forma que o Vereador Marcelo abordou, pediu o entendimento 

ovação. Disse que possuem excelente expectativa nesta viagem, juntamente com 

certeza que voltarão desta viagem com ótimas notícias. A matéria foi 

midade de votos. Seguindo foi à deliberação do Plenário, o 

Sem pronunciamentos foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O 

Nº. 002/2019 foi à próxima matéria a entrar em pauta. O Vereador Diego 

manifestou afirmando que antes de iniciar essa sessão, a Prefeita 

folha de pagamento. Sugeriu que se a Prefeita quer dar um reajuste 

para o funcionário, sem ficar na linha vermelha, a prefeitura deveria ser realment

quando este necessitasse e não um cabide de emprego. O vereador ressaltou que tem notado 

desde o final do ano passado e que a Prefeita deveria tomar cuidado com 

 

Maximiliano de Almeida, através de revisão geral anual e dá outras providências. - Projeto 

Altera o caput do art. 3º da Lei Municipal 851/2017, de 

tação aos Servidores do Poder 

Projeto de Lei do Legislativo nº. 003/2019: Dispõe 

sobre a revisão geral do subsídio dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de 

20, fixado pela Lei Municipal Nº 

Dispõe sobre a revisão geral do 

RS, para o Quadriênio 

Projeto de Lei do Legislativo nº. 

Dispõe sobre a revisão geral do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito do 

RS, para o Quadriênio 2017/2020, fixados pela Lei 

Presidente submeteu à 

Requerimento de Justificativa Nº. 004/2018, do Vereador Ismael 

Zukunelli, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação o 

Orlando Zonin, a qual 

viagem será realizada junto com 

o momento para buscarem recursos para o município e 

utados dos quais tem confiança e 

reforçando as palavras 

ediu a aprovação dos 

ara buscar o melhor para o município. O 

Dando continuidade foi à deliberação o 

Ismael Zukunelli dizendo que 

reador Marcelo abordou, pediu o entendimento dos colegas para 

nesta viagem, juntamente com o Vice-

desta viagem com ótimas notícias. A matéria foi 

Seguindo foi à deliberação do Plenário, o Projeto de Lei 

Sem pronunciamentos foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O 

próxima matéria a entrar em pauta. O Vereador Diego 

antes de iniciar essa sessão, a Prefeita discorria sobre o 

e a Prefeita quer dar um reajuste 

a prefeitura deveria ser realmente do povo, 

. O vereador ressaltou que tem notado 

e que a Prefeita deveria tomar cuidado com 



isso, para poder dar um aumento melhor para o funcionalismo, porq

funcionários municipais é grande e vem há vários anos.

pronunciou discordando da colocação do Vereador Diego e gostari

informações, sobre as contratações, 

feitas muitas demissões no final do ano passado e início desse ano. Parabenizou a 

administração pelo aumento de 3% (três por cento), como diz a justificativa do projeto “quem 

não gostaria de dar mais”, mas esse é o passo que o mu

municípios vizinhos não deram aumento no ano passado e não concederão reajuste nem neste

por isso, parabenizou a administração. Lembrou também que na época que a Prefeita Dirlei 

foi Vereadora nessa Casa, pediu que o aumento 

e que isso vem sendo cumprido gradualmente desde que assumiu, a exemplo do vale

dos funcionários, que também 

Sem mais manifestações, o

deliberação o Projeto de Lei Municipal Nº. 003/2019

aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, o 

004/2019, sem manifestações, foi

O Projeto de Lei Nº. 005/2019

imediato foi à votação, recebendo aprovação unânime. 

discussão, sucessivamente, o

005/2019, todos de autoria da Mesa Diretora.  Nenhum Vereador se manifestou, tendo sido

todos os projetos do legislativo,

Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou que a Secretária da Câmara procedesse à leitura 

do convite da administração municipal, para a reunião do dia 26.02.2019, tendo como pauta o 

asfaltamento da ERS 126 e a ERS 479. N

Presidente deu por encerrados os trabalhos da Reunião Extraordinária, 

de todos e convidou para a 

Março de 2019, às 20h. Do que eu, Valdicir

a presente ata, que após ser lida e achada confo

Presidente da Mesa.  

 

 

 

 

para poder dar um aumento melhor para o funcionalismo, porq

funcionários municipais é grande e vem há vários anos. A Vereadora Onira Zonin também se 

scordando da colocação do Vereador Diego e gostaria que ele buscasse maiores

informações, sobre as contratações, junto ao RH da Prefeitura. Segundo a Vereadora foram 

feitas muitas demissões no final do ano passado e início desse ano. Parabenizou a 

administração pelo aumento de 3% (três por cento), como diz a justificativa do projeto “quem 

não gostaria de dar mais”, mas esse é o passo que o município pode dar. 

o deram aumento no ano passado e não concederão reajuste nem neste

or isso, parabenizou a administração. Lembrou também que na época que a Prefeita Dirlei 

foi Vereadora nessa Casa, pediu que o aumento do funcionário fosse dado no início de janeiro 

isso vem sendo cumprido gradualmente desde que assumiu, a exemplo do vale

dos funcionários, que também era um sonho enquanto Vereadora e que hoje 

Sem mais manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Em 

Projeto de Lei Municipal Nº. 003/2019. Sem discussões, foi à votação e 

aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, o Projeto de Lei Municipal Nº. 

, sem manifestações, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

Projeto de Lei Nº. 005/2019 entrou em pauta. Nenhum Vereador se manifestou, 

recebendo aprovação unânime. Por conseguinte, foram submetidos à 

discussão, sucessivamente, os Projetos de Leis do Legislativo Nº. 001, 002, 003, 

todos de autoria da Mesa Diretora.  Nenhum Vereador se manifestou, tendo sido

todos os projetos do legislativo, aprovados por unanimidade de votos. 

Senhor Presidente solicitou que a Secretária da Câmara procedesse à leitura 

do convite da administração municipal, para a reunião do dia 26.02.2019, tendo como pauta o 

asfaltamento da ERS 126 e a ERS 479. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor 

encerrados os trabalhos da Reunião Extraordinária, 

para a Primeira Sessão Ordinária do ano, que será real

, às 20h. Do que eu, Valdicir Bertoni, Secretário, determinei que

a presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo

 

para poder dar um aumento melhor para o funcionalismo, porque a perda dos 

A Vereadora Onira Zonin também se 

a que ele buscasse maiores 

Segundo a Vereadora foram 

feitas muitas demissões no final do ano passado e início desse ano. Parabenizou a 

administração pelo aumento de 3% (três por cento), como diz a justificativa do projeto “quem 

nicípio pode dar. Declarou que 

o deram aumento no ano passado e não concederão reajuste nem neste, 

or isso, parabenizou a administração. Lembrou também que na época que a Prefeita Dirlei 

do funcionário fosse dado no início de janeiro 

isso vem sendo cumprido gradualmente desde que assumiu, a exemplo do vale-refeição 

e que hoje é uma realidade. 

to foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Em 

. Sem discussões, foi à votação e 

Projeto de Lei Municipal Nº. 

submetido à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

entrou em pauta. Nenhum Vereador se manifestou, de 

Por conseguinte, foram submetidos à 

Nº. 001, 002, 003, 004 e 

todos de autoria da Mesa Diretora.  Nenhum Vereador se manifestou, tendo sido 

aprovados por unanimidade de votos. Esgotada a pauta da 

Senhor Presidente solicitou que a Secretária da Câmara procedesse à leitura 

do convite da administração municipal, para a reunião do dia 26.02.2019, tendo como pauta o 

ão havendo mais nada a ser tratado, o Senhor 

encerrados os trabalhos da Reunião Extraordinária, agradeceu a presença 

rdinária do ano, que será realizada no dia 06 de 

Secretário, determinei que fosse lavrada 

rme será assinada por mim e pelo Senhor 


