
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos vinte e três dias do mês de 

reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

a Quarta Reunião Ordinária, sob a presidência do

Vereadores: Daiane Barancelli, 

Norberto da Silva Barancelli, 

de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

sessão ordinária. Deu as boas vindas aos Vereador

os que acompanhavam pelo Facebook e pela Rádio Interativa Maxi. 

Ata da Reunião anterior, a qual já havia sido 

discussão, a ata foi à votação e

à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

018/2019 – do Vereador Marcelo Richit: 

através da Secretaria de Agricultura, seja realizado um estudo sobre a possibilidade da 

retomada pelo município dos Programas de troca

de calcário e cama de aviário, principal

INDICAÇÃO Nº. 019/2019 

Executivo, que determine ao departamento responsável, a necessidade de disponibilizar (4) 

quatro cargas de cascalho e me

localizada na Avenida XV de Novembro, visando facilitar o acesso dos veículos no local. 

INDICAÇÃO Nº. 020/2019 

Executivo Municipal, para q

realize os trabalhos de perfuração e instalação de poço artesiano, 

água nas comunidades da Linha Raia e Linha Passo do Betiolo. 

– da Vereadora Daiane Barancelli: 

departamento competente da municipalidade, a possibilidade de efetuar obras de 

pavimentação na Rua Euclides Vescovi. 

Daiane Barancelli: Indica 

instalação de placas indicativas em pontos estratégicos de nossa cidade, que direcionem para 

os municípios vizinhos. - INDICAÇÃO N° 023/2019 

Indica ao Executivo Municipal, para que através do setor de projetos, seja realizada adesão ao 

Programa Requalifica UBS

Saúde (FNS). - INDICAÇÃO Nº 024/2019 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 23 de Abril de 2019. 

dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove

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

rdinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi, o

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli,

Norberto da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin e Valdicir Bertoni. Havendo número legal 

de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o Senhor Presidente declarou aberta a 

Deu as boas vindas aos Vereadores, funcionários da Casa, público presente 

os que acompanhavam pelo Facebook e pela Rádio Interativa Maxi. D

a qual já havia sido disponibilizada aos Vereadores e n

votação e aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo

EXPEDIENTE DO DIA, constando das seguintes matérias: 

do Vereador Marcelo Richit: Indica à Administração Municipal, para que 

através da Secretaria de Agricultura, seja realizado um estudo sobre a possibilidade da 

retomada pelo município dos Programas de troca-troca de semente, e fornecimento subsidiado 

de calcário e cama de aviário, principalmente, para os pequenos agricultores do município. 

INDICAÇÃO Nº. 019/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli

Executivo, que determine ao departamento responsável, a necessidade de disponibilizar (4) 

quatro cargas de cascalho e meia carga de brita para ser depositada na entrada da chapeação 

localizada na Avenida XV de Novembro, visando facilitar o acesso dos veículos no local. 

INDICAÇÃO Nº. 020/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

Executivo Municipal, para que através do setor competente, tome as providências cabíveis e 

realize os trabalhos de perfuração e instalação de poço artesiano, para o abastecimento de 

água nas comunidades da Linha Raia e Linha Passo do Betiolo. - INDICAÇÃO Nº 021/2019 

aiane Barancelli: Indica ao Poder Executivo, que estude junto ao 

departamento competente da municipalidade, a possibilidade de efetuar obras de 

pavimentação na Rua Euclides Vescovi. - INDICAÇÃO N° 022/2019 

 à Senhora Prefeita, através do setor competente, que providencie a 

instalação de placas indicativas em pontos estratégicos de nossa cidade, que direcionem para 

INDICAÇÃO N° 023/2019 – da Vereadora Daiane Barancelli: 

icipal, para que através do setor de projetos, seja realizada adesão ao 

equalifica UBS, do Ministério da Saúde, através do Portal do Fundo Nacional de 

INDICAÇÃO Nº 024/2019 – da Vereadora Daiane Barancelli: 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

enove, às dezenove horas, 

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

Sergio Bernardi, os seguintes 

unelli, Marcelo Richit, 

Bertoni. Havendo número legal 

declarou aberta a presente 

rios da Casa, público presente e 

Dispensada a leitura da 

disponibilizada aos Vereadores e não havendo 

Prosseguindo, realizou-se 

as seguintes matérias: - INDICAÇÃO Nº. 

à Administração Municipal, para que 

através da Secretaria de Agricultura, seja realizado um estudo sobre a possibilidade da 

troca de semente, e fornecimento subsidiado 

mente, para os pequenos agricultores do município. - 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica ao Poder 

Executivo, que determine ao departamento responsável, a necessidade de disponibilizar (4) 

ia carga de brita para ser depositada na entrada da chapeação 

localizada na Avenida XV de Novembro, visando facilitar o acesso dos veículos no local. - 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica ao 

ue através do setor competente, tome as providências cabíveis e 

para o abastecimento de 

INDICAÇÃO Nº 021/2019 

ao Poder Executivo, que estude junto ao 

departamento competente da municipalidade, a possibilidade de efetuar obras de 

INDICAÇÃO N° 022/2019 – da Vereadora 

Prefeita, através do setor competente, que providencie a 

instalação de placas indicativas em pontos estratégicos de nossa cidade, que direcionem para 

da Vereadora Daiane Barancelli: 

icipal, para que através do setor de projetos, seja realizada adesão ao 

, do Ministério da Saúde, através do Portal do Fundo Nacional de 

da Vereadora Daiane Barancelli: Indica a 



Chefe do Poder Executivo, que determine ao setor competente, providenciar a recuperação da 

iluminação pública na saída para Marcelino Ramos, com a substituição de lâmpadas 

queimadas nos postes de iluminação localizados em frente à residência da Família Teles e nas 

proximidades da entrada para a residência do Senhor José Dedeia. 

025/2019 – do Vereador Valdicir

contato com o DAER com a finalidade de providenciar a correção da placa de trânsito 

localizada na entrada da cidade, no sentido Machadinho para Maximiliano de Almei

próximo ao mercado do Senhor

Vereador Sergio Bernardi: 

Forquilha repassará valores ao município visando compensar os impactos decorrentes da 

implantação da PCH Forquilha IV, que está sendo construída entre os municípios de 

Maximiliano de Almeida e Machadinho, 

meios legais e destine parte deste valor à comunidade da Linha Passo do Betiolo. 

REQUERIMENTO Nº 005/2019 

seja notificado o Poder Executivo Municipal para que determine o comparecimento para 

prestar informações, na próxima Re

do responsável pela determinação dos atos administrativos relativo às Portarias: Portaria Nº. 

130/2018, de 10 de Abril de 2018 que concedeu férias e a Portaria Nº. 135/2018, de 16 de 

Abril de 2018 que convocou para retornar as suas funções habituais, o Senhor Sandro Silveira 

dos Santos, que no período exercia o cargo de Secretário da Administração. 

Nº 011/2019: Autoriza o Poder Executivo a alterar o valor repassado mensalmente a 

Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Machadinho, previsto na Lei Municipal 

N° 912/2018 e dá outras providências. 

Executivo Municipal a firmar convênio para empréstimos com desconto em folha de 

pagamento e dá outras providências. 

submeteu à discussão a Indicação Nº. 018

justificativa, o autor afirmou

com dificuldades para se manter na atividade,

exigências nos dias de hoje. Segundo o Vereador, este programa já existiu 

e, por isso, espera que a Senhora P

meio de fornecer sementes de milho, pastagens e

solo, pois da maneira que 

obterá resultados. Considerou ainda, que 

que no futuro vai retornará

unanimidade de votos. Seguindo

 

 

 

Executivo, que determine ao setor competente, providenciar a recuperação da 

iluminação pública na saída para Marcelino Ramos, com a substituição de lâmpadas 

queimadas nos postes de iluminação localizados em frente à residência da Família Teles e nas 

idades da entrada para a residência do Senhor José Dedeia. 

do Vereador Valdicir Bertoni: Indica ao Executivo Municipal para que entre em 

contato com o DAER com a finalidade de providenciar a correção da placa de trânsito 

a na entrada da cidade, no sentido Machadinho para Maximiliano de Almei

próximo ao mercado do Senhor Moacir Valmorbida. - INDICAÇÃO Nº 026/2019 

Vereador Sergio Bernardi: Tendo em vista que Empresa Central Geradora Hidrelétrica 

á valores ao município visando compensar os impactos decorrentes da 

implantação da PCH Forquilha IV, que está sendo construída entre os municípios de 

Maximiliano de Almeida e Machadinho, indica à Administração Municipal que estude os 

parte deste valor à comunidade da Linha Passo do Betiolo. 

REQUERIMENTO Nº 005/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

seja notificado o Poder Executivo Municipal para que determine o comparecimento para 

prestar informações, na próxima Reunião Ordinária marcada para o dia 07 de Maio de 2019, 

do responsável pela determinação dos atos administrativos relativo às Portarias: Portaria Nº. 

130/2018, de 10 de Abril de 2018 que concedeu férias e a Portaria Nº. 135/2018, de 16 de 

convocou para retornar as suas funções habituais, o Senhor Sandro Silveira 

dos Santos, que no período exercia o cargo de Secretário da Administração. 

Autoriza o Poder Executivo a alterar o valor repassado mensalmente a 

ção do Corpo de Bombeiros Voluntários de Machadinho, previsto na Lei Municipal 

N° 912/2018 e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 012/2019: 

Executivo Municipal a firmar convênio para empréstimos com desconto em folha de 

pagamento e dá outras providências. Iniciando a ORDEM DO DIA, 

Indicação Nº. 018/2019, do Vereador Marcelo Richit

afirmou que tem observado que os pequenos produtores de leite, estão 

des para se manter na atividade, com dificuldades para se enquadrar nas 

exigências nos dias de hoje. Segundo o Vereador, este programa já existiu 

por isso, espera que a Senhora Prefeita junto com a Secretaria de Agricultura 

meio de fornecer sementes de milho, pastagens e, principalmente, na parte de correção de 

maneira que está, ficará mais difícil e se o produtor não investi

obterá resultados. Considerou ainda, que este programa é um investimento e não uma despesa, 

á em ICMS. Em votação, a indicação foi à votação e aprovada por 

Seguindo, foi submetida à discussão a Indicação Nº. 0

 

Executivo, que determine ao setor competente, providenciar a recuperação da 

iluminação pública na saída para Marcelino Ramos, com a substituição de lâmpadas 

queimadas nos postes de iluminação localizados em frente à residência da Família Teles e nas 

idades da entrada para a residência do Senhor José Dedeia. - INDICAÇÃO Nº 

ao Executivo Municipal para que entre em 

contato com o DAER com a finalidade de providenciar a correção da placa de trânsito 

a na entrada da cidade, no sentido Machadinho para Maximiliano de Almeida-RS, 

INDICAÇÃO Nº 026/2019 – do 

Tendo em vista que Empresa Central Geradora Hidrelétrica 

á valores ao município visando compensar os impactos decorrentes da 

implantação da PCH Forquilha IV, que está sendo construída entre os municípios de 

à Administração Municipal que estude os 

parte deste valor à comunidade da Linha Passo do Betiolo. - 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Requer 

seja notificado o Poder Executivo Municipal para que determine o comparecimento para 

união Ordinária marcada para o dia 07 de Maio de 2019, 

do responsável pela determinação dos atos administrativos relativo às Portarias: Portaria Nº. 

130/2018, de 10 de Abril de 2018 que concedeu férias e a Portaria Nº. 135/2018, de 16 de 

convocou para retornar as suas funções habituais, o Senhor Sandro Silveira 

dos Santos, que no período exercia o cargo de Secretário da Administração. - Projeto de Lei 

Autoriza o Poder Executivo a alterar o valor repassado mensalmente a 

ção do Corpo de Bombeiros Voluntários de Machadinho, previsto na Lei Municipal 

Projeto de Lei Nº 012/2019: Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar convênio para empréstimos com desconto em folha de 

ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 

Marcelo Richit. Em sua 

tem observado que os pequenos produtores de leite, estão 

com dificuldades para se enquadrar nas 

exigências nos dias de hoje. Segundo o Vereador, este programa já existiu em outros tempos, 

refeita junto com a Secretaria de Agricultura encontre um 

na parte de correção de 

o produtor não investir na terra não 

um investimento e não uma despesa, 

indicação foi à votação e aprovada por 

Indicação Nº. 019/2019, do 



Vereador Norberto da Silva Barancelli

proprietários da chapeação, 

entrada do local fosse cascalha

estacionar. O Vereador gostaria que os responsáveis tomassem as providências

vista que são dois jovens que não estão pedindo emprego e o mínimo que poderia ser feito, 

era dar este incentivo para eles 

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

submetida à deliberação a 

Barancelli. Em sua justificativa o

do Vereador Marcelo Locatelli, uma vez que o projeto deste poço já 

Explicou que reside na L

aproximadamente oito famílias, 

análise desta água, certamente 

este serviço serão repassados pela ba

Betiolo, por essa razão, gostaria que os responsáveis 

encanamento da água, com urgência

somente no período eleitoral. 

ressaltando que o Vereador Norberto teria

ser perfurado com urgência. Segundo a Vereadora, a burocracia existe em várias partes, mas 

que o projeto já está concluído, mas que restavam

a perfuração. A Vereadora garantiu que a

comunidades das Linhas Raia e Passo do Betiolo

Forquilha IV. Em votação, a 

sequência, foi à discussão a 

Vereadora Daiane Barancelli

famílias e por conta da construção das

maior. Afirmou que crianças e idosos, 

respiratórios por conta da poeira existe neste local. Disse que por ser Vereadora se sentiu no 

dever de apresentar este pedido

mapeamento das ruas a serem pavimentadas, que essa via também 

Vereador Valdicir Bertoni também se 

acesso ao município de Piratub

cobertura destas ruas e não como foi mencionado na sessão passada, quando alguns colegas 

comentaram que os Vereadores estariam contra a 

Finalizou falando que a indicação da Vereadora prova o contrário, que estão preocupados

 

 

 

Norberto da Silva Barancelli, que se pronunciou afirmando que foi procurado pelos 

rios da chapeação, os quais relataram que foi solicitado ao Secretário de Obras que

cascalhada, porque os veículos estavam com dificuldades 

O Vereador gostaria que os responsáveis tomassem as providências

que não estão pedindo emprego e o mínimo que poderia ser feito, 

para eles permanecerem no município, trabalhando e gerando empregos. 

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

 Indicação Nº. 020/2019 também do Vereador Norberto da Silv

Barancelli. Em sua justificativa o Vereador salientou que vem reiterar a indicação 

do Vereador Marcelo Locatelli, uma vez que o projeto deste poço já 

Explicou que reside na Linha Raia e possui uma fonte que fornece água 

aproximadamente oito famílias, mas que já estão com dificuldades e 

certamente descobrirão que está contaminada. Disse que os recursos para 

erão repassados pela barragem que está sendo construída

ostaria que os responsáveis fizessem o trabalho de

, com urgência, e espera que a Senhora Prefeita não tome 

somente no período eleitoral. A Vereadora Onira Orlando Zonin também se manifestou

ereador Norberto teria razão, porque também entende que o poço precisa 

ser perfurado com urgência. Segundo a Vereadora, a burocracia existe em várias partes, mas 

que o projeto já está concluído, mas que restavam ainda alguns trâmites finais da licença para 

A Vereadora garantiu que a perfuração e a canalização 

comunidades das Linhas Raia e Passo do Betiolo, serão de responsabilidade da Usina 

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

a Indicação Nº. 021/2019. A primeira a se manifestar foi 

Daiane Barancelli, a qual esclareceu que na referida via residem 

construção das novas unidades habitacionais, o movimento se tornou 

maior. Afirmou que crianças e idosos, principalmente, tem procurado a UBS com 

por conta da poeira existe neste local. Disse que por ser Vereadora se sentiu no 

de apresentar este pedido e solicitou que a Prefeita avaliasse com atenção e neste novo 

das ruas a serem pavimentadas, que essa via também possa ser 

Bertoni também se pronunciou, dizendo que esta rua também é via d

município de Piratuba-SC. Ressaltou que os Vereadores estão 

as ruas e não como foi mencionado na sessão passada, quando alguns colegas 

dores estariam contra a pavimentação de ruas 

indicação da Vereadora prova o contrário, que estão preocupados

 

afirmando que foi procurado pelos 

Secretário de Obras que a 

dificuldades para chegar e 

O Vereador gostaria que os responsáveis tomassem as providências, tendo em 

que não estão pedindo emprego e o mínimo que poderia ser feito, 

permanecerem no município, trabalhando e gerando empregos. 

Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.Em continuidade foi 

também do Vereador Norberto da Silva 

ue vem reiterar a indicação de autoria 

do Vereador Marcelo Locatelli, uma vez que o projeto deste poço já havia sido aprovado. 

que fornece água para 

mas que já estão com dificuldades e se for realizada uma 

Disse que os recursos para 

rragem que está sendo construída na Linha Passo do 

fizessem o trabalho de perfuração e 

, e espera que a Senhora Prefeita não tome providências 

nin também se manifestou, 

também entende que o poço precisa 

ser perfurado com urgência. Segundo a Vereadora, a burocracia existe em várias partes, mas 

trâmites finais da licença para 

perfuração e a canalização da água para as 

sponsabilidade da Usina 

provada por unanimidade de votos. Dando 

A primeira a se manifestar foi a autora, 

a qual esclareceu que na referida via residem de quinze a vinte 

novas unidades habitacionais, o movimento se tornou 

tem procurado a UBS com problemas 

por conta da poeira existe neste local. Disse que por ser Vereadora se sentiu no 

com atenção e neste novo 

possa ser incluída.  O 

pronunciou, dizendo que esta rua também é via de 

Vereadores estão preocupados com a 

as ruas e não como foi mencionado na sessão passada, quando alguns colegas 

de ruas em nosso município. 

indicação da Vereadora prova o contrário, que estão preocupados e 



querendo que todos os munícipes sejam beneficiados

por unanimidade de votos. A 

próxima matéria em pauta. 

cargo de Vereadora em 2017

da cidade. Disse que por conta do 

muitas têm que pedir informações, porque não existem placas indicativas. Afirmou que por 

ser Vereadora, se sente magoa

placa que existia em frente a sua residênci

do outro lado da rua. Relatou alguns fatos que aconteceram nos finais de semana, com 

motoristas perdidos, caminhão carregado de tijolos e caminhão carregado com suínos que 

tiveram dificuldades para manobrar 

Vereadora que está na ponta, 

pessoas fazem essas cobranças e que deve isso à população. 

contenham informações simples e o

também o Vereador Ismael Zukunelli

isso demonstra que o Vereador 

porém, tem visto a Prefeita

município, mas esquece de mencionar as

Vereador, demonstrar uma falsa realidade de dentro de um gabinete, acaba se tornando 

constrangedor para quem vivencia essas situações. 

repassando ao Executivo o que precisa ser feito, 

de fora que passam pela nossa cidade. 

gabinetes e encarar a realidade, fazendo

e que situações como esta

Vereador Valdicir Bertoni, o qual relatou que tem re

alertaram sobre as placas caídas

falar com os responsáveis

preocupados com o município, 

são executadas pelo Poder Executivo. 

não é possível ver a situação do 

está acontecendo. Finalizando declarou que o muni

Vereadores estão preocupados com o 

votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Presidente submeteu à deliberação do Plenário, 

da Vereadora Daiane Barancelli. 

 

 

 

querendo que todos os munícipes sejam beneficiados. Em votação, a indicação foi aprovada 

por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 022/2019 da Vereadora Da

próxima matéria em pauta. Inicialmente, manifestou-se a autora afirmando que ao assumir o 

cargo de Vereadora em 2017, essa foi uma das reclamações apontadas,

da cidade. Disse que por conta do grande número de pessoas que passam por nossa cidade

muitas têm que pedir informações, porque não existem placas indicativas. Afirmou que por 

magoada e envergonhada por não ter seu pedido atendido e que a 

e a sua residência, atualmente, se encontra encosta

Relatou alguns fatos que aconteceram nos finais de semana, com 

motoristas perdidos, caminhão carregado de tijolos e caminhão carregado com suínos que 

tiveram dificuldades para manobrar e sair do município. Disse que se considera uma 

Vereadora que está na ponta, pois diariamente em seu trabalho na Unidade de Saúde, as 

pessoas fazem essas cobranças e que deve isso à população. Solicitou

contenham informações simples e objetivas, que facilitem a informação

Ismael Zukunelli, o qual concordou com a indicação da colega

demonstra que o Vereador faz críticas construtivas, com o objetivo de ver melhorias, 

ita fazer vídeos de dentro do gabinete, falando 

município, mas esquece de mencionar as coisas erradas que também existe

strar uma falsa realidade de dentro de um gabinete, acaba se tornando 

uem vivencia essas situações. Disse que os Vereadores estão apenas 

repassando ao Executivo o que precisa ser feito, mas quem sofre é a população

de fora que passam pela nossa cidade. O Vereador acredita que é preciso sair de dentro dos 

a realidade, fazendo vídeos onde existe algo errado para que seja resolvido 

a são vergonhosas para os Vereadores. Também se pronunciou o 

, o qual relatou que tem recebido várias reclamações de p

bre as placas caídas e questionaram se os Vereadores não te

falar com os responsáveis e resolver o problema. Assegurou que 

preocupados com o município, trazem às indicações, elas são aprovadas,

Executivo. O Vereador também acredita que de dentro 

é possível ver a situação do município, que é necessário sair, para enxergar melhor o que 

está acontecendo. Finalizando declarou que o município merece mais atenção e 

Vereadores estão preocupados com o bem-estar da população. A indicação foi

e aprovada por unanimidade de votos. Seguindo na Ordem do Dia, o Senhor 

à deliberação do Plenário, a Indicação Nº. 023/2019

a Daiane Barancelli. A autora, com a palavra destacou que na 

 

Em votação, a indicação foi aprovada 

da Vereadora Daiane Barancelli foi à 

se a autora afirmando que ao assumir o 

apontadas, por residir na entrada 

pessoas que passam por nossa cidade, 

muitas têm que pedir informações, porque não existem placas indicativas. Afirmou que por 

e envergonhada por não ter seu pedido atendido e que a 

ncontra encostada numa árvore 

Relatou alguns fatos que aconteceram nos finais de semana, com 

motoristas perdidos, caminhão carregado de tijolos e caminhão carregado com suínos que 

e sair do município. Disse que se considera uma 

diariamente em seu trabalho na Unidade de Saúde, as 

Solicitou ainda que as placas 

que facilitem a informação. Pronunciou-se 

indicação da colega. Disse que 

o objetivo de ver melhorias, 

fazer vídeos de dentro do gabinete, falando das coisas boas do 

que também existem. Segundo o 

strar uma falsa realidade de dentro de um gabinete, acaba se tornando 

Vereadores estão apenas 

é a população e as pessoas 

preciso sair de dentro dos 

errado para que seja resolvido 

Também se pronunciou o 

reclamações de pessoas que 

Vereadores não teriam autoridade para 

 os Vereadores estão 

indicações, elas são aprovadas, no entanto, elas não 

O Vereador também acredita que de dentro do gabinete, 

que é necessário sair, para enxergar melhor o que 

merece mais atenção e que os 

A indicação foi posta em 

na Ordem do Dia, o Senhor 

3/2019, também de autoria 

A autora, com a palavra destacou que na viagem que a 



Bancada do MDB fez em Brasília, foi protocolado

Programa Requalifica UBS. 

Daniel Kieling, assessor no Ministério da Cidadania

dez a Prefeitura poderia cadastrar o pedido. E seguindo essa orientação

Elter, responsável pelo setor d

explicou que este trabalho é 

garantiu que ficará atento 

Programa Requalifica UBS

realizar reformas e ampliações, 

a Prefeitura tenha recursos para construir a ala de

demais, pois poderá ser investido em algo que estejam necessitando

recebendo informações direto do Ministério

protocolado, por isso, solicitou à Prefeita que

no momento que o programa for aberto, que o 

Zonin também se manifestou, dizendo que será disponibilizado ao município, através do 

Senador Lasier Martins, recursos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual será 

investido na parte térrea do posto de saúde

importante, porque talvez com este programa 

Disse que também falou com o Senhor 

cadastramento. Sem mais manifestações, a matéria foi à votação e a

de votos. Prosseguindo foi submetida à discussão a 

Vereadora Daiane Barancelli. 

o qual foi uma solicitação dos moradores, 

seria o responsável pela iluminação no local? 

responsabilidade é do município,

moradores pagam a iluminação pública

lâmpadas de iluminação e que 

de nossa cidade, diariamente 

agora com a chegada do inverno, por isso, solicit

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

Presidente colocou em discussão a 

Bertoni se manifestou afirmando 

próximos a primeira entrada

com caminhões, porque seguiram a indicação da placa localizada 

Valmorbida, a qual está co

 

 

 

Bancada do MDB fez em Brasília, foi protocolado ofício no Ministério da Saúde, 

Programa Requalifica UBS. Informou que no dia (3) três recebeu uma ligação do Senhor 

Daniel Kieling, assessor no Ministério da Cidadania, o qual explicou que a 

dez a Prefeitura poderia cadastrar o pedido. E seguindo essa orientação

responsável pelo setor de projetos do município, o qual lhe atendeu muito bem e 

e trabalho é realizado por meio do Fundo Municipal

atento aos prazos para cadastramento. Segundo a Vereadora, 

Requalifica UBS poderão ser construídas novas unidades, 

e ampliações, visando melhorar as instalações. Disse ainda, que 

ecursos para construir a ala debaixo, dinheiro para o município 

derá ser investido em algo que estejam necessitando

recebendo informações direto do Ministério, com orientações sobre o andamento do pedido 

solicitou à Prefeita que, através do setor de projetos

no momento que o programa for aberto, que o município seja cadastrado

também se manifestou, dizendo que será disponibilizado ao município, através do 

Senador Lasier Martins, recursos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual será 

investido na parte térrea do posto de saúde. Afirmou ainda, que a indicação da co

talvez com este programa possam equipar as novas instalações da UBS

Disse que também falou com o Senhor Elter, mas até aquele momento não 

Sem mais manifestações, a matéria foi à votação e aprovada por 

Prosseguindo foi submetida à discussão a Indicação Nº. 024

Vereadora Daiane Barancelli. Se manifestou a autora dizendo que antes de fazer este pedido, 

o qual foi uma solicitação dos moradores, entrou em contato com a RGE e perguntou quem 

seria o responsável pela iluminação no local? Segundo o que lhe responderam, a 

responsabilidade é do município, tendo em vista que no local existem r

pagam a iluminação pública. A Vereadora justificou que

lâmpadas de iluminação e que muitas pessoas que residem no local e trabalham no comércio 

diariamente na volta para casa se deparam com a escuridão, o que se agrava 

agora com a chegada do inverno, por isso, solicitou que seja resolvido com urgência. 

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em continuidade, o Senhor 

scussão a Indicação Nº. 025/2019. O autor, 

se manifestou afirmando que vem atender ao pedido de moradores 

entrada, os quais contaram que muitos motoristas já entraram nesta via 

, porque seguiram a indicação da placa localizada após o Mercado do Moacir 

, a qual está com a indicação incorreta. Segundo o Vereador, a placa indica o 

 

ofício no Ministério da Saúde, referente ao 

três recebeu uma ligação do Senhor 

, o qual explicou que a partir do dia (10) 

dez a Prefeitura poderia cadastrar o pedido. E seguindo essa orientação, procurou o Senhor 

lhe atendeu muito bem e 

do Fundo Municipal de Saúde e que ele 

Segundo a Vereadora, com o 

novas unidades, além de ser possível 

. Disse ainda, que mesmo que 

para o município nunca é 

derá ser investido em algo que estejam necessitando. Explanou que estão 

, com orientações sobre o andamento do pedido 

através do setor de projetos, fiquem atentos e 

seja cadastrado. A Vereadora Onira 

também se manifestou, dizendo que será disponibilizado ao município, através do 

Senador Lasier Martins, recursos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual será 

a indicação da colega é muito 

novas instalações da UBS. 

momento não estava aberto para 

provada por unanimidade 

Indicação Nº. 024/2019, também da 

a dizendo que antes de fazer este pedido, 

tato com a RGE e perguntou quem 

Segundo o que lhe responderam, a 

tendo em vista que no local existem residências e os 

u que são dois postes sem 

trabalham no comércio 

na volta para casa se deparam com a escuridão, o que se agrava 

ou que seja resolvido com urgência. Em 

Em continuidade, o Senhor 

autor, Vereador Valdicir 

pedido de moradores que residem 

, os quais contaram que muitos motoristas já entraram nesta via 

após o Mercado do Moacir 

m a indicação incorreta. Segundo o Vereador, a placa indica o 



município de Piratuba-SC na primeira entrada, quando na verdade a saída correta para o 

município de Piratuba é a entrada seguinte, na Rua Euclides Vescovi. Justificou ainda, que 

muitos motoristas que não conhecem, entram na primeira entrada, porém a estrada é sem 

saída, e a noite a situação complica, principalmente, quando precisam manobrar os caminhões

e acabam perturbando os moradores.

de votos. Por conseguinte,

presidência a Vice-Presidente, manifestou

o Vereador comentou que reside na 

antigamente houve uma tratativa com

barragem atualmente, sendo que 

que não foi preciso, porque, logo depois, um novo salão foi construído. Ressa

representantes da comunidade conversaram com esta nova empresa, e segundo 

eles não querem repassar nada, 

a prefeitura para investimentos dentro do município. 

pequeno valor para auxiliar esta 

reformas. Destacou ainda, que esta é uma das 

barragem ser construída bem próxima

foram embora. Informou também, que 

que estão entrando são referentes a essa área, 

era a própria comunidade, uma vez q

do estado, mas que agora 

comunidade não poderá mais usufruir

que a Prefeita avaliasse os meios legais e dentro do possível 

uma comunidade carente, que

da Barragem Machadinho, mas os que ainda 

comunidade viva e, por esse motivo, pediu o apoio dos Vereadores. 

presidência, a palavra foi concedida ao Vereador Valdicir

Segundo o Vereador, sempre que possível 

recebe muito bem seus visitantes. 

melhorias possam ser feitas, até porque uma usina es

certamente trará muitos visitantes e a comunidade precisa ficar com uma boa aparência. 

manifestou também a Vereador

Lenir, quando o contrato foi firmado, 

obras, as quais foram realizadas em nosso município, ou seja, a Prefeitura pegou 

dos cofres públicos para estas contrapartidas e agora, quando este dinheiro está sendo 

 

 

 

SC na primeira entrada, quando na verdade a saída correta para o 

município de Piratuba é a entrada seguinte, na Rua Euclides Vescovi. Justificou ainda, que 

s que não conhecem, entram na primeira entrada, porém a estrada é sem 

saída, e a noite a situação complica, principalmente, quando precisam manobrar os caminhões

e acabam perturbando os moradores. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade 

Por conseguinte, foi à deliberação a Indicação Nº. 02

Presidente, manifestou-se o autor, Vereador Sergio Bernardi

o Vereador comentou que reside na comunidade do Passo do Betiolo e tem conhecimento que

antigamente houve uma tratativa com outra empresa, anterior a essa que está 

, sendo que prometeram a construção de um salão para a comunidade, 

preciso, porque, logo depois, um novo salão foi construído. Ressa

representantes da comunidade conversaram com esta nova empresa, e segundo 

nada, alegando que já repassaram e estão repassando 

ra investimentos dentro do município. E seria justo que eles repassassem 

auxiliar esta comunidade, tendo em vista a necessidade de algumas 

reformas. Destacou ainda, que esta é uma das comunidades mais prejudicada

construída bem próxima ao local, muitas famílias que residiam na 

. Informou também, que o município foi indenizado, provavelmente

que estão entrando são referentes a essa área, porém, até pouco tempo, quem usufruía do local 

era a própria comunidade, uma vez que possuíam um contrato de comodato, que era uma área 

stado, mas que agora pertencia ao município. Porém, a partir da construção, 

comunidade não poderá mais usufruir, pois boa parte do local ficará debaixo d

s meios legais e dentro do possível repassasse

carente, que perdeu boa parte dos seus moradores também 

, mas os que ainda permanecem estão residindo, procuram manter a 

por esse motivo, pediu o apoio dos Vereadores. 

presidência, a palavra foi concedida ao Vereador Valdicir Bertoni que também se manifestou. 

sempre que possível participou de eventos nesta

to bem seus visitantes. Entende que seria justo o repasse destes valores, 

melhorias possam ser feitas, até porque uma usina está sendo construída bem próxima, 

visitantes e a comunidade precisa ficar com uma boa aparência. 

Vereadora Onira Orlando Zonin, mencionando que 

Lenir, quando o contrato foi firmado, os recursos já foram destinados para contrapartidas em 

foram realizadas em nosso município, ou seja, a Prefeitura pegou 

dos cofres públicos para estas contrapartidas e agora, quando este dinheiro está sendo 

 

SC na primeira entrada, quando na verdade a saída correta para o 

município de Piratuba é a entrada seguinte, na Rua Euclides Vescovi. Justificou ainda, que 

s que não conhecem, entram na primeira entrada, porém a estrada é sem 

saída, e a noite a situação complica, principalmente, quando precisam manobrar os caminhões 

ovada por unanimidade 

Indicação Nº. 026/2019. Passando a 

Bernardi. Inicialmente 

tem conhecimento que 

presa, anterior a essa que está construindo a 

construção de um salão para a comunidade, o 

preciso, porque, logo depois, um novo salão foi construído. Ressaltou que os 

representantes da comunidade conversaram com esta nova empresa, e segundo informações, 

á repassaram e estão repassando um valor para 

seria justo que eles repassassem um 

, tendo em vista a necessidade de algumas 

mais prejudicadas, além da 

s famílias que residiam na comunidade 

provavelmente, os valores 

porém, até pouco tempo, quem usufruía do local 

comodato, que era uma área 

a partir da construção, a 

do local ficará debaixo d’água. Solicitou 

repassasse este valor, porque é 

também com a construção 

estão residindo, procuram manter a 

por esse motivo, pediu o apoio dos Vereadores. Reassumindo a 

Bertoni que também se manifestou. 

de eventos nesta comunidade, a qual 

Entende que seria justo o repasse destes valores, para que 

tá sendo construída bem próxima, que 

visitantes e a comunidade precisa ficar com uma boa aparência. Se 

, mencionando que na época da Prefeita 

os recursos já foram destinados para contrapartidas em 

foram realizadas em nosso município, ou seja, a Prefeitura pegou o dinheiro 

dos cofres públicos para estas contrapartidas e agora, quando este dinheiro está sendo 



ressarcido aos cofres do município pela Usina Forquilha IV, 

comunidades. Segundo a Vereadora, seria bom

Vereadora, a comunidade, deveria ter pleiteado no início, não permitindo a construção da 

obra, sem que conseguissem

Barancelli também se manifestou

e também foram bem recebidos. Declarou, que

pode ser investido dinheiro na comunidade, 

primeiros meses de royalties que será destinado para o 

comunidade, uma vez que esta barragem segundo informações, vai repassar muito recurso 

para o município, bem mais do que repassa a barragem Mach

justo que a comunidade seja beneficiada, porque se não for investido ficará abandonada, 

sendo que uma usina está sendo 

estiverem mais nesta Casa,

Linha Passo do Betiolo. O Vereador Diego Antonio Pereira

o Vereador, a Usina Forqu

torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil

afirmando que este valor não poderia ser verídico. O Vereador Diego

poderia ter entendido errado a informação, que este valor poderia ser anual, mas que 

bom dinheiro para o município

existem muitas outras comunidades que necessitam de ajuda também e se realment

retorno, solicitou à Prefeita que avalie a possibilidade de auxiliar as comunidades

as mesmas estão se degradando a cada dia que passa, mas tentar manter o povo

comunidades é uma saída, uma vez que, no futuro, estes 

na cidade e dependendo de emprego. 

de votos. O Requerimento Nº. 005

deliberação. O único a se manifestar foi a autor

à Prefeita, por meio de requerimento, que fornecesse as portarias de concessã

de férias do Senhor Sandro Silveira dos Santos. Disse que 

Prefeita lhe enviou, não há entendimento com relação 

Justificou que fez o requerimento convocando à Prefeita ou o resp

concedidas, em 2018, ao Secretário de Administração

pois de acordo com as portarias mencionadas, no dia 10 de abril de 2018

as férias e convocou para retornar ao t

de Abril de 2018, informa que controle da pena teve início em 

entendimento, as datas das portarias

 

 

 

do município pela Usina Forquilha IV, não poderá ser destinado 

Segundo a Vereadora, seria bom, mas não tem legalidade para isso. Para 

Vereadora, a comunidade, deveria ter pleiteado no início, não permitindo a construção da 

m algum recurso para a comunidade. O Vereador Norbert

Barancelli também se manifestou, lembrando que quando jovem participou de muitos eventos 

e também foram bem recebidos. Declarou, que ao ouvir a Vereadora Onira afirmar que não 

nvestido dinheiro na comunidade, solicitou que ficasse regi

primeiros meses de royalties que será destinado para o município, que seja investido nesta

comunidade, uma vez que esta barragem segundo informações, vai repassar muito recurso 

para o município, bem mais do que repassa a barragem Machadinho. 

justo que a comunidade seja beneficiada, porque se não for investido ficará abandonada, 

sendo construída ao lado. Espera que daqui dois anos, se ta

, que os futuros Vereadores lutem pela melhoria da comunidade da 

O Vereador Diego Antonio Pereira também se manifestou. Segundo 

Forquilha IV não vai gerar royalties, mas sim (ISSQN) 

(quinhentos mil reais) por mês. A Vereadora Onira Zonin discordou

afirmando que este valor não poderia ser verídico. O Vereador Diego

poderia ter entendido errado a informação, que este valor poderia ser anual, mas que 

icípio.  Em breve comentário, o Vereador Marcelo Richit, disse que 

existem muitas outras comunidades que necessitam de ajuda também e se realment

Prefeita que avalie a possibilidade de auxiliar as comunidades

mesmas estão se degradando a cada dia que passa, mas tentar manter o povo

é uma saída, uma vez que, no futuro, estes  moradores poderão estar residindo 

e dependendo de emprego. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade 

Requerimento Nº. 005/2019 do Vereador Norberto da Silva Barancelli foi à 

co a se manifestar foi a autor, justificando que em março de 2019 solicitou 

à Prefeita, por meio de requerimento, que fornecesse as portarias de concessã

nhor Sandro Silveira dos Santos. Disse que confrontando as portarias que a 

não há entendimento com relação às Portarias de 

o requerimento convocando à Prefeita ou o resp

ao Secretário de Administração, Senhor Sandro Silveira dos Santos

pois de acordo com as portarias mencionadas, no dia 10 de abril de 2018

as férias e convocou para retornar ao trabalho em 16 de Abril de 2018, sendo q

de Abril de 2018, informa que controle da pena teve início em 09 de Abril de 2018

das portarias não fecham, porque de acordo com a  PEC, 

 

não poderá ser destinado às 

, mas não tem legalidade para isso. Para a 

Vereadora, a comunidade, deveria ter pleiteado no início, não permitindo a construção da 

O Vereador Norberto da Silva 

, lembrando que quando jovem participou de muitos eventos 

ao ouvir a Vereadora Onira afirmar que não 

solicitou que ficasse registrado em ata, que os 

município, que seja investido nesta 

comunidade, uma vez que esta barragem segundo informações, vai repassar muito recurso 

adinho. Disse que nada mais 

justo que a comunidade seja beneficiada, porque se não for investido ficará abandonada, 

spera que daqui dois anos, se talvez não 

elhoria da comunidade da 

também se manifestou. Segundo 

(ISSQN) e que será em 

por mês. A Vereadora Onira Zonin discordou, 

afirmando que este valor não poderia ser verídico. O Vereador Diego Pereira admitiu que 

poderia ter entendido errado a informação, que este valor poderia ser anual, mas que será um 

Marcelo Richit, disse que 

existem muitas outras comunidades que necessitam de ajuda também e se realmente terá este 

Prefeita que avalie a possibilidade de auxiliar as comunidades. Disse que 

mesmas estão se degradando a cada dia que passa, mas tentar manter o povo nas 

moradores poderão estar residindo 

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli foi à 

em março de 2019 solicitou 

à Prefeita, por meio de requerimento, que fornecesse as portarias de concessão e convocação 

confrontando as portarias que a 

Portarias de Nº 130 e Nº 135. 

o requerimento convocando à Prefeita ou o responsável pelas férias 

Senhor Sandro Silveira dos Santos, 

pois de acordo com as portarias mencionadas, no dia 10 de abril de 2018, a Prefeita concedeu 

e Abril de 2018, sendo que a PEC de 16 

09 de Abril de 2018. Em seu 

não fecham, porque de acordo com a  PEC, a pena 



cumprida foi de oito dias. Declarou que se

férias ao ex-Secretário, que 

Vereadores e também a população

no dia 09, de que forma a Prefeita lhe c

crime, pois, além do mais, 

data esta, que conforme a 

cada Vereador desta Casa quer trabalhar dentro da lei, e como Vereador também que

Prefeita cumpra as leis, e que ess

requerimento foi aprovado por (6) seis votos favoráveis x (1) um voto contrá

Vereadora Onira Orlando Zonin. Em seguida foi à deliberação o Pro

Sobre a matéria, o Vereador Diego Pereira questionou

(quatrocentos e oitenta reais)

480,00? A Vereadora Onira Zonin explicou que o valor 

passaria a ser R$ 480,00, 

Submetido à votação, o projeto foi aprovado por unan

pauta foi o Projeto de Lei nº. 0

votação e aprovado por unanimidade de votos. 

inscritos para ocupar a Tribuna Livre

inscrições do Grande Expediente

Barancelli. Após saudar o 

presente, o Vereador fez um relato dos 

passada, envolvendo o setor de compras da Prefeitura e o ex

Contou que na sexta-feira já havia recebido essa denúncia, porém, não quis se deslocar até a 

prefeitura. Mas que na segun

denunciaram que o ex-Secretário estava no local.

esteve no setor de compras, bateu por três vezes

ex-Secretário, Sandro Silveira 

documentos. Disse que fez 

se deslocou para frente do Gabinete da Prefeita e de

funcionário, pois a Prefeita não se encontrava

Secretário, estar no setor de compras, sendo que ele admitiu que era normal e que o Senhor 

Sandro era um cidadão, a exemplo do Vereador. O Vereador 

situação fosse normal, uma vez qu

Pública, concordou, em partes, que o Senhor Sandro era um cidadão como o Vereador, mas 

que haveria uma diferença, que 

 

 

 

Declarou que se houve erro da Prefeita ou do respo

ecretário, que compareça na próxima sessão para esclarecer essas datas

Vereadores e também a população, pois se ele teve oito dias de pena cumprida e teve a 

ma a Prefeita lhe concedeu férias no dia 10? A seu ver 

 teve a convocação de volta ao trabalho no dia 

data esta, que conforme a PEC, ele ainda estaria cumprindo a pena. Finalizando falou 

asa quer trabalhar dentro da lei, e como Vereador também que

e que essa promessa foi feita no dia que assumiram. Em 

requerimento foi aprovado por (6) seis votos favoráveis x (1) um voto contrá

Vereadora Onira Orlando Zonin. Em seguida foi à deliberação o Projeto de Lei Nº. 011/2019. 

Vereador Diego Pereira questionou se este valor passaria a ser R$

(quatrocentos e oitenta reais) mensais ou,além do valor já repassado, 

480,00? A Vereadora Onira Zonin explicou que o valor era R$ 400,00 

a ser R$ 480,00, portanto, um aumento de R$ 80,00(oitenta reais) 

projeto foi aprovado por unanimidade de votos. 

Projeto de Lei nº. 012/2019. Sem manifestações dos Vereadores, 

aprovado por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as 

Grande Expediente.O único inscrito foi o Vereador Norberto da Silva 

saudar o Senhor Presidente, Vereadores, funcionários da

fez um relato dos acontecimentos que ocorreram na segunda

envolvendo o setor de compras da Prefeitura e o ex-Secretário de Administração. 

feira já havia recebido essa denúncia, porém, não quis se deslocar até a 

prefeitura. Mas que na segunda-feira veio até a prefeitura pela parte de tarde, porque também 

Secretário estava no local. Relatou que no primeiro momento que 

esteve no setor de compras, bateu por três vezes, abrindo a porta em seguida, averiguou que 

io, Sandro Silveira dos Santos, estava junto com a funcionária

Disse que fez alguns questionamentos e passados cinco minutos fechou a porta e 

frente do Gabinete da Prefeita e de imediato foi abordado por um 

refeita não se encontrava. Questionou o funcionário se era

, estar no setor de compras, sendo que ele admitiu que era normal e que o Senhor 

Sandro era um cidadão, a exemplo do Vereador. O Vereador expôs que disco

uma vez que o ex-Secretário havia sido afastado 

, concordou, em partes, que o Senhor Sandro era um cidadão como o Vereador, mas 

uma diferença, que o Vereador estaria em exercício, mas que o Ex

 

houve erro da Prefeita ou do responsável por dar as 

clarecer essas datas aos 

ve oito dias de pena cumprida e teve a prisão 

A seu ver foi cometido um 

teve a convocação de volta ao trabalho no dia 16 de Abril de 2018, 

, ele ainda estaria cumprindo a pena. Finalizando falou que 

asa quer trabalhar dentro da lei, e como Vereador também quer que a 

a promessa foi feita no dia que assumiram. Em votação, o 

requerimento foi aprovado por (6) seis votos favoráveis x (1) um voto contrário, este o da 

jeto de Lei Nº. 011/2019. 

se este valor passaria a ser R$ 480,00 

repassado, seria pago mais R$ 

 (quatrocentos reais) e 

(oitenta reais) mensais. 

imidade de votos. A última matéria em 

Sem manifestações dos Vereadores, a matéria foi à 

Encerrada a Ordem do Dia e não havendo 

nhor Presidente passou de imediato para as 

o Vereador Norberto da Silva 

eadores, funcionários da Casa e o público 

acontecimentos que ocorreram na segunda-feira 

Secretário de Administração. 

feira já havia recebido essa denúncia, porém, não quis se deslocar até a 

e de tarde, porque também 

Relatou que no primeiro momento que 

, abrindo a porta em seguida, averiguou que o 

dos Santos, estava junto com a funcionária, e que ele mexia em 

cinco minutos fechou a porta e 

imediato foi abordado por um 

. Questionou o funcionário se era normal, o ex-

, estar no setor de compras, sendo que ele admitiu que era normal e que o Senhor 

que discordou que essa 

afastado pela Promotoria 

, concordou, em partes, que o Senhor Sandro era um cidadão como o Vereador, mas 

que o Ex-Secretário não. 



Lembrou que saiu da Prefeitura, voltou para a Câmara de Vereadores e ligou para a

Promotoria contando o ocorrido e lhe responderam que não podia.

novamente até o setor de compras, identificou

funcionários o que o ex-Secretário estaria fazendo nesse

que ele estava fazendo uma visita. 

os mesmos se recusaram 

contou que se deslocou novamente à prefeitura, 

ninguém, protocolando o requerimento no setor de protocolos.

respondido, no qual afirmam 

desacatou os funcionários públicos

compromisso de exercer o cargo, a verdade e a lei, e que 

autoridade ou desacataria um

decisões na Prefeitura, seriam

não contra o Vereador que está em exercício.

funcionários do setor de compras prova que o ex

Ressaltou que ainda existe justiça, mesmo com a 

estados e municípios, que acobertam muitas sujeiras

ao invés de defender a verdade e o povo que paga os 

Vereador Ismael Zukunelli, mas comentou que 

estendiam-se a ele, dizendo que deveriam defe

defendia a população. Parabenizou o Vereador Ismael, que segundo 

Seguiu explanando que funcionários da prefeitura, nomeados pela Prefeita, 

mandam e defendem coisas erradas, pois

setor de compras, olhando documentos.

mandaram procurar um serviço, mas disse que o seu trabalho é esse, fiscalizar e

prol do município, e não 

deveriam se orgulhar por ter um emprego e não defender Prefeito, Se

Garantiu que não desrespeitou ninguém e quer que estes funcionários provem na lei se 

cometeu algum crime, que 

Lembrou ainda, que na noite anterior recebeu denúncia 

buscando sua filha num curso de dança no CTG

averiguar os fatos e realmente a Prefeita, 

eles tenham carro particular. E 

para a Prefeita andar durante a noite, 

escola? O Vereador considerou que isso não é justo, 

 

 

 

iu da Prefeitura, voltou para a Câmara de Vereadores e ligou para a

romotoria contando o ocorrido e lhe responderam que não podia.

novamente até o setor de compras, identificou-se como Vereador

Secretário estaria fazendo nesse setor? Sendo que eles responderam 

que ele estava fazendo uma visita. Solicitou que os funcionários informassem por escrito, 

 e exigiram que fizessem um requerimento. Feito o documento, 

se deslocou novamente à prefeitura, e no setor de compras já não encontrou mais 

o requerimento no setor de protocolos. Disse que o requerimento foi 

respondido, no qual afirmam que o Vereador cometeu abuso de poder e 

funcionários públicos. Mencionou que no dia da 

compromisso de exercer o cargo, a verdade e a lei, e que jamais cometeria abuso de 

ia um funcionário. A seu ver, quem deveria tomar as primeiras 

seriam os funcionários, fazendo a denúncia contra 

não contra o Vereador que está em exercício. Afirmou que o requerimento respondido pelos 

funcionários do setor de compras prova que o ex-Secretário estava neste departamento.

Ressaltou que ainda existe justiça, mesmo com a política podre que temos em nosso país, 

, que acobertam muitas sujeiras e por funcionários defender

ao invés de defender a verdade e o povo que paga os seus salários. 

Zukunelli, mas comentou que recebeu críticas na rua 

dizendo que deveriam defender partido, no entanto

Parabenizou o Vereador Ismael, que segundo ele, trabalha dentro da lei. 

funcionários da prefeitura, nomeados pela Prefeita, 

coisas erradas, pois entende que se ele foi afastado não pod

setor de compras, olhando documentos. Contou que foi xingado por funcionários, que

mandaram procurar um serviço, mas disse que o seu trabalho é esse, fiscalizar e

 em prol de um partido. No seu ponto de vista, os funcionários 

se orgulhar por ter um emprego e não defender Prefeito, Se

que não desrespeitou ninguém e quer que estes funcionários provem na lei se 

m crime, que se for preciso analisem as câmeras de segurança da prefeitura. 

Lembrou ainda, que na noite anterior recebeu denúncia de que a Senhora Prefeita

buscando sua filha num curso de dança no CTG. Disse que se deslocou com seu carro para 

os fatos e realmente a Prefeita, com o carro público buscou sua fi

nham carro particular. E perguntou se a população achava justo pagar 

a Prefeita andar durante a noite, talvez indo a festas e também buscand

escola? O Vereador considerou que isso não é justo, sendo que a Prefeita 

 

iu da Prefeitura, voltou para a Câmara de Vereadores e ligou para a 

romotoria contando o ocorrido e lhe responderam que não podia. Depois disso, subiu 

como Vereador e perguntou aos 

setor? Sendo que eles responderam  

Solicitou que os funcionários informassem por escrito, mas 

imento. Feito o documento, 

no setor de compras já não encontrou mais 

Disse que o requerimento foi 

eu abuso de poder e que também 

 posse, foi assumido 

jamais cometeria abuso de 

ria tomar as primeiras 

denúncia contra o ex-Secretário e 

requerimento respondido pelos 

Secretário estava neste departamento. 

política podre que temos em nosso país, 

por funcionários defenderem um cargo, 

salários. Pediu desculpas ao 

recebeu críticas na rua e que as mesmas 

nder partido, no entanto, respondeu que 

, trabalha dentro da lei. 

funcionários da prefeitura, nomeados pela Prefeita, acham que 

entende que se ele foi afastado não poderia estar no 

foi xingado por funcionários, que o 

mandaram procurar um serviço, mas disse que o seu trabalho é esse, fiscalizar e trabalhar em 

No seu ponto de vista, os funcionários 

se orgulhar por ter um emprego e não defender Prefeito, Secretário ou Vereador. 

que não desrespeitou ninguém e quer que estes funcionários provem na lei se 

analisem as câmeras de segurança da prefeitura. 

que a Senhora Prefeita estaria 

deslocou com seu carro para 

com o carro público buscou sua filha, muito embora, 

população achava justo pagar o combustível 

mbém buscando a filha na 

a Prefeita está usando algo que 



não é dela, e tem fotos que podem comprovar 

a população e por isso, os Vereadores são cobrados e 

esclarecimentos. Disse que não concorda com todas as mordomias e regalias da Prefeita, 

porque muitas vezes estão deixando a população desatendida.

de um ano de mandato e quer honrar o compromisso que assumiu 

dentro da lei e pela verdade e

Prefeita que guarde este veículo durante a noite e nos finais de semana, porque os Vereadores 

são cobrados pela população.

os mesmos se expliquem na justiça o que o ex

espera que a população exerça

a população, mas tem certeza qu

que lhe agrediriam com palavrões e foram regist

estão defendendo o povo, apenas defendendo um cargo, 

ser justos para que o município desenvolva.

Expediente e antes de encerra

Edital da AVENOR, que tratava da convocação para a A

realizada no dia 02 de maio de 2019

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária. Agradeceu a 

presença de todos e convidou para a Qu

Maio de 2019, às 19h. Do que eu, Valdicir

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

Presidente da Mesa.  

 

 

 

 

 

não é dela, e tem fotos que podem comprovar isso. Afirmou que situações como essa

a população e por isso, os Vereadores são cobrados e muitas vezes têm

Disse que não concorda com todas as mordomias e regalias da Prefeita, 

porque muitas vezes estão deixando a população desatendida. Seguiu dizendo que tem mais 

um ano de mandato e quer honrar o compromisso que assumiu em 2017, trabalhan

dentro da lei e pela verdade e talvez na próxima sessão fará um requerimento solicitando à 

Prefeita que guarde este veículo durante a noite e nos finais de semana, porque os Vereadores 

são cobrados pela população. Sobre os fatos envolvendo funcionários, o Vereador 

os mesmos se expliquem na justiça o que o ex-Secretário estaria fazendo no setor,

população exerça o seu papel de fiscalizadora. Pediu desculpas aos Vereadores e 

a população, mas tem certeza que vem fazendo o que é certo e parabenizou os funcionários 

com palavrões e foram registrar ocorrência na delegacia, pois eles não 

estão defendendo o povo, apenas defendendo um cargo, o que não concordava

o município desenvolva. Não havendo mais inscritos no Grande 

antes de encerrar o Presidente solicitou que a Secretária procedesse 

que tratava da convocação para a Assembleia Geral Ordinária que será 

dia 02 de maio de 2019, em Ibiaça - RS. Nada mais a ser tratado

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária. Agradeceu a 

presença de todos e convidou para a Quinta Sessão Ordinária, que será realizada no dia 

de 2019, às 19h. Do que eu, Valdicir Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a 

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

 

Afirmou que situações como essa revoltam 

s vezes têm que dar 

Disse que não concorda com todas as mordomias e regalias da Prefeita, 

dizendo que tem mais 

em 2017, trabalhando 

talvez na próxima sessão fará um requerimento solicitando à 

Prefeita que guarde este veículo durante a noite e nos finais de semana, porque os Vereadores 

endo funcionários, o Vereador espera que 

Secretário estaria fazendo no setor, e também 

Pediu desculpas aos Vereadores e 

e parabenizou os funcionários 

ar ocorrência na delegacia, pois eles não 

o que não concordava, pois precisam 

Não havendo mais inscritos no Grande 

o Presidente solicitou que a Secretária procedesse à leitura do 

ssembleia Geral Ordinária que será 

mais a ser tratado, o Senhor 

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária. Agradeceu a 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia 07 de 

Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a 

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


