
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

Aos sete dias do mês de maio

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

Reunião Ordinária, sob a presidência do

seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, 

Júnior Locatelli, Marcelo Richit, 

Valdicir Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

Senhor Presidente declarou aberta a 

Vereadores, funcionários da Casa, público presente 

pela Rádio Interativa Maxi. 

anterior, a qual já havia sido 

havendo discussão, a ata foi 

realizou-se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA Nº. 002/2019

Locatelli: Justifica sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 23 de Abril do corrente 

ano, pelo motivo de, nesta mesma data, ter comparecido em audiência na Vara Adjunta do 

JEC em Marcelino Ramos, ficando liberado às 

Vereador Sergio Bernardi

departamento competente, providencie a construção de quebra

oportunidade, indico, ainda, para que a Secretaria d

via pública. - INDICAÇÃO Nº. 028/2019 

Senhora Prefeita Municipal, para que determine ao departamento competente realizar obras de 

melhorias na estrada que dá acesso à Linh

029/2019 – da Vereadora Daiane Barancelli: 

junto ao departamento competente, a possibilidade de efetuar a implantação de internet rural 

nas comunidades do interior

Vereador Diego Antonio Pereira:

Sergio Bernardi, sugerindo a Exma. Senhora Prefeita Municipal, para que o prédio onde 

funcionava a Escola Municipal 

uso exclusivo do Clube de Mães e o Esporte Clube daquela comunidade.

031/2019 – do Vereador Diego Antonio Pereira: 

pedidos de cedência do Estádio

atendidos, indica para que a

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 07 de Maio de 2019. 

maio do ano de dois mil e dezenove, às dezenove

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

rdinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi e estando presentes 

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli,

Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina

declarou aberta a presente sessão ordinária. Deu as boas vindas aos 

rios da Casa, público presente e os que acompanhavam pelo f

pela Rádio Interativa Maxi. O Senhor Presidente dispensou a leitura da Ata 

a qual já havia sido disponibilizada aos Vereadores, sendo submetida à votação 

havendo discussão, a ata foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

EXPEDIENTE DO DIA, constando das seguintes matérias: 

REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA Nº. 002/2019 – do Vereador 

: Justifica sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 23 de Abril do corrente 

ano, pelo motivo de, nesta mesma data, ter comparecido em audiência na Vara Adjunta do 

JEC em Marcelino Ramos, ficando liberado às 19h30. - INDICAÇÃO Nº. 027/2019 

Vereador Sergio Bernardi: Indica a Exma. Senhora Prefeita, para que através do 

departamento competente, providencie a construção de quebra-molas na Rua do Rosário. Na 

oportunidade, indico, ainda, para que a Secretaria de Urbanismo realize a limpeza da referida 

INDICAÇÃO Nº. 028/2019 – da Vereadora Daiane Barancelli:

Senhora Prefeita Municipal, para que determine ao departamento competente realizar obras de 

melhorias na estrada que dá acesso à Linha Barra, interior do município. 

da Vereadora Daiane Barancelli: Indica à Administração Municipal, que estude 

junto ao departamento competente, a possibilidade de efetuar a implantação de internet rural 

nas comunidades do interior do nosso município. - INDICAÇÃO N°. 030/2019 

Vereador Diego Antonio Pereira: Reitera a Indicação Nº. 103/2018, de autoria do Vereador 

Sergio Bernardi, sugerindo a Exma. Senhora Prefeita Municipal, para que o prédio onde 

funcionava a Escola Municipal Gildo Begnini, localizado na Linha Floresta

uso exclusivo do Clube de Mães e o Esporte Clube daquela comunidade.

do Vereador Diego Antonio Pereira: Tendo em vista, que no momento os 

pedidos de cedência do Estádio Municipal para realização de torneios não estão sendo 

atendidos, indica para que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação e do 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

dezenove horas, reuniram-se 

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

Sergio Bernardi e estando presentes os 

Ismael Zukunelli, Marcelo 

Onira Orlando Zonin e 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o 

Deu as boas vindas aos 

e os que acompanhavam pelo facebook e 

leitura da Ata da Reunião 

, sendo submetida à votação e não 

votação e aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, 

as seguintes matérias: - 

do Vereador Marcelo Junior 

: Justifica sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 23 de Abril do corrente 

ano, pelo motivo de, nesta mesma data, ter comparecido em audiência na Vara Adjunta do 

INDICAÇÃO Nº. 027/2019 – do 

: Indica a Exma. Senhora Prefeita, para que através do 

molas na Rua do Rosário. Na 

e Urbanismo realize a limpeza da referida 

da Vereadora Daiane Barancelli: Indica à 

Senhora Prefeita Municipal, para que determine ao departamento competente realizar obras de 

a Barra, interior do município. - INDICAÇÃO Nº. 

Indica à Administração Municipal, que estude 

junto ao departamento competente, a possibilidade de efetuar a implantação de internet rural 

INDICAÇÃO N°. 030/2019 – do 

Reitera a Indicação Nº. 103/2018, de autoria do Vereador 

Sergio Bernardi, sugerindo a Exma. Senhora Prefeita Municipal, para que o prédio onde 

Begnini, localizado na Linha Floresta, seja cedido para 

uso exclusivo do Clube de Mães e o Esporte Clube daquela comunidade.- INDICAÇÃO N°. 

Tendo em vista, que no momento os 

Municipal para realização de torneios não estão sendo 

Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação e do 



departamento de esporte do município, estude a possibilidade de autorizar que particulares 

promovam competições no Estádio Municipal Antenor Chiochett

032/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli:

028/2018 e Nº. 055/2018, de sua autoria, indicando a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que providencie junto à CORSAN, em caráter de urgência, os serviços 

canalização da água do poço artesiano localizado na Linha Bondam. 

033/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli:

estudo junto ao departamento responsável, para mudar a localização da placa que 

na entrada da propriedade onde reside o Senhor Wilson Gotardo, na chegada da cidade pela 

ERS 208, tendo em vista que a placa de identificação está dificultando a visibilidade dos 

motoristas. Ao iniciar a ORDEM DO DIA, 

Requerimento de Justificativa Nº. 002/2019, do Vereador Marcelo Junior Locatelli, que foi 

aprovado por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação, a

VereadorSergio Bernardi. 

afirmando que foi procurado

criança quase foi atropelada porque 

precisam evitar que uma tragédia aconteça

molas deveriam ser construídos no momento que a obra é 

Vereador disse que em dias de muita chuva, 

invadindo o asfalto, por esse motivo solicitou que

limpeza no local. Reassumindo a presidência,

foi aprovada por unanimidade de votos. 

autoria da Vereadora Daiane Barancelli. Com a palavra a 

campanha de vacinação esteve visitando algumas comunidades

com a situação nesta comunidade

em fazer o trajeto. A Vereadora disse que se preocupa com 

permanecerão no campo, se não tiverem 

Secretaria de Obras avaliasse a

necessárias, para dar uma qualidade de vida melhor 

O Vereador Valdicir Bertoni

estrada e tem visto que há tempo

sugestão da colega Vereadora e espera que os responsáveis

melhores condições para os moradores se deslocarem. 

manifestou. Inicialmente, declarou

comunidade e já era para ter apresentado a in

 

 

 

departamento de esporte do município, estude a possibilidade de autorizar que particulares 

s no Estádio Municipal Antenor Chiochetta. 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera o teor das Indicações Nº. 

028/2018 e Nº. 055/2018, de sua autoria, indicando a Excelentíssima Senhora Prefeita 

dencie junto à CORSAN, em caráter de urgência, os serviços 

canalização da água do poço artesiano localizado na Linha Bondam. 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indico a necessidade, de realizar 

nto responsável, para mudar a localização da placa que 

na entrada da propriedade onde reside o Senhor Wilson Gotardo, na chegada da cidade pela 

ERS 208, tendo em vista que a placa de identificação está dificultando a visibilidade dos 

ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu 

Justificativa Nº. 002/2019, do Vereador Marcelo Junior Locatelli, que foi 

aprovado por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação, aIndicação Nº. 027

 Passando a presidência a Vice-Presidente, o autor s

afirmando que foi procurado por alguns moradores desta rua, os quais relataram que uma 

criança quase foi atropelada porque muitos motoristas não respeitam o limite de 

precisam evitar que uma tragédia aconteça. A seu ver existe falha no projeto, 

molas deveriam ser construídos no momento que a obra é executada. Sobre a limpeza da via o 

Vereador disse que em dias de muita chuva, a terra da Rua Maia Filho desce e acaba 

invadindo o asfalto, por esse motivo solicitou que Secretaria de Urbanismo 

Reassumindo a presidência, e não havendo mais manifestações, a indicação 

foi aprovada por unanimidade de votos. Seguindo foi à deliberação a Indicação Nº. 028/2019

autoria da Vereadora Daiane Barancelli. Com a palavra a autora justificou 

campanha de vacinação esteve visitando algumas comunidades do interior e

nesta comunidade, pois o veículo em que estavam teve 

A Vereadora disse que se preocupa com o fato de que os 

no campo, se não tiverem estradas para se locomoverem

iasse a situação da estrada da Linha Barra e fizesse as melhorias 

uma qualidade de vida melhor à população que reside nesta comunidade. 

Bertoni também se pronunciou. Ele afirmou que passa seguido por essa 

visto que há tempos a comunidade encontra-se abandonada

sugestão da colega Vereadora e espera que os responsáveis agilizem os trabalhos, dando 

melhores condições para os moradores se deslocarem. O Vereador Marcelo Richit também se 

. Inicialmente, declarou-se envergonhado pela situação, por

comunidade e já era para ter apresentado a indicação, no entanto, em 

 

departamento de esporte do município, estude a possibilidade de autorizar que particulares 

a. - INDICAÇÃO N°. 

Reitera o teor das Indicações Nº. 

028/2018 e Nº. 055/2018, de sua autoria, indicando a Excelentíssima Senhora Prefeita 

dencie junto à CORSAN, em caráter de urgência, os serviços de 

canalização da água do poço artesiano localizado na Linha Bondam. - INDICAÇÃO N°. 

Indico a necessidade, de realizar 

nto responsável, para mudar a localização da placa que se encontra 

na entrada da propriedade onde reside o Senhor Wilson Gotardo, na chegada da cidade pela 

ERS 208, tendo em vista que a placa de identificação está dificultando a visibilidade dos 

o Senhor Presidente submeteu à votação o 

Justificativa Nº. 002/2019, do Vereador Marcelo Junior Locatelli, que foi 

Indicação Nº. 027/2019, do 

o autor se manifestou 

por alguns moradores desta rua, os quais relataram que uma 

o limite de velocidade e 

o projeto, pois os quebra-

executada. Sobre a limpeza da via o 

aia Filho desce e acaba 

Secretaria de Urbanismo providenciasse a 

e não havendo mais manifestações, a indicação 

Indicação Nº. 028/2019, 

autora justificou que durante a 

do interior e ficou descontente 

ois o veículo em que estavam teve bastante dificuldade 

o fato de que os jovens não 

ocomoverem e gostaria que a 

inha Barra e fizesse as melhorias 

população que reside nesta comunidade. 

Ele afirmou que passa seguido por essa 

abandonada. Concordou com a 

agilizem os trabalhos, dando 

O Vereador Marcelo Richit também se 

situação, porque faz parte desta 

, no entanto, em duas conversas com o 



Secretário responsável, o mesmo prometeu que em breve 

safra acabou e a situação é compl

possível, até porque as dificuldades só têm

Onira Orlando Zonin, a qual relatou 

passaram pela Linha Barra e 

a dificuldade em alguns trajetos, 

não está abandonada. Comentou que n

seguida, deu uma enxurrada, mas que 

cascalho e concluírem o serviço na

Antonio e seguirem para a Linha Barra. O 

manifestou, lembrando que 

executou um bom trabalho. 

nas estradas, não resolvem o

Prefeita, juntamente com o Secretário responsável, deveria

colocação de tubos nas estradas.

somente dá gastos para o nos

pronunciou dizendo que tem acompanhado 

estão bem conservadas, porém os problemas climáticos 

estão muito acidentados, o que considerou

Secretário, o Vereador explicou que eles possuem 

muitos moradores, de onde o serviço já está sendo executado, garantiram que o cascalhamento 

está ficando bom e que a tubulação vem sendo colocada aos poucos. 

foi aprovada por unanimidade de votos.

Indicação Nº. 029/2019, também da

autora justificando que alguns agricultores

rural, que em municípios vizinhos já exist

atualmente, muitos produtores rurais necessitam fazer a nota fiscal 

o custo é muito alto. A Vereadora considerou que esta também é uma maneira 

que os jovens permaneçam

percebido que não existem

agricultura familiar, tentando investimentos

E acredita que a internet é uma ferramenta importante para isso. Passando a presidência a 

Vice-Presidente, manifestou

jovem permanecer no campo, mas que além disso, 

a safra deste ano ainda não foi preciso, mas talvez

 

 

 

responsável, o mesmo prometeu que em breve resolveria o problema. Disse qu

safra acabou e a situação é complicada, mas torce para que seja resolvido o mais breve 

as dificuldades só têm a aumentar. Também se pronunciou 

Onira Orlando Zonin, a qual relatou que na semana passada, juntamente com a 

passaram pela Linha Barra e tem certeza que a comunidade não está abandonada

a dificuldade em alguns trajetos, mas garantiu que não está intransitável e que a 

Comentou que na última vez que passaram com 

seguida, deu uma enxurrada, mas que estão aguardando alguns dias de 

o serviço na Linha Gramado, para depois iniciarem na Linha Santo 

Antonio e seguirem para a Linha Barra. O Vereador Norberto da Silva Barancelli

manifestou, lembrando que num determinado período foi Chefe de Obras 

executou um bom trabalho. Segundo ele, as lambidas de patrola que geralmente 

resolvem o problema, porque é indispensável fazer a tu

Prefeita, juntamente com o Secretário responsável, deveria exigir projeto de engenharia para a 

colocação de tubos nas estradas. Disse que essa correria de máquinas, de um lado para outro, 

gastos para o nosso município. O Vereador Marcelo Junior Locatelli se 

tem acompanhado e percebido que a maioria das estradas

estão bem conservadas, porém os problemas climáticos estão atrapalhando e 

o que considerou normal que acontecer. Segundo informações do 

Secretário, o Vereador explicou que eles possuem um cronograma a ser seguido. Disse que 

muitos moradores, de onde o serviço já está sendo executado, garantiram que o cascalhamento 

a tubulação vem sendo colocada aos poucos. Em votação, a indicação 

foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente submeteu 

também da Vereadora Daiane Barancelli. De início manifestou

alguns agricultores lhe questionaram sobre a possibilidade da internet 

municípios vizinhos já existia, como por exemplo, Paim Filho

muitos produtores rurais necessitam fazer a nota fiscal eletrônica

A Vereadora considerou que esta também é uma maneira 

que os jovens permaneçam no campo, disse que nas suas andanças pela zona rural,

 mais tantos moradores. Frisou que há tempo atrás

agricultura familiar, tentando investimentos para que os agricultores permaneçam no campo. 

acredita que a internet é uma ferramenta importante para isso. Passando a presidência a 

Presidente, manifestou-se o Vereador Sergio Bernardi corroborando a importância do 

jovem permanecer no campo, mas que além disso, vem a questão das notas fiscais. Disse que 

safra deste ano ainda não foi preciso, mas talvez, na próxima safra seja obrigatório a 

 

resolveria o problema. Disse que a 

para que seja resolvido o mais breve 

Também se pronunciou a Vereadora 

na semana passada, juntamente com a Prefeita, 

que a comunidade não está abandonada. Reconheceu 

não está intransitável e que a comunidade 

 as máquinas, logo em 

alguns dias de sol para retirarem o 

Linha Gramado, para depois iniciarem na Linha Santo 

da Silva Barancelli também se 

num determinado período foi Chefe de Obras e tem certeza que 

as lambidas de patrola que geralmente estão dando 

indispensável fazer a tubulação e que a 

exigir projeto de engenharia para a 

Disse que essa correria de máquinas, de um lado para outro, 

O Vereador Marcelo Junior Locatelli se 

a maioria das estradas do interior 

estão atrapalhando e alguns locais 

acontecer. Segundo informações do 

ser seguido. Disse que 

muitos moradores, de onde o serviço já está sendo executado, garantiram que o cascalhamento 

Em votação, a indicação 

Ato contínuo, o Presidente submeteu à deliberação a 

De início manifestou-se a 

lhe questionaram sobre a possibilidade da internet 

ia, como por exemplo, Paim Filho. Ressaltou que 

eletrônica via internet, mas 

A Vereadora considerou que esta também é uma maneira de fazer com 

disse que nas suas andanças pela zona rural, tem 

empo atrás, foi pensado na 

os agricultores permaneçam no campo. 

acredita que a internet é uma ferramenta importante para isso. Passando a presidência a 

corroborando a importância do 

em a questão das notas fiscais. Disse que 

na próxima safra seja obrigatório a 



emissão da nota fiscal eletr

deslocar do interior até o local que a internet funcione para emitir a nota, pois se no 

fiscalizando estiver pegando

direto da propriedade. O Vereador espera que a administração olhe com 

questão, advertindo que foi 

barragem e que a prefeitura 

de internet em diversas partes do interior do

Presidente cedeu a palavra

comentou que além de fazer 

reunião, na data de ontem, 

em instalar uma antena de internet na Linha Alto Caçador,

município e que a nossa prefeitura entrará com a licença ambiental. 

colocados mais dois pontos de internet, um na Linha Floresta e o outro no Cerro da Rapadura,

os quais serão licitados pelo município

parcerias com outros municípios vizinhos que já possuem pontos

não será necessário licitar. Lembrou ainda que

foi entregue pedido ao Senador Lasier Marti

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

Indicação Nº. 030/2019.O primeiro a se manifestar foi o

Pereira, esclarecendo que a indicação vem atender o pedido de alguns moradores dessa 

comunidade. Disse que boatos 

teria dito que as indicações dos Vereadores não têm

assunto lhe deixou um tanto estressado e resolveu reiterar o pedido

as indicações dos Vereadores têm

que a Prefeita fará a doação

doado até o final do terreno. 

contribuir de alguma forma com o município, sugerindo

convênio com o Clube de Mães, a exemplo d

faz bolacha e pães e doa para o Hospital, o clube de mães dest

fazer bolachas e doá-las para as escolas municipais, 

construir uma horta e doar o 

fez a doação, deveria ter conversado com os Vereadores, até porque a doação foi iniciativa

dessa Casa, a princípio pelo Vereador Sergio. A Vereadora O

pronunciou, pedindo ao colega Vereador que lhe 

 

 

 

missão da nota fiscal eletrônica. Colocou que os motoristas não poderão correr o risco de

deslocar do interior até o local que a internet funcione para emitir a nota, pois se no 

fiscalizando estiver pegando, certamente haverá multas, pois será obrigatório 

O Vereador espera que a administração olhe com 

que foi colocado um ponto de internet onde está sendo construída a 

refeitura poderia conseguir uma parceria com a empresa, 

m diversas partes do interior do nosso município. Reassumindo a presidência, o 

lavra a Vereadora Onira Orlando Zonin. De início

de fazer as indicações, precisaríamos buscar algo mais. 

reunião, na data de ontem, com o Prefeito de Carlos Gomes, o mesmo mostrou

em instalar uma antena de internet na Linha Alto Caçador, que é o ponto mais alto do 

nossa prefeitura entrará com a licença ambiental. 

colocados mais dois pontos de internet, um na Linha Floresta e o outro no Cerro da Rapadura,

os quais serão licitados pelo município, porque o investimento é alto e que estão buscando 

arcerias com outros municípios vizinhos que já possuem pontos, pois se 

não será necessário licitar. Lembrou ainda que, no ano passado quando estiveram em Brasília, 

foi entregue pedido ao Senador Lasier Martins, para o Programa Internet

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porém a emenda ainda não foi destinada. 

ovada por unanimidade de votos. Dando sequência, foi à 

O primeiro a se manifestar foi o autor, Vereador

ue a indicação vem atender o pedido de alguns moradores dessa 

Disse que boatos dão conta de que a Prefeita estaria certa na doação,

teria dito que as indicações dos Vereadores não têm valor algum para ela. Colocou que o 

lhe deixou um tanto estressado e resolveu reiterar o pedido para mostrar à Prefeita 

as indicações dos Vereadores têm muito valor. Segundo o Vereador, existem comentários de 

fará a doação apenas da escola para cima, disse que é errado

é o final do terreno. Assegurou que a comunidade não quer de graça, que eles podem 

forma com o município, sugerindo que a prefeitura poderá fazer um

o Clube de Mães, a exemplo do projeto que é desenvolvido pela 

e doa para o Hospital, o clube de mães desta comunidade também pode

para as escolas municipais, mesma coisa o esporte 

truir uma horta e doar o que é produzido para as escolas. Ressaltou que se a Prefeita 

deveria ter conversado com os Vereadores, até porque a doação foi iniciativa

a Casa, a princípio pelo Vereador Sergio. A Vereadora Onira Zonin também

pronunciou, pedindo ao colega Vereador que lhe trouxesse o nome da pessoa que fez este 

 

motoristas não poderão correr o risco de se 

deslocar do interior até o local que a internet funcione para emitir a nota, pois se no trajeto a 

será obrigatório emitir a nota 

O Vereador espera que a administração olhe com bons olhos para essa 

tá sendo construída a 

empresa, para levar pontos 

io. Reassumindo a presidência, o 

De início, a Vereadora 

mais. Informou que em 

o mesmo mostrou-se interessado 

que é o ponto mais alto do 

nossa prefeitura entrará com a licença ambiental. Esclareceu que serão 

colocados mais dois pontos de internet, um na Linha Floresta e o outro no Cerro da Rapadura, 

porque o investimento é alto e que estão buscando 

, pois se ocorrer desta forma, 

, no ano passado quando estiveram em Brasília, 

s, para o Programa Internet para Todos, no valor 

foi destinada. Em votação, a 

Dando sequência, foi à discussão a 

Vereador Diego Antonio 

ue a indicação vem atender o pedido de alguns moradores dessa 

certa na doação, mas que ela 

valor algum para ela. Colocou que o 

para mostrar à Prefeita que 

Segundo o Vereador, existem comentários de 

disse que é errado, pois tem que ser 

Assegurou que a comunidade não quer de graça, que eles podem 

que a prefeitura poderá fazer um 

o projeto que é desenvolvido pela Cáritas, que 

a comunidade também poderia 

o esporte que poderá 

Ressaltou que se a Prefeita já 

deveria ter conversado com os Vereadores, até porque a doação foi iniciativa 

nira Zonin também se 

trouxesse o nome da pessoa que fez este 



comentário, porque estava junto com a Prefeita, quando ela c

tinha valor, que era preciso ir em busca.

Sergio, a Vereadora disse que 

Mães. Afirmou que estiveram no almoço na Linha Floresta e conversaram com o pessoal da 

diretoria da capela e do Clube de Mães, 

para a doação, pois a Prefeita é de palavra e o projeto passará para aprovação nessa C

Garantiu que o comentário dest

que as informações chegu

defender a verdade. Quanto ao terreno atrás da escola, a Vereadora informou

Senhor Cláudio Grando, que cuida do 

comunidade porque o estado cedeu par

poderão ser usados pela Prefeitura para 

Barancelli também se manifestou

que as indicações têm pouco v

pedidos até o final de seu mandato

estrada do Senhor Maicon Cechin, 

Prefeita não fez porque o Vereador indicou, mas sim 

foi até a propriedade e prometeu. 

essa Casa e fornece poucas informações quando os Vereadores solicitam. O Vereador Ismael

Zukunelli também se manifestou

Vereadora Onira e gostaria que a colega explicasse, 

cascalhar uma estrada, o Vereador tem que pegar o seu caminhão e ir buscar o cascalho? Na

indicações para conserto de bueiros, o Vereador faz o pedido e no outro dia dá um jeito de 

levar os tubos? Ressaltou que 

Legislativo é forte e tem um grande poder e os Vereadores não abusam deste po

fiscalizam o município e fazem 

lembrou que no início do ano passado foi 

convocou os Vereadores para participarem

revoltados. Disse que nesta 

doação deste prédio, os Vereadores nem ficam sabendo. 

tem conhecimento porque tem acesso livre, e só sabe 

que ouviu do pessoal daquela comunidade, mas espera

quer mais conversar com terceiros e 

Novamente com a palavra

que não falou que as indicações não têm

 

 

 

estava junto com a Prefeita, quando ela comentou que só indicação não 

preciso ir em busca. Quanto à indicação de doação que p

a Vereadora disse que também reiterou, fazendo referência à doação para o Clube de 

estiveram no almoço na Linha Floresta e conversaram com o pessoal da 

o Clube de Mães, os quais estão providenciando toda a documentação

para a doação, pois a Prefeita é de palavra e o projeto passará para aprovação nessa C

arantiu que o comentário desta pessoa é mentira e testemunhas podem provar, mas lamenta 

que as informações cheguem distorcidas culpando a Prefeita, disse que 

defender a verdade. Quanto ao terreno atrás da escola, a Vereadora informou

rando, que cuida do setor patrimonial, não pode ser ced

stado cedeu para o município, e que os eucaliptos plantados

pela Prefeitura para alguma reforma. O Vereador Norberto da Silva 

também se manifestou em solidariedade as razões do Vereador Diego e concordou 

pouco valor nesta Casa, pois tem certeza que bater

até o final de seu mandato. Lembrou o protesto com as indicações

estrada do Senhor Maicon Cechin, que foram mais de oito seguidas, mas tem certeza que a 

orque o Vereador indicou, mas sim porque o ex-Secretário de Administração 

até a propriedade e prometeu. Segundo o Vereador, a Prefeita não dá a devida atenção para 

essa Casa e fornece poucas informações quando os Vereadores solicitam. O Vereador Ismael

Zukunelli também se manifestou dizendo que não entendeu a questão levantada pela 

e gostaria que a colega explicasse, quando se faz uma indicação para 

cascalhar uma estrada, o Vereador tem que pegar o seu caminhão e ir buscar o cascalho? Na

indicações para conserto de bueiros, o Vereador faz o pedido e no outro dia dá um jeito de 

Ressaltou que comentários como estes são falta de 

tem um grande poder e os Vereadores não abusam deste po

fiscalizam o município e fazem isso muito bem. Em aparte, o Vereador Diego Pereira 

lembrou que no início do ano passado foi comentado que a escola fecharia,

convocou os Vereadores para participarem de uma reunião, porque os

Disse que nesta ocasião os Vereadores serviram para ir junto, 

os Vereadores nem ficam sabendo. Colocou ainda que a Vereadora Onira 

imento porque tem acesso livre, e só sabe o que foi dito pela própria Vereadora e o 

ouviu do pessoal daquela comunidade, mas esperava ouvir e saber da Prefeita, 

conversar com terceiros e nem com porta voz da prefeita dentro da Câmara. 

Novamente com a palavra, a Vereadora Onira disse que estavam distorcendo as co

as indicações não têm valor, mas sim que é preciso ir em busca, como o 

 

omentou que só indicação não 

indicação de doação que partiu do Vereador 

também reiterou, fazendo referência à doação para o Clube de 

estiveram no almoço na Linha Floresta e conversaram com o pessoal da 

denciando toda a documentação 

para a doação, pois a Prefeita é de palavra e o projeto passará para aprovação nessa Casa. 

ra e testemunhas podem provar, mas lamenta 

, disse que está aqui para 

defender a verdade. Quanto ao terreno atrás da escola, a Vereadora informou, que segundo o 

não pode ser cedido para a 

eucaliptos plantados, também 

O Vereador Norberto da Silva 

em solidariedade as razões do Vereador Diego e concordou 

erteza que baterá o recorde de 

as indicações para o conserto da 

mas tem certeza que a 

Secretário de Administração 

Prefeita não dá a devida atenção para 

essa Casa e fornece poucas informações quando os Vereadores solicitam. O Vereador Ismael 

que não entendeu a questão levantada pela 

se faz uma indicação para 

cascalhar uma estrada, o Vereador tem que pegar o seu caminhão e ir buscar o cascalho? Nas 

indicações para conserto de bueiros, o Vereador faz o pedido e no outro dia dá um jeito de 

são falta de respeito, mas que o 

tem um grande poder e os Vereadores não abusam deste poder, 

Vereador Diego Pereira 

que a escola fecharia, e a Prefeita 

porque os pais estavam todos 

am para ir junto, agora quando é para 

Colocou ainda que a Vereadora Onira 

o que foi dito pela própria Vereadora e o 

ouvir e saber da Prefeita, que não 

porta voz da prefeita dentro da Câmara. 

e estavam distorcendo as conversas, 

sim que é preciso ir em busca, como o 



Vereador fez essa indicação, a Prefeit

queriam chegar com esse assunto. Res

e tem livre acesso em qualquer secretaria. O Vereador Marcelo Locatelli se 

salientando que respeitava

Secretários têm que analis

Secretaria tem o seu orçamento e

Vereador que faz menos indicação, 

diretamente a eles e nem sempre são atendidos.  Disse que faz

todos podem fazer e se a Prefeita decidiu fazer a doação, certamente ela te

indicação do Vereador Sergio Bernardi. 

unanimidade de votos. A Indicação Nº. 031

foi à próxima matéria em pauta. 

domingo, foi abordado por um munícipe que reclamou

ter realizado no estádio um campeonato de pênalti

o Diretor do CMD e nenhum cedeu o 

campeonato. O Vereador afirmou 

outras cidades nos finais de semana e precisa de recursos, sendo que neste torneio ele 

consegue garantir algum para auxiliar no transporte

que limitações no uso do 

municipal. Com a palavra, o 

Explicou que o campo é de futebol onze e está sendo reduzido para sete por conta do 

campeonato que está acont

Disse que também faz parte de uma associação

compartilhar com outras comunidades e municípios que vem participar. Acredita que o 

departamento de esportes do município tem que encontrar uma maneira de cede

para esses torneios, pois entende que 

que não estão fazendo crítica

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

Senhor Presidente submeteu 

do Vereador Norberto da Silva 

terceira indicação. Explicou que 

nada para a prefeitura elaborar um projeto

encanamento desta água que beneficiará doze famílias.

Prefeita, pois em período de campanha ela esteve no local e fez essa promessa. Ressaltou que 

não prometeu e jamais fará promessas eleitorais, apenas fez uma indicação que o povo lhe 

 

 

 

a indicação, a Prefeita está cumprindo, e não estava entendendo onde 

queriam chegar com esse assunto. Ressaltou também que todos fazem parte da administração 

e tem livre acesso em qualquer secretaria. O Vereador Marcelo Locatelli se 

va a opinião dos colegas sobre as indicações e 

que analisar e ver se é possível execução, mas também entende que cada 

Secretaria tem o seu orçamento e prioridades a serem cumpridas. Mencionou que talvez seja o 

indicação, mas conversa muito com os Secretários e fa

eles e nem sempre são atendidos.  Disse que faz parte da administração, como 

todos podem fazer e se a Prefeita decidiu fazer a doação, certamente ela te

o do Vereador Sergio Bernardi. Em votação, a indicação foi aprovada por 

Indicação Nº. 031/2019também do Vereador Diego Antonio Pereira 

próxima matéria em pauta. O autor relatou que chegando ao estádio municipal, 

domingo, foi abordado por um munícipe que reclamou que no final de semana passado,

um campeonato de pênaltis, e que procurou a Secretária de Educação, 

o Diretor do CMD e nenhum cedeu o espaço, alegando que no outro dia teria 

afirmou que este cidadão tem um time de futebol e sai 

outras cidades nos finais de semana e precisa de recursos, sendo que neste torneio ele 

para auxiliar no transporte dos jogadores. O Vereador

que limitações no uso do espaço podem ocorrer, mas não a proibição do estádio que é 

Com a palavra, o Vereador Valdicir Bertoni concordou com o pedido do colega

o campo é de futebol onze e está sendo reduzido para sete por conta do 

campeonato que está acontecendo, e por isso, tem espaço para o campeonato de pênaltis. 

Disse que também faz parte de uma associação esportiva, que é uma forma de diversão e de 

compartilhar com outras comunidades e municípios que vem participar. Acredita que o 

tes do município tem que encontrar uma maneira de cede

ntende que se deslocar de um município para outro, tem despesas e 

que não estão fazendo críticas, mas sim manifestando apoio a indicação do Vereador.

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Seguindo

Senhor Presidente submeteu à deliberação do Plenário, a Indicação Nº. 032

do Vereador Norberto da Silva Barancelli. O autor se manifestou declarando que essa já era a 

terceira indicação. Explicou que na Linha Bondam existe um poço artesiano 

refeitura elaborar um projeto, juntamente com a Corsan

que beneficiará doze famílias. Frisou que continuará 

eríodo de campanha ela esteve no local e fez essa promessa. Ressaltou que 

e jamais fará promessas eleitorais, apenas fez uma indicação que o povo lhe 

 

a está cumprindo, e não estava entendendo onde 

todos fazem parte da administração 

e tem livre acesso em qualquer secretaria. O Vereador Marcelo Locatelli se pronunciou 

sobre as indicações e que a Prefeita e os 

também entende que cada 

Mencionou que talvez seja o 

mas conversa muito com os Secretários e faz os pedidos 

parte da administração, como 

todos podem fazer e se a Prefeita decidiu fazer a doação, certamente ela teve conhecimento da 

Em votação, a indicação foi aprovada por 

do Vereador Diego Antonio Pereira 

chegando ao estádio municipal, no último 

que no final de semana passado, queria 

procurou a Secretária de Educação, 

no outro dia teria os jogos do 

te cidadão tem um time de futebol e sai para jogar em 

outras cidades nos finais de semana e precisa de recursos, sendo que neste torneio ele 

dos jogadores. O Vereador disse ainda 

, mas não a proibição do estádio que é 

com o pedido do colega. 

o campo é de futebol onze e está sendo reduzido para sete por conta do 

tem espaço para o campeonato de pênaltis. 

uma forma de diversão e de 

compartilhar com outras comunidades e municípios que vem participar. Acredita que o 

tes do município tem que encontrar uma maneira de ceder o espaço 

se deslocar de um município para outro, tem despesas e 

mas sim manifestando apoio a indicação do Vereador. Em 

Seguindo na Ordem do Dia, o 

Indicação Nº. 032/2019, de autoria 

clarando que essa já era a 

na Linha Bondam existe um poço artesiano e não custaria 

juntamente com a Corsan, para viabilizar o 

continuará cobrando da 

eríodo de campanha ela esteve no local e fez essa promessa. Ressaltou que 

e jamais fará promessas eleitorais, apenas fez uma indicação que o povo lhe 



pediu, porque essa é a função do Veread

virá muitas promessas de serviços não feitos. Disse ainda que

mas continuará fazendo em nome da população. 

pronunciou assegurando qu

seca eles tem muitas dificuldades. 

pessoas permaneçam na agricultura, por mais que te

sobrevivem disso. Mencionou que os moradores não têm água de qualidade, inc

compram água mineral na cidade, sem contar que nas propriedades existem os an

também necessitam de água boa e que isso lhe preocupa

pessoal da Corsan e buscaram informações em 

que é muito importante que a Prefeita avalie

auxiliando as famílias para que tenham 

matéria foi à votação e aprovada por 

Indicação Nº. 033/2019. O autor, Vereador Norberto da Silva Barancelli, declarou que foi 

procurado pelo Senhor Wilson Gotardo, 

placas que atrapalham a sua saída da propriedade e 

Informou que hoje pela parte da tarde procurou o Secretário e estiveram 

também que o responsável garantiu

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

inscritos para ocupar a Tribuna Livre

inscrições do Grande Expediente

Norberto da Silva Barancelli

e o público presente e comentou 

que fossem disponibilizadas cargas

localizada na Avenida XV de 

com o objetivo de trazer indústrias e com isso 

acreditava que alguma empresa 

vai se instalar e não adianta os Vereadores ou a Prefeita falarem que vão trazer

vão. Afirmou que os jovens

alugaram essa chapeação e 

Senhora Prefeita não deu atenção. 

ilusão de uma promessa eleitoral. 

prometer, porque em primeiro lugar precisam dar prioridade aos cidadãos maximilianenses. 

Ressaltou que, como forma de incentivo, a Senhora Prefeita

sendo construída em nosso 

 

 

 

pediu, porque essa é a função do Vereador. Acredita que no ano que vem tem 

romessas de serviços não feitos. Disse ainda que está cansado de fazer indicação, 

fazendo em nome da população. A Vereadora Daiane Barancelli também se 

que em conversa com algumas famílias, foi relatado que 

seca eles tem muitas dificuldades. Reafirmou que é importante batalharmos para que 

pessoas permaneçam na agricultura, por mais que tenham um pequeno pedaço de terra

Mencionou que os moradores não têm água de qualidade, inc

compram água mineral na cidade, sem contar que nas propriedades existem os an

gua boa e que isso lhe preocupa. Ressaltou que já conversaram com o 

da Corsan e buscaram informações em outros municípios e o custo não é alto

é muito importante que a Prefeita avalie este projeto junto ao setor responsável

auxiliando as famílias para que tenham melhor qualidade de vida. Sem mais manifestações,

matéria foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. A última matéria em pauta foi 

O autor, Vereador Norberto da Silva Barancelli, declarou que foi 

procurado pelo Senhor Wilson Gotardo, o qual relatou que está tendo 

que atrapalham a sua saída da propriedade e que por pouco não sofreu um acidente

pela parte da tarde procurou o Secretário e estiveram 

que o responsável garantiu que providenciará a remoção destas placas

por unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as 

Grande Expediente. O primeiro inscrito no Grande Expediente

Norberto da Silva Barancelli. Cumprimentou o Presidente, nobres Edis, funcionários da

e comentou que na última sessão apresentou uma 

fossem disponibilizadas cargas de cascalho e brita para melhorar o acesso à

XV de Novembro. Disse que o município adquiriu uma área industrial

com o objetivo de trazer indústrias e com isso gerar emprego e renda, e questionou se alguém 

uma empresa se instalaria no município? Em sua opinião

adianta os Vereadores ou a Prefeita falarem que vão trazer

jovens, Willian Piana e Alexsandro Teles, estão confiando num sonho, 

e solicitaram um serviço para melhorar a entrada deles, 

não deu atenção. Mencionou que o povo maximilianense está vivendo 

uma promessa eleitoral. O Vereador declarou que é uma pessoa de fazer e 

em primeiro lugar precisam dar prioridade aos cidadãos maximilianenses. 

Ressaltou que, como forma de incentivo, a Senhora Prefeita deu para a barragem

sendo construída em nosso município, mais de mil cargas de cascalho, e l

 

Acredita que no ano que vem tem nova eleição e 

está cansado de fazer indicação, 

A Vereadora Daiane Barancelli também se 

foi relatado que em época de 

batalharmos para que as 

nham um pequeno pedaço de terra eles 

Mencionou que os moradores não têm água de qualidade, inclusive muitos 

compram água mineral na cidade, sem contar que nas propriedades existem os animais que 

. Ressaltou que já conversaram com o 

e o custo não é alto, disse 

junto ao setor responsável, 

Sem mais manifestações, a 

matéria em pauta foi a 

O autor, Vereador Norberto da Silva Barancelli, declarou que foi 

ndo dificuldade com duas 

or pouco não sofreu um acidente. 

pela parte da tarde procurou o Secretário e estiveram no local e disse 

as placas. Em votação, a 

Encerrada a Ordem do Dia e não havendo 

, o Senhor Presidente passou de imediato para as 

no Grande Expediente foi o Vereador 

, funcionários da Casa 

apresentou uma indicação solicitando 

melhorar o acesso à chapeação 

io adquiriu uma área industrial 

gerar emprego e renda, e questionou se alguém 

Em sua opinião nenhuma empresa 

adianta os Vereadores ou a Prefeita falarem que vão trazer, porque não 

estão confiando num sonho, 

solicitaram um serviço para melhorar a entrada deles, porém, a 

povo maximilianense está vivendo a 

essoa de fazer e não de 

em primeiro lugar precisam dar prioridade aos cidadãos maximilianenses. 

deu para a barragem, que está 

s de mil cargas de cascalho, e lamentou que a área 



industrial tenha virado uma cascalheira

incentivo da prefeitura, no entanto, meia dúzia de pessoas tem seus pedidos atendidos. Sobre 

isso, o Vereador afirmou que tem visto máquinas da pref

semana e feriados, inclusive

tempo de levar essas cargas de cascalho para esses dois jovens.  

uma semana para executarem o

dos governantes do município

dois jovens e apresentará 

Paim Filho que já acolheu três empres

vergonha, pois Paim Filho não recebe nem os royalties da barragem. 

Vereador quer ser o espelho do município e a Prefeita tem que ser o exemplo. 

que, por três vezes, entrou em contato com o 

colegas de que é preciso dialogar

atendendo as suas solicitações, citando o caso do 

cobrirem uma fossa na sua residência, que 

serviço. Aproveitando que este cidadão estava presente na sessão, 

Secretário mandasse a máquina 

máquinas da prefeitura cont

impedir que as máquinas trabalhe

eles querem e muitas pessoas 

que se a sua indicação fosse para um grande empresário, 

baixavam o telefone e as máquinas já estavam 

pequenos estão sendo sucat

é a população. Disse ainda que, i

trabalhar para todos e ser humildes, 

povo, temos que ter respeito com a população e não defender um partido. 

Vereador ressaltou que n

administrador, que trabalhe

dinheiro e não será preciso ir em Brasília pedir esmola.

Grande Expediente, o Vereador Diego Antonio Pereira. 

público presente. Iniciou lamentando a t

Barancelli, disse que conversam com os Secretários, fazem indicações e não são atendidos. 

Deixou claro que não entende porque motivo a Prefeita não atende

que a Prefeita acredite que os 

garantiu que não faz questão disso, apenas que o beneficiado saia feliz co

 

 

 

uma cascalheira. Disse que esses dois jovens não estão recebendo 

incentivo da prefeitura, no entanto, meia dúzia de pessoas tem seus pedidos atendidos. Sobre 

isso, o Vereador afirmou que tem visto máquinas da prefeitura trabalhando 

semana e feriados, inclusive, em propriedade de funcionário, entretanto

tempo de levar essas cargas de cascalho para esses dois jovens.  Afirmou que dará o prazo de 

executarem o serviço, caso contrário, fará um vídeo mostrando a realidade 

dos governantes do município, disse ainda que se o vídeo não surtir efeito, 

dois jovens e apresentará eles aos Prefeitos dos municípios vizinhos, principalmente, para 

três empresas que eram do nosso município, o que considerou uma 

vergonha, pois Paim Filho não recebe nem os royalties da barragem. 

Vereador quer ser o espelho do município e a Prefeita tem que ser o exemplo. 

entrou em contato com o Secretário responsável, conforme

dialogar, porém, nem conversando e nem com as indicações estão 

atendendo as suas solicitações, citando o caso do Senhor Luiz Carlos Caetano, que p

na sua residência, que corre ao ar livre e até o momento não executaram o 

que este cidadão estava presente na sessão, o Vereador solicitou que o 

Secretário mandasse a máquina executar o serviço com urgência. Deixou claro que, se as 

refeitura continuarem neste vai e vem, apresentará um requerimento para 

as máquinas trabalhem nos finais de semana e feriados, porque 

eles querem e muitas pessoas que precisam não são atendidas. O Vereador

fosse para um grande empresário, bastava só ele 

o telefone e as máquinas já estavam no local. A seu ver, a classe média e os 

pequenos estão sendo sucateados e comentou que no período eleitoral quem elege os políticos 

. Disse ainda que, independentemente de partido, cor ou religião, precisam 

todos e ser humildes, porque não mandamos em nada, somos funcionários do 

e ter respeito com a população e não defender um partido. 

no dia que o município tiver um bom governante, um bom 

que trabalhe para todos e invista certo os recursos, tem certeza que 

ciso ir em Brasília pedir esmola.Prosseguindo, fez uso da palavra no 

Vereador Diego Antonio Pereira. Saudou os colegas Vereadores

Iniciou lamentando a triste realidade abordada pelo 

conversam com os Secretários, fazem indicações e não são atendidos. 

Deixou claro que não entende porque motivo a Prefeita não atende as indicações, 

que a Prefeita acredite que os Vereadores vão se vangloriar por ela ter exe

que não faz questão disso, apenas que o beneficiado saia feliz co

 

. Disse que esses dois jovens não estão recebendo 

incentivo da prefeitura, no entanto, meia dúzia de pessoas tem seus pedidos atendidos. Sobre 

eitura trabalhando nos finais de 

entretanto, alegam que não tem 

Afirmou que dará o prazo de 

caso contrário, fará um vídeo mostrando a realidade 

vídeo não surtir efeito, acompanhará esses 

s dos municípios vizinhos, principalmente, para 

as que eram do nosso município, o que considerou uma 

vergonha, pois Paim Filho não recebe nem os royalties da barragem. Disse que por ser 

Vereador quer ser o espelho do município e a Prefeita tem que ser o exemplo. Seguiu dizendo 

conforme orientação dos 

nem conversando e nem com as indicações estão 

Senhor Luiz Carlos Caetano, que pediu para 

corre ao ar livre e até o momento não executaram o 

o Vereador solicitou que o 

Deixou claro que, se as 

um requerimento para 

porque só atendem quem 

O Vereador afirmou também 

bastava só ele ligar, que nem 

A seu ver, a classe média e os 

itoral quem elege os políticos 

de partido, cor ou religião, precisam 

em nada, somos funcionários do 

e ter respeito com a população e não defender um partido. Para concluir, o 

tiver um bom governante, um bom 

certo os recursos, tem certeza que sobrará 
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