
 
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

Aos dezenove dias do mês de 

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

a Décima Reunião Ordinária, sob a presidência do

presentes os seguintes Vereadores: 

Zukunelli, Marcelo Júnior Locatelli,

Orlando Zonin e Valdicir

Proteção Divina, o Senhor Presidente

boas-vindas aos Vereadores, funcioná

acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Maxi. 

dispensou a leitura da Ata 

aos Vereadores. Em apreciação

por unanimidade de votos.

constando das seguintes matérias

Silva Barancelli: Indica ao Poder Executivo Municipal, para que determine ao órgão 

responsável, à implantação de duas lombadas no Cerro da Rapadura. 

– do Vereador Norberto da Silva B

veículos do município, indica à Administração Municipal, para que a frota de veículos e 

máquinas lotada na Secretaria Municipal de Obras, seja proibida de prestar serviços durante 

os finais de semana e feriados. 

Barancelli: Sugere que o veículo oficial que é usado pela Prefeita Municipal, seja utilizado 

somente em dias úteis e em horário de expediente para fins de interesse da municipalidade, e 

ainda, que não seja utilizado para o deslocamento da Prefeita até a sua residência localizada 

na Linha Passo do Betiolo. 

Barancelli: Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal que estude o meio 

viabilize o pagamento de R$ 3,00 (três reais) a R$ 5,00 (cinco reais) aos operadores de 

máquinas do município, como forma de incentivo por hora máquina trabalhada. 

N° 056/2019 – da Vereadora Daiane Barancelli: 

Municipal que, através do setor competente, seja providenciada a instalação de placas 

indicativas em pontos estratégicos de nossa cidade, que direcionem para os municípios 

vizinhos.- Indicação N° 057/2019 

Poder Executivo, que solicite junto ao setor de engenharia da municipalidade, um

sobre a viabilidade de implantação de um redutor de velocidade (tipo lombada) no final da 

 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 19 de Julho de 2019. 

do mês de julho 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, 

s seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio P

Marcelo Júnior Locatelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli, 

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

Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão

aos Vereadores, funcionários da Casa, o público presente

acebook e pela Rádio Interativa Maxi. Seguindo, o Senhor Presidente, 

 da Reunião Ordinária anterior, a qual já havia

Em apreciação, não houve discussão, sendo submetida à v

unanimidade de votos. Continuando, realizou-se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

as seguintes matérias: - Indicação Nº 052/2019 – do Vereador Norberto da 

Indica ao Poder Executivo Municipal, para que determine ao órgão 

responsável, à implantação de duas lombadas no Cerro da Rapadura. - Indicação Nº 053/2019 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Visando controlar a utilização de máquinas e 

veículos do município, indica à Administração Municipal, para que a frota de veículos e 

máquinas lotada na Secretaria Municipal de Obras, seja proibida de prestar serviços durante 

e feriados. - Indicação Nº 054/2019 – do Vereador Norberto da Silva 

Sugere que o veículo oficial que é usado pela Prefeita Municipal, seja utilizado 

somente em dias úteis e em horário de expediente para fins de interesse da municipalidade, e 

nda, que não seja utilizado para o deslocamento da Prefeita até a sua residência localizada 

na Linha Passo do Betiolo. - Indicação N° 055/2019 – do Vereador Norberto da Silva 

Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal que estude o meio 

viabilize o pagamento de R$ 3,00 (três reais) a R$ 5,00 (cinco reais) aos operadores de 

máquinas do município, como forma de incentivo por hora máquina trabalhada. 

da Vereadora Daiane Barancelli: Reitera a Chefe do Poder E

Municipal que, através do setor competente, seja providenciada a instalação de placas 

indicativas em pontos estratégicos de nossa cidade, que direcionem para os municípios 

Indicação N° 057/2019 – da Vereadora Daiane Barancelli: 

Poder Executivo, que solicite junto ao setor de engenharia da municipalidade, um

sobre a viabilidade de implantação de um redutor de velocidade (tipo lombada) no final da 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

enove, às dezenove horas, 

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

rgio Bernardi, estando 

Diego Antonio Pereira, Ismael 

Norberto da Silva Barancelli, Onira 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a 

sessão ordinária. Deu as 

público presente e os que 

Seguindo, o Senhor Presidente, 

já havia sido disponibilizada 

ubmetida à votação foi aprovada 

EXPEDIENTE DO DIA, 

do Vereador Norberto da 

Indica ao Poder Executivo Municipal, para que determine ao órgão 

Indicação Nº 053/2019 

Visando controlar a utilização de máquinas e 

veículos do município, indica à Administração Municipal, para que a frota de veículos e 

máquinas lotada na Secretaria Municipal de Obras, seja proibida de prestar serviços durante 

do Vereador Norberto da Silva 

Sugere que o veículo oficial que é usado pela Prefeita Municipal, seja utilizado 

somente em dias úteis e em horário de expediente para fins de interesse da municipalidade, e 

nda, que não seja utilizado para o deslocamento da Prefeita até a sua residência localizada 

do Vereador Norberto da Silva 

Indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal que estude o meio legal e 

viabilize o pagamento de R$ 3,00 (três reais) a R$ 5,00 (cinco reais) aos operadores de 

máquinas do município, como forma de incentivo por hora máquina trabalhada. - Indicação 

Reitera a Chefe do Poder Executivo 

Municipal que, através do setor competente, seja providenciada a instalação de placas 

indicativas em pontos estratégicos de nossa cidade, que direcionem para os municípios 

da Vereadora Daiane Barancelli: Indica a Chefe do 

Poder Executivo, que solicite junto ao setor de engenharia da municipalidade, um estudo 

sobre a viabilidade de implantação de um redutor de velocidade (tipo lombada) no final da 



 
Rua José Bonifácio, em frente à Agência dos Correios

Vereador Diego Antonio Pereira: 

Secretário Municipal de Saúde a possibilidade de intercalar os horários de saída da van e do 

micro-ônibus que fazem o transporte de pacientes até Passo Fundo 

Informação N° 001/2019 –

informe os valores dos gastos com as obras no canteiro central da Rua José Bonifácio, 

envolvendo a contratação de profissionais de fora da prefeitura, b

despesas com os materiais utilizados. 

Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 

ao Projeto de Lei Complementar 243/2019, de autoria do Deputado Est

que cria o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico do Estado do Rio Grande do Sul 

PIAA/RS. - Projeto de L

918/2018 e dá outras providências. 

colocou em discussão a Indicação Nº. 052/2019

Fazendo uso da palavra, o Vereador 

para fazer a indicação de dois quebra

alegou que dias atrás conversou com o 

responsabilidade desta obra é da prefeitura, portanto, solicitou 

Secretário, que tomassem as 

comunidade. O Vereador Diego Antonio Pereira também se manifestou

Porto Alegre, levou esta solicitação e que 

local faria parte do perímetro urbano,

observar uma placa que diz perímetro urbano. Segundo o Vereador, 

realizaram foi deixado de fora o 

comunidade, a implantação de 

palavra, o Vereador Marcelo Junior Locatelli

importantes, uma vez que no local existe uma escola e também 

circulação de pessoas. Afirm

e a prefeitura municipal, ressaltou que o município poderia fazer a obra, mas deveria haver 

uma parceria com o DAER

Seguindo, submeteu-se à deliberação

Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

muitas pessoas do interior vêm

e para outros não. Disse que sempre tem comentado que todos têm direitos iguais, mas p

 

 
 

m frente à Agência dos Correios. - Indicação N°

Vereador Diego Antonio Pereira: Indica à Senhora Prefeita para que estude junto ao 

Secretário Municipal de Saúde a possibilidade de intercalar os horários de saída da van e do 

que fazem o transporte de pacientes até Passo Fundo 

– do Vereador Ismael Zukunelli: Para que o Executivo Municipal 

informe os valores dos gastos com as obras no canteiro central da Rua José Bonifácio, 

envolvendo a contratação de profissionais de fora da prefeitura, bem como também todas as 

as com os materiais utilizados. - Moção N° 001/2019: Levando à consideração do 

Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, MOÇÃO DE APOIO

ao Projeto de Lei Complementar 243/2019, de autoria do Deputado Est

que cria o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico do Estado do Rio Grande do Sul 

Lei Nº 022/2019: Altera redação do Artigo 1º da Lei Municipal 

918/2018 e dá outras providências. Dando início a ORDEM DO DIA

Indicação Nº. 052/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancelli

Fazendo uso da palavra, o Vereador justificou que foi procurado pelo Senhor Zenor

para fazer a indicação de dois quebra-molas no Cerro da Rapadura, 

alegou que dias atrás conversou com o pessoal do DAER, os quais informaram que 

desta obra é da prefeitura, portanto, solicitou à Prefeita

, que tomassem as devidas providências, para evitar que um acidente aconteça nesta 

comunidade. O Vereador Diego Antonio Pereira também se manifestou

a solicitação e que o Secretário estadual da época esclareceu qu

arte do perímetro urbano, inclusive, quem passar pela comunidade 

uma placa que diz perímetro urbano. Segundo o Vereador, na 

foi deixado de fora o Cerro da Rapadura, disse que seria mais 

comunidade, a implantação de faixas elevadas por conta da passagem de crianças

Marcelo Junior Locatelli considerou que esses qu

uma vez que no local existe uma escola e também um bar, com

Afirmou que por se tratar de uma RS existe este impasse entre o DAER 

ressaltou que o município poderia fazer a obra, mas deveria haver 

parceria com o DAER. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

à deliberação do Plenário, a Indicação Nº. 053/

Norberto da Silva Barancelli. Novamente com a palavra, o a

muitas pessoas do interior vêm reclamando que para alguns as máquinas 

Disse que sempre tem comentado que todos têm direitos iguais, mas p

 

Indicação N° 058/2019 – do 

Indica à Senhora Prefeita para que estude junto ao 

Secretário Municipal de Saúde a possibilidade de intercalar os horários de saída da van e do 

que fazem o transporte de pacientes até Passo Fundo – RS. - Pedido de 

Para que o Executivo Municipal 

informe os valores dos gastos com as obras no canteiro central da Rua José Bonifácio, 

em como também todas as 

Levando à consideração do 

MOÇÃO DE APOIO 

ao Projeto de Lei Complementar 243/2019, de autoria do Deputado Estadual Sérgio Turra, 

que cria o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico do Estado do Rio Grande do Sul – 

Altera redação do Artigo 1º da Lei Municipal 

DIA, o Senhor Presidente 

, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

foi procurado pelo Senhor Zenor Banfi 

adura, sendo que o mesmo 

, os quais informaram que a 

Prefeita, juntamente com o 

vitar que um acidente aconteça nesta 

comunidade. O Vereador Diego Antonio Pereira também se manifestou dizendo que na ida a 

da época esclareceu que este 

pela comunidade poderá 

a última recapagem que 

Rapadura, disse que seria mais benéfica para a 

faixas elevadas por conta da passagem de crianças. Com a 

considerou que esses quebra-molas são muito 

um bar, com bastante 

este impasse entre o DAER 

ressaltou que o município poderia fazer a obra, mas deveria haver 

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

053/2019, de autoria do 

palavra, o autor explicou que 

alguns as máquinas são disponibilizadas 

Disse que sempre tem comentado que todos têm direitos iguais, mas pela 



 
denúncia recebida, o Senhor 

públicas, durante feriados e finais de semana, em sua 

isso, uma vez que, o dinheiro investido nest

quanto o Secretário, na hora que o cidadão pede um incentivo, 

fazem apenas para meia dúzia de pessoas. 

Prefeita viabilizasse de forma gratuita dez horas/

nada foi feito. Também se pronunciou o 

favorável a indicação do Vereador

trabalhos, sendo que tem comunidades

Vereadora Onira Zonin também se manifestou

indicação do colega Vereador, u

máquinas, a partir das 17 horas da tarde de

utilizadas. No entanto, a Vereadora entende que essa i

vai que aconteça uma situação de emergência 

Disse que tem acompanhado 

isso, inclusive da Secretaria de Ur

sábados de manhã. Novamente com a palavra o Vereador Valdicir acrescentou que numa 

situação de emergência, ninguém vai impedir 

Norberto da Silva Barancelli também acrescent

não tem necessidade da Prefeita criar uma

existe. Pronunciou-se o Vereador Ismael Zukunelli afirmando 

declaração da Vereadora Onira sobre a questão 

Porém, lhe preocupava o fato da Prefeita 

embora que o Secretário tenha autonomia

Quanto à lei, o Vereador declarou que

que as máquinas serão deslocadas

principalmente, na Secretaria de Obras as máquinas estão quebrando, 

onerosa e como o Vereador Valdicir comentou, tem cinco dias para reso

dizem respeito ao município, mas às vezes pela situação do

semana, as máquinas na hora d

com urgência. Em votação, a indicação foi aprovada 

o Senhor Presidente colocou em discussão 

da Silva Barancelli. Ao se pronunciar, 

foi apresentada com base na Lei 8429/9

 

 
 

Senhor Secretário Municipal de Obras estaria utilizando as 

, durante feriados e finais de semana, em sua propriedade e que não concordava com 

o dinheiro investido nestas máquinas é público. Porém, 

, na hora que o cidadão pede um incentivo, eles dizem que não tem 

meia dúzia de pessoas. Lembrou ainda, que no ano de 2018, solicit

bilizasse de forma gratuita dez horas/máquinas para cada agricult

Também se pronunciou o Vereador Valdicir Bertoni

do Vereador, tendo em vista que tem cinco dias da

trabalhos, sendo que tem comunidades do interior com estradas ainda sem 

Vereadora Onira Zonin também se manifestou afirmando que em partes concordava com a 

indicação do colega Vereador, uma vez que a Prefeita também exige do Secretário que 

a partir das 17 horas da tarde de sexta-feira até amanhã de segunda

utilizadas. No entanto, a Vereadora entende que essa indicação não poderá virar 

uma situação de emergência e que dependa das máquinas da prefeitura. 

Disse que tem acompanhado as reuniões da Prefeita com os Secretários e ela tem cobrado 

a Secretaria de Urbanismo, que por vezes tem realizado

manhã. Novamente com a palavra o Vereador Valdicir acrescentou que numa 

situação de emergência, ninguém vai impedir de ser realizado o t

Norberto da Silva Barancelli também acrescentou que já existe a Lei Federal 8.429/92, que 

Prefeita criar uma nova lei, mas sim cumprir a lei

Vereador Ismael Zukunelli afirmando que lhe deixava feliz 

ereadora Onira sobre a questão da Prefeita se impor diante dest

va o fato da Prefeita determinar uma ordem e esta não ser cumprida,

ecretário tenha autonomia, o Vereador entende que deve ser até 

, o Vereador declarou que é muito simples, em caso de emergência é ind

que as máquinas serão deslocadas até os locais das necessidades. Ressaltou também que, 

na Secretaria de Obras as máquinas estão quebrando, a manutenção se torna 

ereador Valdicir comentou, tem cinco dias para reso

respeito ao município, mas às vezes pela situação dos trabalhos durante os finais de 

s máquinas na hora da necessidade estão quebradas, portanto, precisa ser resolvido 

Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos

colocou em discussão a Indicação Nº. 054/2019, 

Ao se pronunciar, o Vereador Norberto disse que essa

com base na Lei 8429/92, porque o que temos visto no país

 

de Obras estaria utilizando as máquinas 

e que não concordava com 

. Porém, tanto a Prefeita 

eles dizem que não tem e 

ano de 2018, solicitou que a 

máquinas para cada agricultor, mas até hoje 

Bertoni, manifestando-se 

cinco dias da semana para fazer os 

o interior com estradas ainda sem manutenção. A 

afirmando que em partes concordava com a 

exige do Secretário que as 

feira até amanhã de segunda-feira, não sejam 

poderá virar lei, porque 

que dependa das máquinas da prefeitura. 

com os Secretários e ela tem cobrado 

que por vezes tem realizado trabalhos durante os 

manhã. Novamente com a palavra o Vereador Valdicir acrescentou que numa 

de ser realizado o trabalho. O Vereador 

ou que já existe a Lei Federal 8.429/92, que 

lei, mas sim cumprir a lei federal que já 

que lhe deixava feliz a 

da Prefeita se impor diante desta situação. 

determinar uma ordem e esta não ser cumprida, 

que deve ser até certo ponto. 

é muito simples, em caso de emergência é indiscutível 

até os locais das necessidades. Ressaltou também que, 

a manutenção se torna 

ereador Valdicir comentou, tem cinco dias para resolver os problemas que 

s trabalhos durante os finais de 

, portanto, precisa ser resolvido 

por unanimidade de votos. Ato contínuo, 

 do Vereador Norberto 

disse que essa indicação também 

o que temos visto no país, estados e 



 
municípios são políticos com mordomias e fazendo far

em nosso município o que a Prefeita está fazendo com este veículo

porque não tem feriado, nem

para baixo. Esclareceu que 

motivaram a fazer essa indicação, uma vez que a 

da casa dela até o trabalho,

mordomias. Segundo o Vereador, muitas vezes pessoas precisam de um carro para se 

até uma empresa numa entrevista de emprego e não tem

cabeleireiro, levar sua filha no curso de dança

comprovariam isso. E como foram instaladas 

sugeriu que este veículo fique guardado 

os Vereadores estão de passagem e precisam 

para desempenharem a função 

11.000,00 (onze mil reais) por mês. A seu ver dá 

desta farra com o dinheiro do povo.

que a justificativa do V

constrangedor ter que perder tempo falando sobre est

levou o Vereador a apresentar esta indicação, não é somente pela

mas sim, o tamanho da responsabilid

provavelmente neste momento, alguém 

prefeitura, por motivo de saúde e tem certeza que neste momento, um veículo público está 

estacionado no pátio da casa da Prefeita. Afirmou que os nove Vereadores diariamente tentam 

atender aos pedidos da população

da situação de poder para usar este veículo público 24h/dia. 

todos ver esta situação, que proibir não tem conhecimento se é possível, mas preocupa saber 

que a Prefeita que ocupa o cargo mais elevado do município, 

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

Nº. 055/2019, do Vereador

autor, o qual justificou que a indicação vem atender ao pedido dos 

Municipal de Obras. Explicou que foi buscar informações no 

Filho, onde este incentivo aos operadores de máquinas 

ao Secretário que estudem o 

máquina. No seu ponto de vista, o funcionário tem obrigação de cuidar das máquinas, mas se 

isso for possível, certamente eles terão muito mais 

 

 
 

são políticos com mordomias e fazendo farra com o dinheiro público. 

em nosso município o que a Prefeita está fazendo com este veículo 

nem final de semana, durante a noite este carro circula para cima e 

sclareceu que recebeu várias denúncias do mau uso deste veículo, que lhe 

motivaram a fazer essa indicação, uma vez que a Prefeita tem carro particular para se deslocar 

la até o trabalho, afirmando que não acha justo o povo ter que pagar essas 

Segundo o Vereador, muitas vezes pessoas precisam de um carro para se 

entrevista de emprego e não tem carro, mas para a Prefeita ir a

, levar sua filha no curso de dança tem, frisando que teria documentos que 

E como foram instaladas câmeras de segurança 

sugeriu que este veículo fique guardado quando o expediente terminar. Disse que 

os Vereadores estão de passagem e precisam dar exemplo e respeitar o dinheiro público, po

para desempenharem a função ganham um salário e que o salário da Prefeita 

000,00 (onze mil reais) por mês. A seu ver dá para pagar o seu transporte, sem precisar 

ra com o dinheiro do povo. Com a palavra, o Vereador Ismael Zukunelli 

do Vereador Norberto foi muito bem colocada, mas 

e perder tempo falando sobre este assunto. Acredita que o motivo que 

levou o Vereador a apresentar esta indicação, não é somente pela reclamação das pessoas, 

o tamanho da responsabilidade e a falta de bom senso da P

provavelmente neste momento, alguém no município esteja necessitando de um 

, por motivo de saúde e tem certeza que neste momento, um veículo público está 

estacionado no pátio da casa da Prefeita. Afirmou que os nove Vereadores diariamente tentam 

da população, sendo que a Prefeita, por falta de bom senso

da situação de poder para usar este veículo público 24h/dia. Disse que é humilhante

, que proibir não tem conhecimento se é possível, mas preocupa saber 

cupa o cargo mais elevado do município, não tem sequer um bom senso

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

Vereador Norberto da Silva Barancelli. O primeiro 

que a indicação vem atender ao pedido dos funcionários da Secretaria 

Municipal de Obras. Explicou que foi buscar informações no município vizinho de

, onde este incentivo aos operadores de máquinas já existe. Por isso, sugeriu a Pref

que estudem o meio legal de conceder este incentivo 

máquina. No seu ponto de vista, o funcionário tem obrigação de cuidar das máquinas, mas se 

isso for possível, certamente eles terão muito mais cuidados e trabalharão

 

a com o dinheiro público. Disse que 

 também é uma farra, 

carro circula para cima e 

ncias do mau uso deste veículo, que lhe 

Prefeita tem carro particular para se deslocar 

não acha justo o povo ter que pagar essas 

Segundo o Vereador, muitas vezes pessoas precisam de um carro para se deslocar 

carro, mas para a Prefeita ir ao 

tem, frisando que teria documentos que 

câmeras de segurança em toda a prefeitura, 

. Disse que a Prefeita e 

o dinheiro público, pois 

a Prefeita é de quase R$ 

transporte, sem precisar 

Vereador Ismael Zukunelli manifestou 

bem colocada, mas chegava ser 

. Acredita que o motivo que 

reclamação das pessoas, 

ade e a falta de bom senso da Prefeita. Disse que 

esteja necessitando de um veículo da 

, por motivo de saúde e tem certeza que neste momento, um veículo público está 

estacionado no pátio da casa da Prefeita. Afirmou que os nove Vereadores diariamente tentam 

falta de bom senso, se aproveita 

Disse que é humilhante para 

, que proibir não tem conhecimento se é possível, mas preocupa saber 

não tem sequer um bom senso. 

Em discussão, a Indicação 

 a se manifestar foi o 

funcionários da Secretaria 

município vizinho de Paim 

Por isso, sugeriu a Prefeita e 

e conceder este incentivo aos operadores de 

máquina. No seu ponto de vista, o funcionário tem obrigação de cuidar das máquinas, mas se 

trabalharão melhor. O Vereador 



 
Valdicir Bertoni se manifestou

seja concedido pelo horário normal de trabalho, uma vez que, 

máquinas sejam recolhidas 

trabalhando para ganhar mais

preciso respeitar a indicação ante

dizendo ser a favor para que os motoristas de 

entende que uma máquina sem 

categoria de funcionários que labuta 

trabalho desenvolvido em nosso

por unanimidade de votos. 

da Vereadora Daiane Barancelli. Com a palavra, a autora declarou que 

palavras para justificar este pedido, porque estava indignada com a situação. Relatou que 

nosso município está localizado entre duas cidades turísticas, e muitos moradores reclamam 

que passam os finais de semana dando informações 

falta de informação. Disse que 

dos seus próprios vizinhos, afirmando que não quer uma placa enfeitada, mas sim que sejam 

simples e orientem as saídas para os municípios de P

Ramos e Piratuba-SC. Mencionou que não terá mais coragem de apresentar esta indicação, 

que está vendo enfeitarem

pessoas que vem de fora,

Vereador Valdicir Bertoni concordou com a sugestão da 

já se deparou com pessoas

placas indicativas em nosso município. 

considerando muito interessante a indicação da colega e 

sua autoria, para que fossem instaladas placas indicativas também no 

Vereador disse ainda que para as pessoas de fora, essas placas são muito importantes, 

que o custo deste investimento não é muito 

as críticas. A Vereadora Onira Zonin também fez 

conversando com a Secretária de Indústria e Comércio e acredita que est

que a colega Daiane apresenta a indicação. Segundo a Vereadora, a 

algumas placas já estão pro

trabalho de instalação das

aprovada por unanimidade de votos.

057/2019, também de autoria 

 

 
 

se manifestou concordando com a sugestão do colega, 

seja concedido pelo horário normal de trabalho, uma vez que, não adianta sugerir 

máquinas sejam recolhidas depois do horário do expediente e os funcionários continuarem 

para ganhar mais. Declarou que não tem nada contra os 

peitar a indicação anterior. Manifestou-se o Vereador Diego

dizendo ser a favor para que os motoristas de caminhão também sejam

uma máquina sem um caminhão não realiza o trabalho. Afirmou ainda que a 

categoria de funcionários que labuta na Secretaria de Obras merece um incentivo a mais 

nosso município. Em votação, a indicação foi à votação e aprovada 

 Continuando foi submetido à discussão a Indicação Nº. 0

a Daiane Barancelli. Com a palavra, a autora declarou que 

palavras para justificar este pedido, porque estava indignada com a situação. Relatou que 

localizado entre duas cidades turísticas, e muitos moradores reclamam 

que passam os finais de semana dando informações às pessoas de fora que se perdem pela 

Disse que se sente envergonhada com a situação e que est

s seus próprios vizinhos, afirmando que não quer uma placa enfeitada, mas sim que sejam 

as saídas para os municípios de Paim Filho, Machadinho, Marcelino 

Mencionou que não terá mais coragem de apresentar esta indicação, 

em a cidade, mas o principal não está sendo feito

, com placas indicativas, não tem um custo muito 

concordou com a sugestão da Vereadora Daiane, disse que 

se deparou com pessoas pedindo informações, sem saber que rumo tomar p

em nosso município. O Vereador Marcelo Richit também se manifestou 

considerando muito interessante a indicação da colega e aproveitou para reforçar 

para que fossem instaladas placas indicativas também no interior

Vereador disse ainda que para as pessoas de fora, essas placas são muito importantes, 

o custo deste investimento não é muito alto e espera que isso seja solucionado para evitar 

A Vereadora Onira Zonin também fez suas considerações, dizendo que

etária de Indústria e Comércio e acredita que est

Daiane apresenta a indicação. Segundo a Vereadora, a Secretária garantiu que 

algumas placas já estão prontas, que após finalizarem a ornamentação nos canteiros centrais, 

trabalho de instalação das placas será iniciado. Em votação, a indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência foi à deliberação, a 

utoria da Vereadora Daiane Barancelli. Novamente com a palavra, a 

 

sugestão do colega, mas que este auxílio 

não adianta sugerir que as 

s funcionários continuarem 

. Declarou que não tem nada contra os funcionários, mas é 

Diego Antonio Pereira 

sejam valorizados, pois 

. Afirmou ainda que a 

um incentivo a mais pelo 

tação, a indicação foi à votação e aprovada 

Indicação Nº. 056/2019, 

a Daiane Barancelli. Com a palavra, a autora declarou que não tinha mais 

palavras para justificar este pedido, porque estava indignada com a situação. Relatou que 

localizado entre duas cidades turísticas, e muitos moradores reclamam 

ra que se perdem pela 

gonhada com a situação e que esta cobrança vem 

s seus próprios vizinhos, afirmando que não quer uma placa enfeitada, mas sim que sejam 

aim Filho, Machadinho, Marcelino 

Mencionou que não terá mais coragem de apresentar esta indicação, 

, mas o principal não está sendo feito, pois orientar as 

não tem um custo muito elevado. O 

Vereadora Daiane, disse que também 

sem saber que rumo tomar por falta de 

também se manifestou 

para reforçar o pedido, de 

interior do município. O 

Vereador disse ainda que para as pessoas de fora, essas placas são muito importantes, sendo 

alto e espera que isso seja solucionado para evitar 

considerações, dizendo que hoje esteve 

etária de Indústria e Comércio e acredita que esta será a última vez 

Secretária garantiu que 

os canteiros centrais, o 

indicação foi à votação e 

Dando sequência foi à deliberação, a Indicação Nº. 

Daiane Barancelli. Novamente com a palavra, a 



 
autora afirmou que no ano de 2018 já 

alta velocidade com que os veículos descem a avenida e o grande perigo para os moradores e 

as crianças que brincam na rua

motoristas ainda davam uma reduzida porque precisavam fazer o retorno, mas 

tudo reto, também está assustador para as famílias que 

as quais estão preocupadas que um 

residências. Para a Vereadora é de extrema importância e urgência, que 

viabilize a instalação deste redutor. 

as sessões são apresentados pedido

estão sendo executados. Lembrou que 

para a Avenida Sete de Setembro

em alta velocidade. Disse que são 

diariamente os riscos, por isso, pediu à 

tomassem uma atitude e sol

muitas são as indicações para

todos já pensaram que se o povo se educasse e andasse na velocidade permitida, o município 

poderia evitar este gasto, sem falar nos acidentes que seriam evitados. 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

do Vereador Diego Antonio Pereira. O autor justificou que tanto o micro

da Secretaria de Saúde, possuem vinte e um lugares

Fundo, além dos dois veículos, 

para agradar ou dar regalias a 

apresentou esta sugestão para que o horário de saída seja intercalado, um saindo às 

os pacientes que tem consulta pela manhã e o outro saindo por volt

têm consulta à tarde, e assim intercalando veículo e motorista

estiver despachado ao meio dia, retorna com o veículo que saiu cedo pela manhã, por 

exemplo, e os carros se deslocam somente

pouca mobilidade, que precisam de um pouco mais de conforto, ou para aqueles que fazem 

hemodiálise, que já sofrem bastante com o tratamento e não é justo ter que ficar esperando por 

horas para retornar para suas casas. En

controle de horário entre o micro

Onira Zonin relembrando que presenciou junto com a Vereadora D

que a van saiu às 5h30 lotada, 

cirurgia marcada, sem contar mais três carros 

 

 
 

o ano de 2018 já havia feito este pedido e que uma das justificativas 

alta velocidade com que os veículos descem a avenida e o grande perigo para os moradores e 

na rua. Segundo a Vereadora, antes da reforma do canteiro central, os 

ainda davam uma reduzida porque precisavam fazer o retorno, mas 

está assustador para as famílias que residem do lado de baixo da avenida, 

preocupadas que um veículo, em alta velocidade, acabe invadindo suas 

Para a Vereadora é de extrema importância e urgência, que 

a instalação deste redutor. O Vereador Marcelo Richit comentou que em quase todas 

as sessões são apresentados pedidos para a instalação de redutores de velocidade, 

Lembrou que também apresentou uma indicação, pedindo

para a Avenida Sete de Setembro que também é um trecho longo e que os moto

Disse que são pedidos dos próprios os moradores

diariamente os riscos, por isso, pediu à Prefeita junto com a secretaria responsável

e solucionasse este problema. A Vereadora Onira

uitas são as indicações para a instalação de redutores de velocidade, 

todos já pensaram que se o povo se educasse e andasse na velocidade permitida, o município 

itar este gasto, sem falar nos acidentes que seriam evitados. 

ovada por unanimidade de votos.Em discussão, a Indicação Nº. 058

Diego Antonio Pereira. O autor justificou que tanto o micro

da Secretaria de Saúde, possuem vinte e um lugares e que diariamente se deslocam para Passo 

Fundo, além dos dois veículos, os quais muitas vezes são deslocados sem 

ou dar regalias a alguém. Disse que muitas reclamações surgiram e por isso, 

apresentou esta sugestão para que o horário de saída seja intercalado, um saindo às 

os pacientes que tem consulta pela manhã e o outro saindo por volta das 10h

têm consulta à tarde, e assim intercalando veículo e motorista para evitar o desgaste

estiver despachado ao meio dia, retorna com o veículo que saiu cedo pela manhã, por 

se deslocam somente para casos de emergência ou para 

pouca mobilidade, que precisam de um pouco mais de conforto, ou para aqueles que fazem 

hemodiálise, que já sofrem bastante com o tratamento e não é justo ter que ficar esperando por 

horas para retornar para suas casas. Entendendo que por estes motivos seria viável 

o micro, a van e os carros.  Manifestou-se também, 

que presenciou junto com a Vereadora Daia

que a van saiu às 5h30 lotada, pacientes que saíram às 4h da manhã de carro, porque 

cirurgia marcada, sem contar mais três carros pequenos do município que estavam em Passo 

 

uma das justificativas era a 

alta velocidade com que os veículos descem a avenida e o grande perigo para os moradores e 

. Segundo a Vereadora, antes da reforma do canteiro central, os 

ainda davam uma reduzida porque precisavam fazer o retorno, mas hoje, como está 

do lado de baixo da avenida, 

acabe invadindo suas 

Para a Vereadora é de extrema importância e urgência, que secretaria responsável 

comentou que em quase todas 

redutores de velocidade, os quais não 

apresentou uma indicação, pedindo redutores 

m é um trecho longo e que os motoristas andam 

os moradores, que presenciam 

Prefeita junto com a secretaria responsável, que 

A Vereadora Onira Zonin concordou que 

instalação de redutores de velocidade, porém, questionou se 

todos já pensaram que se o povo se educasse e andasse na velocidade permitida, o município 

itar este gasto, sem falar nos acidentes que seriam evitados. Em votação, a 

Indicação Nº. 058/2019, 

Diego Antonio Pereira. O autor justificou que tanto o micro-ônibus quanto a van 

e que diariamente se deslocam para Passo 

os quais muitas vezes são deslocados sem emergência, apenas 

alguém. Disse que muitas reclamações surgiram e por isso, 

apresentou esta sugestão para que o horário de saída seja intercalado, um saindo às 5h30, para 

a das 10h para aqueles que 

para evitar o desgaste, quem já 

estiver despachado ao meio dia, retorna com o veículo que saiu cedo pela manhã, por 

mergência ou para idosos, com 

pouca mobilidade, que precisam de um pouco mais de conforto, ou para aqueles que fazem 

hemodiálise, que já sofrem bastante com o tratamento e não é justo ter que ficar esperando por 

tendendo que por estes motivos seria viável esse 

se também, a Vereadora 

aiane, numa quarta-feira 

às 4h da manhã de carro, porque tinham 

que estavam em Passo 



 
Fundo. Falou que pessoas 

retornarem, sendo que neste dia o transporte saiu de Passo Fundo às 20h. No seu ponto de 

vista a secretaria está fazendo o máximo possível, mas 

correto seria um veículo sair por volta das 5h

voltar antes. Afirmou que ninguém está lá por regalia, mas sim por necessidade e sem 

privilégios, sabem o quanto é sofrido e com certeza 

Manifestou apoio a indicação, 

e também dos pacientes. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

seguida, foi à discussão 

Zukunelli. Com a palavra o autor disse que a 

motivo de muita discussão

essa ajuda e a prefeitura municipal 

pouco tempo atrás o asfalto 

conserto, pela questão financeira

novamente. Afirmou que como estão fazendo o 

gostaria de saber os valores que estão sendo gast

fora da prefeitura, que no seu ponto de vista foi sem necessidade, 

de funcionários do município, teríamos estes profissionais. 

município tem o direito de s

funcionários desta pasta estão executando esses trabalhos

falta muito para ser concluído. 

funcionários, pois sabemos que 

Vereador Valdicir Bertoni 

a sociedade tem ouvido muitas 

que essa informação não deveria vir somente da 

obras que o município está executando

verdade, essas informações

pouco de respeito com essa Casa. Em votação, o pedido de informação foi aprovado por 

unanimidade de votos. Em continuidade foi submetido à deliberação do Plenário, a 

Apoio Nº. 001/2019, de autoria dos Vereadores das Bancadas do MDB, Pro

PT. Sem manifestações, foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

em pauta foi o Projeto de Lei Nº. 022/2019

Vereadora Onira Zonin. De início parabenizou os fu

muito elogiados por seus superiores, durante a reunião que tiveram na semana passada. 

 

 
 

pessoas que tinham feito cirurgia pela manhã estavam aguardando para 

este dia o transporte saiu de Passo Fundo às 20h. No seu ponto de 

vista a secretaria está fazendo o máximo possível, mas já foi conversado depois 

correto seria um veículo sair por volta das 5h30 e outro às 10h e quem estiver liberado poderia 

voltar antes. Afirmou que ninguém está lá por regalia, mas sim por necessidade e sem 

privilégios, sabem o quanto é sofrido e com certeza se tivesse recurso aqui não iriam 

Manifestou apoio a indicação, a qual já está sendo avaliada, para evitar desg

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

 o Pedido de Informação Nº. 001/2019, do Vereador Ismael 

Com a palavra o autor disse que a questão da Rua José Bonifácio

discussão, por pertencer a RS 126, onde o DAER, infelizmente

municipal tem que assumir a manutenção. Segundo o Vereador, há 

pouco tempo atrás o asfalto estava muito esburacado, e já foi uma 

pela questão financeira, mas em pouco tempo, os buracos já começaram a aparecer 

novamente. Afirmou que como estão fazendo o embelezamento dos canteiros centrais

valores que estão sendo gastos com profissionais que foram contratados 

fora da prefeitura, que no seu ponto de vista foi sem necessidade, mesmo porque, no quadro 

de funcionários do município, teríamos estes profissionais. Disse ainda que por ser 

direito de saber, ressaltando a questão da Secretaria de Urbanismo

estão executando esses trabalhos a mais de trinta dias e que ainda 

falta muito para ser concluído. Segundo o Vereador, estão tirando o tempo destes 

abemos que no município tem muitas coisas para fazer

 concordando com a indicação do Vereador Ismael

muitas reclamações, que somente o centro está 

essa informação não deveria vir somente da rua principal, mas sim de 

obras que o município está executando. Disse que a população critica o 

essas informações de gastos não chegam até a Câmara, e a seu ver 

com essa Casa. Em votação, o pedido de informação foi aprovado por 

Em continuidade foi submetido à deliberação do Plenário, a 

, de autoria dos Vereadores das Bancadas do MDB, Pro

foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Projeto de Lei Nº. 022/2019. Em discussão, a primeira a se manifestar foi a 

De início parabenizou os funcionários da Agrodanieli

muito elogiados por seus superiores, durante a reunião que tiveram na semana passada. 

 

estavam aguardando para 

este dia o transporte saiu de Passo Fundo às 20h. No seu ponto de 

já foi conversado depois deste dia e o 

h e quem estiver liberado poderia 

voltar antes. Afirmou que ninguém está lá por regalia, mas sim por necessidade e sem 

se tivesse recurso aqui não iriam até lá. 

evitar desgaste do motorista 

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

, do Vereador Ismael 

Bonifácio, há vários anos, é 

nfelizmente, descartou 

. Segundo o Vereador, há 

foi uma grande discussão o 

, mas em pouco tempo, os buracos já começaram a aparecer 

embelezamento dos canteiros centrais, 

profissionais que foram contratados 

mesmo porque, no quadro 

Disse ainda que por ser fiscal do 

questão da Secretaria de Urbanismo, onde os 

a mais de trinta dias e que ainda 

Segundo o Vereador, estão tirando o tempo destes 

fazer. Manifestou-se o 

ereador Ismael, porque perante 

 sendo bem cuidado, e 

principal, mas sim de todas as outras 

tica o Vereador, mas na 

até a Câmara, e a seu ver está faltando um 

com essa Casa. Em votação, o pedido de informação foi aprovado por 

Em continuidade foi submetido à deliberação do Plenário, a Moção de 

, de autoria dos Vereadores das Bancadas do MDB, Progressistas, PPS e 

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

. Em discussão, a primeira a se manifestar foi a 

Agrodanieli, que foram 

muito elogiados por seus superiores, durante a reunião que tiveram na semana passada. 



 
Parabenizou a administração por dispor est

transporte desses trabalhadores, 

eles a pagar uma despesa ou 

esses trabalhadores ganham em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, são quarenta 

funcionários que recebem o salário 

No seu ponto de vista é um dinheiro muito bem aplicado pela administração, tendo em vista o 

retorno que dá para o nosso município. 

Vereadores que certamente aprovarão este projeto, pois se temos a 

Vereador Ismael Zukunelli

com a indicação do Vereador Norberto, finalmente conseguiram, afirmando que de sua parte 

sempre será um defensor deste setor, como também a saúde e a educação. Disse que 

feliz, embora que seja um pouco 

acontecido. Parabenizou os V

unânime o pensamento desta Casa 

além de sustentarem suas famílias

os trabalhadores pelos elogios recebidos da empresa, conforme foi dito pela

Disse que se sentiu orgulhoso por

defendeu essa questão e finalmente a Prefeita atendeu um pedido tão importante

Norberto Barancelli também se pronunciou declarando que tem

pessoas que trabalham em outro município. Disse que em novembro do ano passado, 

apresentou uma indicação solicitando auxílio transporte 

que a ideia surgiu do ex-Secretário, que troca

ela soubesse, certamente não daria certo. Naquela ocasião, o Secretário comentou

início a Prefeita tinha oferecido 

preparou toda a documentação e quando voltou a conversar com a Prefeita, de R$ 4.000 ela 

baixou para R$ 3.000,00 (três mil reais). 

transporte gratuito para as pessoas 

empresas. Explicou que a sua indicação solicitava um

reais), que somariam R$ 96.000,00 (noventa e sei

da Câmara entregasse uma cópia deste documento a todos os trabalhadores presentes, o qual 

comprova que essa Casa preocupa

município só vai crescer, no momento que tiver emprego e se não tiver emprego dentro do 

nosso município, precisamos dar condições de transp

trabalho fora, trazendo renda ao 

 

 
 

u a administração por dispor este recurso a mais para auxiliar no pagamento d

transporte desses trabalhadores, os quais terão uma sobra a mais no final do mês, que ajudará 

a pagar uma despesa ou gastar no comércio local. Segundo informações dos superiores, 

ganham em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, são quarenta 

funcionários que recebem o salário e que esse dinheiro gira no comércio de nosso município. 

é um dinheiro muito bem aplicado pela administração, tendo em vista o 

retorno que dá para o nosso município. Disse que todos estavam de parabéns, inclusive os 

tamente aprovarão este projeto, pois se temos a 

Vereador Ismael Zukunelli disse que depois de muita insistência da Câmara de Vereadores

com a indicação do Vereador Norberto, finalmente conseguiram, afirmando que de sua parte 

um defensor deste setor, como também a saúde e a educação. Disse que 

seja um pouco tarde, pois a mais ou menos um ano atrás isso já deveria ter 

acontecido. Parabenizou os Vereadores, que desde o início se empenharam e s

esta Casa em favorecer as pessoas que buscam

famílias, gastam o dinheiro em nosso comércio

os trabalhadores pelos elogios recebidos da empresa, conforme foi dito pela

Disse que se sentiu orgulhoso por fazer parte da Câmara de Vereadores

e finalmente a Prefeita atendeu um pedido tão importante

ncelli também se pronunciou declarando que tem um carinho imenso por a

pessoas que trabalham em outro município. Disse que em novembro do ano passado, 

indicação solicitando auxílio transporte a estes trabalhadores, relembrando 

Secretário, que trocaram uma ideia sem a Prefeita saber, porque se 

ela soubesse, certamente não daria certo. Naquela ocasião, o Secretário comentou

início a Prefeita tinha oferecido um auxílio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

preparou toda a documentação e quando voltou a conversar com a Prefeita, de R$ 4.000 ela 

baixou para R$ 3.000,00 (três mil reais). Comentou que a preocupação dessa Casa é dar

transporte gratuito para as pessoas trabalharem fora do município, porq

e a sua indicação solicitava um auxílio mensal de R$

, que somariam R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) no ano. Solicitou que o Jurídico 

da Câmara entregasse uma cópia deste documento a todos os trabalhadores presentes, o qual 

preocupa-se com a geração de emprego, porque entendem que o 

no momento que tiver emprego e se não tiver emprego dentro do 

precisamos dar condições de transporte gratuito à 

, trazendo renda ao município e bem-estar as suas famílias. 

 

recurso a mais para auxiliar no pagamento do 

a sobra a mais no final do mês, que ajudará 

no comércio local. Segundo informações dos superiores, 

ganham em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, são quarenta 

e que esse dinheiro gira no comércio de nosso município. 

é um dinheiro muito bem aplicado pela administração, tendo em vista o 

que todos estavam de parabéns, inclusive os 

tamente aprovarão este projeto, pois se temos a ganhar com isso. O 

da Câmara de Vereadores, 

com a indicação do Vereador Norberto, finalmente conseguiram, afirmando que de sua parte 

um defensor deste setor, como também a saúde e a educação. Disse que sentia 

tarde, pois a mais ou menos um ano atrás isso já deveria ter 

se empenharam e sempre foi 

s pessoas que buscam o dinheiro fora, que 

comércio. Parabenizou a todos 

os trabalhadores pelos elogios recebidos da empresa, conforme foi dito pela Vereadora Onira. 

fazer parte da Câmara de Vereadores, que desde o início 

e finalmente a Prefeita atendeu um pedido tão importante. O Vereador 

um carinho imenso por as 

pessoas que trabalham em outro município. Disse que em novembro do ano passado, 

es trabalhadores, relembrando 

uma ideia sem a Prefeita saber, porque se 

ela soubesse, certamente não daria certo. Naquela ocasião, o Secretário comentou que no 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que ele 

preparou toda a documentação e quando voltou a conversar com a Prefeita, de R$ 4.000 ela 

Comentou que a preocupação dessa Casa é dar o 

, porque aqui não temos 

auxílio mensal de R$ 8.000,00 (oito mil 

Solicitou que o Jurídico 

da Câmara entregasse uma cópia deste documento a todos os trabalhadores presentes, o qual 

, porque entendem que o 

no momento que tiver emprego e se não tiver emprego dentro do 

 população, que busca 

suas famílias. O Vereador Valdicir 



 
Bertoni também se manifestou dizendo que foi muito bem colocado pelo Vereador Norberto e 

fazia suas as palavras proferidas pelo V

primeiro dia que sentaram nesta cadeira estão cobrando e 

funcionários não apenas da Agrodanieli, mas também do 

horários impróprios, principalmente,

fora do nosso município e até mesmo do nosso e

lutando por isso e finalmente esse pedido foi atendido. Ressaltou que é preciso lutar também 

pelos estudantes, já que foi conquistado este

merecem. O Vereador Diego Antonio Pereira afirmou que este a

contrapartida, tendo em vista o retorno que eles dão ao nosso município, afirmando que este 

auxílio poderia ser melhor, no seu ver,

gratuito, ninguém deveria tirar 

que essa contrapartida que o município concede a esses trabalhadores, que fomentam o nosso 

comércio, mas que por infelicidade tem que sair do 

digno e garantir o sustento. O 

argumentando que seria bom em nossa casa se c

bem, para ir a festas, pagar luz, á

realidade. Disse que este valor, embora

a administração e os trabalhadores da Agrodanieli. 

conseguisse pagar o transporte dos estudantes e dos trabalhadores

é possível. Como em nossa casa, o município precisa

que a administração também está fazendo a parte de

município e está na torcida para que a ár

processo é lento, mas precisa de um início e todos estão empenhados para que isso aconteça. 

Não havendo mais pronunciamento

unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia

Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do 

Expediente. O primeiro inscrito

saudou os presentes e discorreu 

sobre os gastos que o município teve 

redes sociais, onde a Senhora Prefeita com uma enxad

canteiro. Disse que lhe preocupa

de manutenção novamente e vai precisar de recursos e sabemos que

Comentou que muitos moradores de várias ruas que para tirar uma foto ou fazer um vídeo

 

 
 

i também se manifestou dizendo que foi muito bem colocado pelo Vereador Norberto e 

as palavras proferidas pelo Vereador Ismael também. Mencionou que 

sentaram nesta cadeira estão cobrando e colocando 

uncionários não apenas da Agrodanieli, mas também do pessoal da BRF que se d

horários impróprios, principalmente, de madrugada para buscar o sustento de suas famílias, 

e até mesmo do nosso estado. Concordou que desde sempr

lutando por isso e finalmente esse pedido foi atendido. Ressaltou que é preciso lutar também 

que foi conquistado este valor para os funcionários, os estudantes t

Vereador Diego Antonio Pereira afirmou que este auxílio não passava 

, tendo em vista o retorno que eles dão ao nosso município, afirmando que este 

auxílio poderia ser melhor, no seu ver, esse transporte, o transporte dos estudantes 

ninguém deveria tirar parte do salário para pagar transporte para ir trabalhar. 

que essa contrapartida que o município concede a esses trabalhadores, que fomentam o nosso 

infelicidade tem que sair do nosso município para conseguir emprego 

ustento. O Vereador Marcelo Junior Locatelli também se manifesto

argumentando que seria bom em nossa casa se conseguíssemos ter dinheiro para sair, se vestir 

festas, pagar luz, água, tirar férias e viajar, mas precisamos 

Disse que este valor, embora pequeno, é muito bem-vindo e, por isso, parabenizou

a administração e os trabalhadores da Agrodanieli. Para o Vereador, o bom seria se 

conseguisse pagar o transporte dos estudantes e dos trabalhadores, mas 

Como em nossa casa, o município precisa trabalhar com a realidade, 

administração também está fazendo a parte dela, tentando criar os empregos em nosso 

município e está na torcida para que a área industrial consiga fazer isso tornar realidade, que o 

ento, mas precisa de um início e todos estão empenhados para que isso aconteça. 

pronunciamentos, o projeto foi submetido à votação

Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para ocupar a 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do 

inscrito no Grande Expediente foi o Vereador

saudou os presentes e discorreu sobre o seu pedido de informação aprovado 

sobre os gastos que o município teve com esta reforma. Disse que viu circular um 

, onde a Senhora Prefeita com uma enxada na mão, talvez ajudando n

preocupa a questão do asfalto, que dentro de poucos dias va

novamente e vai precisar de recursos e sabemos que isso é bem complicado. 

Comentou que muitos moradores de várias ruas que para tirar uma foto ou fazer um vídeo

 

i também se manifestou dizendo que foi muito bem colocado pelo Vereador Norberto e 

Mencionou que desde o 

colocando as situações destes 

pessoal da BRF que se deslocam em 

tento de suas famílias, 

stado. Concordou que desde sempre estão 

lutando por isso e finalmente esse pedido foi atendido. Ressaltou que é preciso lutar também 

, os estudantes também 

uxílio não passava de uma 

, tendo em vista o retorno que eles dão ao nosso município, afirmando que este 

transporte dos estudantes deveria ser 

para pagar transporte para ir trabalhar. Disse 

que essa contrapartida que o município concede a esses trabalhadores, que fomentam o nosso 

nosso município para conseguir emprego 

Vereador Marcelo Junior Locatelli também se manifestou, 

ter dinheiro para sair, se vestir 

mas precisamos trabalhar com a 

, por isso, parabenizou 

Para o Vereador, o bom seria se prefeitura 

, mas sabemos que isso não 

trabalhar com a realidade, afirmando 

os empregos em nosso 

isso tornar realidade, que o 

ento, mas precisa de um início e todos estão empenhados para que isso aconteça. 

votação e aprovado por 

e não havendo inscritos para ocupar a 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do Grande 

Vereador Ismael Zukunelli que 

aprovado anteriormente, 

. Disse que viu circular um vídeo nas 

a na mão, talvez ajudando na reformar o 

dentro de poucos dias vai precisar 

isso é bem complicado. 

Comentou que muitos moradores de várias ruas que para tirar uma foto ou fazer um vídeo, 



 
para ficar bonito, terão que vir até o centro da cidade, 

suas residências por conta da

município. Recomendou que o lugar de fazer um vídeo, onde a enxada cairia também nos

reparos a serem realizados na ponte da Avenida XV

condições, mas sim um perigo de uma noite passar um veículo pesado e acabar acontecendo 

até uma tragédia, porque a situação se arrasta 

poderiam ser feitos na Rua Máximo B

Piedade, na Avenida Porto Alegre

Rua Barão do Rio Branco 

por isso, perguntou a Senhora Prefeita onde est

quando ela pediu voto durante a campanha

toda convicção hoje alguns moradores destas ruas citadas estão 

reparos não estão acontecendo. Segundo o Vereador, isso acontece por falta de 

uma vez que os funcionários da secretaria de

ordem, estão há mais de trinta dias trabalhando na a

para se desenvolver a ideia da 

humano, com a estrutura de máquina e caminhão que a secretaria de urbanismo possui, em 

uma semana em cada rua citada, 

vem fazer vídeo, tirar foto e 

Prefeita deverá pedir votos no centro da cidade. Como Vereador, 

poder para ordenar a manutenção des

coisas começariam a andar. Disse ainda que se sentia re

todos os dias, que a cidade também é sua, mas por 

aparecer, estão chegando num

não passar apenas no centro da cidade, 

uma destas ruas, lhe assistia 

Norberto da Silva Barancelli

presente, o Vereador falou que a Vereadora que teria que ouvir, havia se retirado da sessão, 

mas relatou que durante 

contando que numa determinada ocasião ao entrar na prefeitura se deparou com o Secretário 

de Administração, afastado e marido da Prefeita e também a Vereadora Onira, a qual 

gesticulava fazendo fotos do ex

que estava acontecendo e a V

fazendo um teatro. O Vereador Norberto esclareceu que não faz teatro, mas sim o 

 

 
 

bonito, terão que vir até o centro da cidade, porque não dá para fazer em frente a

suas residências por conta da situação vergonhosa que se encontram alguma

município. Recomendou que o lugar de fazer um vídeo, onde a enxada cairia também nos

a serem realizados na ponte da Avenida XV de Novembro, que 

um perigo de uma noite passar um veículo pesado e acabar acontecendo 

, porque a situação se arrasta há muito tempo, sugerindo ainda que 

poderiam ser feitos na Rua Máximo Barancelli, Rua Pinhal, Rua Salgado Filho

Avenida Porto Alegre, Rua José Muterlle, Rua Vitório Setti, 

 e Rua Vereador Sílvio Provin, todas ruas em péssi

por isso, perguntou a Senhora Prefeita onde está o respeito com o cidadão

voto durante a campanha, certamente prometeu que arrumari

toda convicção hoje alguns moradores destas ruas citadas estão questionando porque os 

reparos não estão acontecendo. Segundo o Vereador, isso acontece por falta de 

uma vez que os funcionários da secretaria de urbanismo, que não tem culpa, porque cumprem 

trinta dias trabalhando na avenida e certamente vai mais 

deia da Prefeita. Se isso fosse melhor distribuído, com material 

humano, com a estrutura de máquina e caminhão que a secretaria de urbanismo possui, em 

uma semana em cada rua citada, muitos  reparos poderiam ser feitos, m

, tirar foto e capinar no centro da cidade. Sugeriu que na pr

deverá pedir votos no centro da cidade. Como Vereador, infelizmente

ordenar a manutenção destas ruas, mas com um pouco mais de 

coisas começariam a andar. Disse ainda que se sentia revoltado porque 

todos os dias, que a cidade também é sua, mas por incompetência de uma pessoa que só quer 

ando numa situação dessas. Aconselhou à Prefeita sair do seu ga

o centro da cidade, pois tem certeza que, ao menos u

uma destas ruas, lhe assistia no momento e entendia perfeitamente o que

Norberto da Silva Barancelli foi o próximo inscrito. Após saudar os Vereadores e o público 

presente, o Vereador falou que a Vereadora que teria que ouvir, havia se retirado da sessão, 

durante essa semana, um funcionário da prefeitura 

contando que numa determinada ocasião ao entrar na prefeitura se deparou com o Secretário 

de Administração, afastado e marido da Prefeita e também a Vereadora Onira, a qual 

gesticulava fazendo fotos do ex-Secretário, sendo que este funcionário parou e perguntou o 

e a Vereadora Onira disse que estava imitando 

fazendo um teatro. O Vereador Norberto esclareceu que não faz teatro, mas sim o 

 

porque não dá para fazer em frente as 

situação vergonhosa que se encontram algumas ruas do 

município. Recomendou que o lugar de fazer um vídeo, onde a enxada cairia também nos 

, que não é somente as más 

um perigo de uma noite passar um veículo pesado e acabar acontecendo 

, sugerindo ainda que os vídeos 

Rua Salgado Filho, Rua da 

, Rua José Muterlle, Rua Vitório Setti, Rua Menino Deus, 

, todas ruas em péssimas condições, 

á o respeito com o cidadão? Com certeza 

, certamente prometeu que arrumaria as ruas, e com 

questionando porque os 

reparos não estão acontecendo. Segundo o Vereador, isso acontece por falta de planejamento, 

urbanismo, que não tem culpa, porque cumprem 

amente vai mais trinta dias 

osse melhor distribuído, com material 

humano, com a estrutura de máquina e caminhão que a secretaria de urbanismo possui, em 

poderiam ser feitos, mas disse que a Prefeita 

ugeriu que na próxima campanha a 

infelizmente, não detém o 

tas ruas, mas com um pouco mais de planejamento, as 

porque transita por essas ruas 

incompetência de uma pessoa que só quer 

a situação dessas. Aconselhou à Prefeita sair do seu gabinete e 

pois tem certeza que, ao menos um morador de cada 

o que falava. O Vereador 

foi o próximo inscrito. Após saudar os Vereadores e o público 

presente, o Vereador falou que a Vereadora que teria que ouvir, havia se retirado da sessão, 

refeitura esteve nesta Casa 

contando que numa determinada ocasião ao entrar na prefeitura se deparou com o Secretário 

de Administração, afastado e marido da Prefeita e também a Vereadora Onira, a qual 

funcionário parou e perguntou o 

a disse que estava imitando o Vereador Norberto, 

fazendo um teatro. O Vereador Norberto esclareceu que não faz teatro, mas sim o seu trabalho 



 
e que graças as suas fotos, as c

Casa conseguiram afastar 

condenada. Afirmou que não levava em conta isso, mas a colega Vereadora deveria, no

mínimo, respeitar os votos que 

proibindo a Prefeita de circular com o veículo do município fora do expediente, o Vereador 

reforçou que este assunto é muito 

Festa da JOANPEPA, sendo que a Prefeita se deslocou para o jantar dançante, 

público. E questionou se o povo achava justo 

Prefeita ir neste evento? Para o Vereador, a Prefeita tem que

informando que possuía vídeo 

que população maximilianense já estava sabendo. 

esta Casa foi para proibir essas mordomias que a Senhora P

com dinheiro público. O Vereador disse ainda que 

Prefeita, ela não vai tirar um real do seu bolso 

que a Vereadora que também podia 

ela apoia e ainda vem dizer que o V

cobranças estão obtendo sucesso, estão 

ex-Secretário, a Polícia F

acompanhando, pois os Vereadores 

Prefeito. Assegurou que estão nesta Casa, usando a tribuna para falar a 

sujeira para baixo do tapete

dinheiro público. O Vereador seguiu dizendo que o 

gasto pela Senhora Prefeita

indicação para a troca de tubulação na 

fortes chuvas, disse que está 

ao pedido, gravará um vídeo e

sofá, namoradeira ou pagar pesquisa

explanado pelo Vereador foi 

precisa que sua estrada seja 

cascalho, mas passado um mês, 

ano e meio de mandato, garantiu que 

pessoas que estão ajudando a fiscalizar, porque juntos conseguirão mudar a história do

município, uma vez que o dinheiro público

barragem desde 2002 até o momento

 

 
 

graças as suas fotos, as cobranças do povo e a fiscalização que exerce junto com esta 

 o Secretário Municipal de Administração

Afirmou que não levava em conta isso, mas a colega Vereadora deveria, no

os votos que ela recebeu da população maximilianense. Sobre a indicação 

proibindo a Prefeita de circular com o veículo do município fora do expediente, o Vereador 

que este assunto é muito grave, porque dias atrás aconteceu em 

ta da JOANPEPA, sendo que a Prefeita se deslocou para o jantar dançante, 

E questionou se o povo achava justo também ter que pagar o combustível

Para o Vereador, a Prefeita tem que respeitar o dinheiro púb

informando que possuía vídeo gravado por um cidadão que se encontrava neste 

maximilianense já estava sabendo. E garantiu que a indicação aprovada

esta Casa foi para proibir essas mordomias que a Senhora Prefeita está 

com dinheiro público. O Vereador disse ainda que durante os quatro anos 

ela não vai tirar um real do seu bolso para pagar uma gota de gasolina

Vereadora que também podia fiscalizar e dizer à Prefeita que está errado, pelo contrário, 

ela apoia e ainda vem dizer que o Vereador Norberto faz teatro. Disse que graças a essas 

cobranças estão obtendo sucesso, estão conseguindo chegar aonde o povo quer

Secretário, a Polícia Federal bateu no município e a Promotoria P

ereadores foram eleitos para defender o povo e não 

Assegurou que estão nesta Casa, usando a tribuna para falar a 

te, o qual é de couro e que está em seu gabinete, 

O Vereador seguiu dizendo que o dinheiro da população está sendo mal 

refeita. Comentou também que na Linha Ra

e tubulação na estrada geral e que o problema se agravou com as 

está dando mais alguns dias aos responsáveis, mas 

, gravará um vídeo e mostrará à população, que ao invés de comprar tapete de couro, 

gar pesquisa, deveriam fazer a essa tubulação. O

explanado pelo Vereador foi o pedido do Senhor Mugnhol, que está engordando o gado e 

estrada seja consertada, sendo que este cidadão já deixou claro que 

calho, mas passado um mês, o trabalho ainda não foi executado. Disse que 

, garantiu que continuará defendendo a população 

pessoas que estão ajudando a fiscalizar, porque juntos conseguirão mudar a história do

uma vez que o dinheiro público está sendo mal usado, por que 

arragem desde 2002 até o momento, acredita que já passaram de R$ 25.000.000,00 (vinte e 

 

que exerce junto com esta 

dministração, que é uma pessoa 

Afirmou que não levava em conta isso, mas a colega Vereadora deveria, no 

ela recebeu da população maximilianense. Sobre a indicação 

proibindo a Prefeita de circular com o veículo do município fora do expediente, o Vereador 

dias atrás aconteceu em Marcelino Ramos a 

ta da JOANPEPA, sendo que a Prefeita se deslocou para o jantar dançante, com o carro 

pagar o combustível para 

respeitar o dinheiro público, 

se encontrava neste município e 

indicação aprovada por 

refeita está tendo com o carro e 

durante os quatro anos do mandato da 

para pagar uma gota de gasolina, ressaltando 

ita que está errado, pelo contrário, 

Norberto faz teatro. Disse que graças a essas 

onde o povo quer, afastaram o 

e a Promotoria Pública segue 

para defender o povo e não o interesse do 

Assegurou que estão nesta Casa, usando a tribuna para falar a verdade e não jogar 

o qual é de couro e que está em seu gabinete, comprado com o 

dinheiro da população está sendo mal 

inha Rafain apresentou uma 

estrada geral e que o problema se agravou com as 

responsáveis, mas se não atenderem 

mostrará à população, que ao invés de comprar tapete de couro, 

essa tubulação. Outro assunto 

pedido do Senhor Mugnhol, que está engordando o gado e 

sendo que este cidadão já deixou claro que dará o 

Disse que tem mais um 

continuará defendendo a população e agradeceu as 

pessoas que estão ajudando a fiscalizar, porque juntos conseguirão mudar a história do 

por que só de royalties da 

m de R$ 25.000.000,00 (vinte e 



 
cinco milhões de reais) e onde está o

população, porque juntos Maximiliano só tem a ganhar

Antonio Pereira. Depois de cumprimentar os presentes o Vereador 

IPTU, que está intrigando

acontece em nosso município e estamos nos igualando a cidades maiores, como Erechim, 

Tapejara e até mesmo Passo Fundo

Vereador, o valor cobrado 

exemplo, se comparado um lote que 

e lá custa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  

pessoas, que receberam a cobrança do

porque ao acordar de manhã, abrindo a porta de

água, que faz um mês que não chove, mas a água 

existentes em diversas ruas

dinheiro vem para os cofres da prefeitura

tornando-as trafegáveis. O Vereador demonstrou 

financiamento para cobrir ru

juros, com toda a arrecadação 

royalties da barragem. Afirmou que c

remédios na saúde, o município 

agricultores tem estradas intransitável, 

por conta de festividades no final de semana

arrecadação, mas precisa ser bem administrada. Disse que ouviu de certas pessoas 

que os Vereadores vão a 

mesmo, porque podem trazer 

em nada. Afirmou que por vezes escutou da P

Vereadores, que se ela puder eco

não que não quer um economista, mas sim um 

Porque se ela fosse uma economista como diz ser, 

na reforma do gabinete também, 

lata de tinta e um pincel e não pintou el

alguém que tenha pulso firme, que chegue até o Secretário e diga o que deve e o que não deve 

fazer, dizendo que indignam muitas

município, pois inclusive no 

Disse que todos pagam seus imp

 

 
 

lhões de reais) e onde está o dinheiro? Disse que o Legislativo 

população, porque juntos Maximiliano só tem a ganhar. O último inscrito

Antonio Pereira. Depois de cumprimentar os presentes o Vereador falou

ntrigando muitos munícipes, onde realizaram uma comparação do que 

em nosso município e estamos nos igualando a cidades maiores, como Erechim, 

até mesmo Passo Fundo, mas por ser uma situação vergonhosa. Segundo o 

o valor cobrado em nosso município está semelhante à cobrança de Erechim

um lote que em nossa cidade custa R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

e lá custa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  Disse que recebeu esta reclamação de muitas 

a cobrança do IPTU, com o valor muito alto e sem retorno algum, 

dar de manhã, abrindo a porta de casa o cidadão se depara com uma poç

gua, que faz um mês que não chove, mas a água continua parada, sem contar os b

ruas da cidade. Disse que o IPVA que muitas pagam, 

vem para os cofres da prefeitura e nada mais justo que fosse investido em ruas, 

O Vereador demonstrou indignação ao fato de ter que fazer 

financiamento para cobrir ruas, pagando R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais) de

arrecadação de IPVA e IPTU que temos em nosso município, sem contar os 

Afirmou que com a arrecadação que temos no município 

, o município não consegue conceder 10h/máquina para cada

intransitável, inclusive com indicações para melhorias das estradas 

no final de semana, que isso é injustificável, pois 

arrecadação, mas precisa ser bem administrada. Disse que ouviu de certas pessoas 

Vereadores vão a Brasília a passeio, concordando que têm mais que ir a passeio 

trazer dez aviões carregados de dinheiro, se não souber

por vezes escutou da Prefeita, em reuniões aqui na Câmara de 

ela puder economizar dez centavos numa caneta ela 

não que não quer um economista, mas sim um administrador que saiba lidar com dinheiro

Porque se ela fosse uma economista como diz ser, deveria economizar no carro da prefeitura

também, porque se ela veio capinar no centro, porque não pegou uma 

lata de tinta e um pincel e não pintou ela mesma seu gabinete? Acredita que todos querem 

alguém que tenha pulso firme, que chegue até o Secretário e diga o que deve e o que não deve 

indignam muitas pessoas esta falta de controle 

, pois inclusive no ano passado receberam denúncias que faltaria merenda na escola. 

m seus impostos em dia e nada mais justo receber 

 

o Legislativo precisa do apoio da 

inscrito foi Vereador Diego 

falou sobre a cobrança do 

uma comparação do que 

em nosso município e estamos nos igualando a cidades maiores, como Erechim, 

situação vergonhosa. Segundo o 

cobrança de Erechim, por 

nossa cidade custa R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

Disse que recebeu esta reclamação de muitas 

muito alto e sem retorno algum, 

casa o cidadão se depara com uma poça de 

parada, sem contar os buracos 

VA que muitas pagam, uma parte deste 

e nada mais justo que fosse investido em ruas, 

o fato de ter que fazer um 

,00 (oitocentos e noventa mil reais) de 

de IPVA e IPTU que temos em nosso município, sem contar os 

no município há falta de 

para cada agricultor, os 

melhorias das estradas 

, pois o município tem 

arrecadação, mas precisa ser bem administrada. Disse que ouviu de certas pessoas nessa Casa, 

a passeio, concordando que têm mais que ir a passeio 

se não souberem vai adiantar 

em reuniões aqui na Câmara de 

nomizar dez centavos numa caneta ela economiza, disse que 

or que saiba lidar com dinheiro. 

deveria economizar no carro da prefeitura, 

, porque não pegou uma 

? Acredita que todos querem 

alguém que tenha pulso firme, que chegue até o Secretário e diga o que deve e o que não deve 

pessoas esta falta de controle nas verbas do nosso 

que faltaria merenda na escola. 

e nada mais justo receber uma contrapartida e 



 
ter estradas para trafegarem, ter 

porque, segundo o Vereador

IPTU com Erechim, mas nã

nesta Casa que porque conseguiram emendas com os seus Deputados, agora tem d

usufruir do que é público, mas isso nada mais é do que a o

cobrar dos deputados que eles destinem as emendas, porque muitas vezes, mesmo 

cobrando,eles tem os seus artifícios para enviarem a quem eles quiserem, portanto, 

Vereadores, Prefeita e Vice

Presidente registrou e agradeceu as presenças do

Vereador e ex-Secretário, Senhor Evaldo Neuhaus. 

Senhor Presidente declarou encerrados 

a todos para a Décima Primeira 

2019, às 19h. Agradeceu o público presente

Rádio Interativa Max. Do que eu, Valdicir

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

Presidente da Mesa.  

 

 

 

 
 

para trafegarem, ter saúde e medicamentos na farmácia básica 

segundo o Vereador está faltando até gazes. No entanto, nos iguala

mas não com o município que é Erechim. Disse ainda que 

porque conseguiram emendas com os seus Deputados, agora tem d

usufruir do que é público, mas isso nada mais é do que a obrigação de gestor 

que eles destinem as emendas, porque muitas vezes, mesmo 

m os seus artifícios para enviarem a quem eles quiserem, portanto, 

ereadores, Prefeita e Vice-Prefeito não fazem nada, além da obrigação

istrou e agradeceu as presenças do pessoal da Rádio Club Machadinho

Secretário, Senhor Evaldo Neuhaus. Não havendo mais 

Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária 

Primeira Sessão Ordinária, que será realizada no dia 

o público presente e os que acompanhavam pelo facebook e pela 

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 

 

ásica do Posto de Saúde, 

igualamos à cobrança do 

o com o município que é Erechim. Disse ainda que tem escutado 

porque conseguiram emendas com os seus Deputados, agora tem direito de 

brigação de gestor deste município, 

que eles destinem as emendas, porque muitas vezes, mesmo 

m os seus artifícios para enviarem a quem eles quiserem, portanto, 

Prefeito não fazem nada, além da obrigação. Antes de encerrar, o 

pessoal da Rádio Club Machadinho e do ex-

mais nada a ser tratado, o 

da presente reunião ordinária e convidou 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia 06 de Agosto de 

e os que acompanhavam pelo facebook e pela 

Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a 

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


