
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

______________________________________________________________________

Aos seis dias do mês de 

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

para a Décima Primeira

Bernardi, estando presentes 

Pereira, Ismael Zukunelli,

Barancelli, Onira Orlando Zonin 

e Invocando a Proteção Divina

ordinária. Deu as boas-vindas

em especial a Diretoria da CDL/

Municipal de Obras, Luim

Rádio Interativa Maxi. Em ato contínuo, o 

Reunião Ordinária anterior, 

apreciação, não houve 

unanimidade de votos. Em seguida

constando das seguintes matérias

Silva Barancelli: Indica à Senhora Prefeita Municipal, para que através da Secretaria de 

Urbanismo sejam realizados serviços de tapa

Solicita ainda, que seja provide

oblíquo, em frente ao Mercado Picolotto. 

Zukunelli: Indica à secretaria competente para que realize o conserto, com patrolamento 

e colocação de cascalho na est

passando pela propriedade do Senhor Tobias Mazzurana. 

Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

através da Secretaria competente se

buracos no asfalto da Avenida 15 de Novembro, bem como, seja providenciado o plantio 

de grama no canteiro central da referida via. 

Diego Antonio Pereira

responsável, a necessidade de realizar melhorias na entrada que dá acesso a Mecânica KN, 

localizada na Avenida 15 de Novembro. Indica ainda, à Senhora Prefeita que solicite junto 

ao setor competente da municipalidade, u

abertura no canteiro central da avenida, em frente à referida mecânica, para facilitar a 

 

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 06 de Agosto

______________________________________________________________________

do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 

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

a Reunião Ordinária, sob a presidência do

estando presentes os seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, 

Ismael Zukunelli, Marcelo Júnior Locatelli, Marcelo Richit, 

Onira Orlando Zonin e Valdicir Bertoni. Havendo número legal de Vereadores 

e Invocando a Proteção Divina, o Senhor Presidentedeclarou aberta a 

vindas aos Vereadores, funcionários da Casa, 

al a Diretoria da CDL/ACISMAX, ex-Prefeito Alvair Barancelli, S

uimar Macanan e os que acompanhavam pelo f

Em ato contínuo, o Senhor Presidente dispensou

anterior, a qual já haviasidodisponibilizada aos Vereadores

ouve discussão, sendo submetida à votação fo

Em seguida, realizou-se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

as seguintes matérias: - Indicação Nº. 059/2019 – do Vereador Norberto da 

Indica à Senhora Prefeita Municipal, para que através da Secretaria de 

Urbanismo sejam realizados serviços de tapa-buracos e a limpeza da Rua Andrade Neves. 

Solicita ainda, que seja providenciada a pintura de sinalização para estacionamento 

oblíquo, em frente ao Mercado Picolotto. - Indicação Nº 060/2019 – 

Indica à secretaria competente para que realize o conserto, com patrolamento 

e colocação de cascalho na estrada que liga a ponte do Rio Ligeiro até a Linha Floresta, 

passando pela propriedade do Senhor Tobias Mazzurana. - Indicação

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Indica ao Executivo Municipal, para que 

através da Secretaria competente sejam realizadas melhorias, com serviços de tapa

buracos no asfalto da Avenida 15 de Novembro, bem como, seja providenciado o plantio 

de grama no canteiro central da referida via. - Indicação N° 062/2019 

Diego Antonio Pereira: Indica ao Poder Executivo, que determine a secretaria 

responsável, a necessidade de realizar melhorias na entrada que dá acesso a Mecânica KN, 

localizada na Avenida 15 de Novembro. Indica ainda, à Senhora Prefeita que solicite junto 

ao setor competente da municipalidade, um estudo sobre a viabilidade de realizar uma 

abertura no canteiro central da avenida, em frente à referida mecânica, para facilitar a 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

06 de Agosto de 2019. 

______________________________________________________________________ 

, às dezenove horas, 

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

rdinária, sob a presidência do Vereador Sergio 

Daiane Barancelli, Diego Antonio 

Marcelo Richit, Norberto da Silva 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores 

Senhor Presidentedeclarou aberta a presente sessão 

rios da Casa, o público presente, 

Barancelli, Secretário 

e os que acompanhavam pelo facebook e pela 

ispensou a leitura da Atada 

disponibilizada aos Vereadores. Em 

otação foi aprovada por 

EXPEDIENTE DO DIA, 

do Vereador Norberto da 

Indica à Senhora Prefeita Municipal, para que através da Secretaria de 

buracos e a limpeza da Rua Andrade Neves. 

nciada a pintura de sinalização para estacionamento 

 do Vereador Ismael 

Indica à secretaria competente para que realize o conserto, com patrolamento 

rada que liga a ponte do Rio Ligeiro até a Linha Floresta, 

Indicação Nº 061/2019 – do 

Indica ao Executivo Municipal, para que 

jam realizadas melhorias, com serviços de tapa-

buracos no asfalto da Avenida 15 de Novembro, bem como, seja providenciado o plantio 

N° 062/2019 – do Vereador 

xecutivo, que determine a secretaria 

responsável, a necessidade de realizar melhorias na entrada que dá acesso a Mecânica KN, 

localizada na Avenida 15 de Novembro. Indica ainda, à Senhora Prefeita que solicite junto 

m estudo sobre a viabilidade de realizar uma 

abertura no canteiro central da avenida, em frente à referida mecânica, para facilitar a 



entrada e a saída dos veículos. 

Indica à Senhora Prefeita Municipal,

meios legais para conceder um auxílio no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a Igreja 

Assembleia de Deus localizada na Avenida Porto Alegre, neste município. 

064/2019 – da Vereadora Onira Orlando Zonin: 

do setor competente, proceda à restauração do Pórtico, localizado na entrada da cidade via 

Usina Hidrelétrica Machadinho, tendo em vista que a administração municipal está 

trabalhando no embelezamento da cidade, sendo que o pórtico localizado em um dos 

acessos ao nosso município, também merece atenção especial. 

008/2019 – Vereador Sérgio Bernardi

viagem à Brasília/DF, nos dias 12.08.2019 a 16.08.2019, para participar de audiências já 

agendadas com Deputados, Senadores e visita nos Ministérios, onde serão tratados 

assuntos referentes à liberação de recursos para o município de Maximiliano de Almeida 

RS. Solicita o pagamento das diárias, passagem aérea de ida e volta, bem como o 

ressarcimento das despesas com a utilização de táxi. 

002/2019 – do Vereador Ismael Zukunelli: 

setor responsável, inform

Município, que serve de ligação entre a Linha Floresta e a Linha Ligeiro, ainda não foi 

finalizada, tendo em vista que resta concluir o aterro das cabeceiras que fazem ligação 

com a estrada. E se há previsão para o término da obra. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para a CDL/ACISMAX e dá

Lei Nº 024/2019: Dispõe sobre a realização de Feiras Eventuais de natureza econômica 

no Município. - Projeto de Lei 

vencimentos dos Servidores Públicos Municipais. 

Senhor Presidente submeteu à de

Norberto da Silva Barancelli

ano apresentou indicação para que fizessem o esta

Mercado do Paulo Picolotto e

sendo que nesta semana passou pelo local e como sempre diz que os Vereadores são 

fiscais do município, mesmo que à

palhaço, mas o papel de Vereador está

prefeita para que viabilize

que não tenha terra e barro, inclusive no centro quando lavaram os canteiros centrais, o 

 

entrada e a saída dos veículos. - Indicação N° 063/2019 – do Vereador Marcelo Richit: 

Indica à Senhora Prefeita Municipal, através do departamento competente, estude os 

meios legais para conceder um auxílio no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a Igreja 

Assembleia de Deus localizada na Avenida Porto Alegre, neste município. 

da Vereadora Onira Orlando Zonin: Que o Executivo Municipal, através 

do setor competente, proceda à restauração do Pórtico, localizado na entrada da cidade via 

Usina Hidrelétrica Machadinho, tendo em vista que a administração municipal está 

trabalhando no embelezamento da cidade, sendo que o pórtico localizado em um dos 

acessos ao nosso município, também merece atenção especial. 

Vereador Sérgio Bernardi: Requer autorização legislativa para realizar 

ia/DF, nos dias 12.08.2019 a 16.08.2019, para participar de audiências já 

agendadas com Deputados, Senadores e visita nos Ministérios, onde serão tratados 

assuntos referentes à liberação de recursos para o município de Maximiliano de Almeida 

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

ressarcimento das despesas com a utilização de táxi. - Pedido de Informação 

do Vereador Ismael Zukunelli: Para que o Executivo Municipal, através do 

setor responsável, informe porque motivo a obra da ponte, localizada no interior do 

Município, que serve de ligação entre a Linha Floresta e a Linha Ligeiro, ainda não foi 

finalizada, tendo em vista que resta concluir o aterro das cabeceiras que fazem ligação 

á previsão para o término da obra. - Projeto de Lei 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 

l reais) para a CDL/ACISMAX e dá outras providências. 

õe sobre a realização de Feiras Eventuais de natureza econômica 

Projeto de Lei Nº 025/2019: Altera dispositivos do plano de cargos e 

vencimentos dos Servidores Públicos Municipais. Iniciando a ORDEM DO 

submeteu à deliberação a Indicação Nº. 052/2019

Norberto da Silva Barancelli. Fazendo uso da palavra, o Vereador 

apresentou indicação para que fizessem o estacionamento oblíquo em frente ao 

Picolotto e também que fizessem uma limpeza na

sendo que nesta semana passou pelo local e como sempre diz que os Vereadores são 

, mesmo que às vezes são criticados nas ruas e até chamados de 

o papel de Vereador está fazendo, que é cobrar do secretário junto com a 

que viabilizem melhorias nas ruas. Destacou que no município não existe rua 

terra e barro, inclusive no centro quando lavaram os canteiros centrais, o 

 

do Vereador Marcelo Richit: 

através do departamento competente, estude os 

meios legais para conceder um auxílio no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a Igreja 

Assembleia de Deus localizada na Avenida Porto Alegre, neste município. - Indicação N° 

Que o Executivo Municipal, através 

do setor competente, proceda à restauração do Pórtico, localizado na entrada da cidade via 

Usina Hidrelétrica Machadinho, tendo em vista que a administração municipal está 

trabalhando no embelezamento da cidade, sendo que o pórtico localizado em um dos 

acessos ao nosso município, também merece atenção especial. - Requerimento Nº 

Requer autorização legislativa para realizar 

ia/DF, nos dias 12.08.2019 a 16.08.2019, para participar de audiências já 

agendadas com Deputados, Senadores e visita nos Ministérios, onde serão tratados 

assuntos referentes à liberação de recursos para o município de Maximiliano de Almeida – 

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

Pedido de Informação Nº 

Para que o Executivo Municipal, através do 

e porque motivo a obra da ponte, localizada no interior do 

Município, que serve de ligação entre a Linha Floresta e a Linha Ligeiro, ainda não foi 

finalizada, tendo em vista que resta concluir o aterro das cabeceiras que fazem ligação 

Projeto de Lei Nº 023/2019: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 

outras providências. - Projeto de 

õe sobre a realização de Feiras Eventuais de natureza econômica 

Altera dispositivos do plano de cargos e 

ORDEM DO DIA, o 

Indicação Nº. 052/2019, do Vereador 

. Fazendo uso da palavra, o Vereador justificou que há um 

cionamento oblíquo em frente ao 

uma limpeza na Rua Andrade Neves, 

sendo que nesta semana passou pelo local e como sempre diz que os Vereadores são 

s vezes são criticados nas ruas e até chamados de 

cobrar do secretário junto com a 

Destacou que no município não existe rua 

terra e barro, inclusive no centro quando lavaram os canteiros centrais, o 



barro foi parar junto aos cordões da

e fazer a limpeza, mas tem 

eleitoral, diriam que o Vereador 

movimentado, que contribui com os 

lamentável ter que fazer uma indicação 

dizendo que tem dinheiro para tudo

Espera que os responsáveis tomem

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

discussão a Indicação Nº. 

palavra, o autor esclareceu que foi 

Floresta até a ponte do R

para os moradores e junto 

situação está um pouco complicada

qual é sabedor desta situação

porque, o município possui mais de 400 km

solicitou que o Secretário se desl

estrada e com a máxima

Vereador Norberto da Silva Barancelli

Ismael, disse que tem apresentado

melhorias nas estradas, que são pedidos da população e não invenção dos Vereadores

Disse que a ponte foi construída com recursos vindos da Defesa 

vista se tivesse que ser construí

sairia. Disse que não tem nada contra o Secretário

município e espera que o mesmo

vai diminuir o número de 

unanimidade de votos. Ato contínuo, o 

Indicação Nº. 061/2019, 

autor comentou que recebeu 

considerou uma novela. Segundo ele, 

moradores, que recebeu elogios

quatro anos e já está cheio

buracos, não faz um ano, e a situação está 

mal usado, porque contratam empresa 

Senhora Prefeita, do contrário não vai dar mais para andar nesta rua. 

 

cordões das calçadas. Disse que até pensou em

e fazer a limpeza, mas tem certeza que seria criticado, como ano que vem é 

, diriam que o Vereador está se achando. Afirmou também que é um 

, que contribui com os impostos para o nosso município

lamentável ter que fazer uma indicação solicitando que este trabalho seja realizado, 

tem dinheiro para tudo, mas para fazer um tapa-buracos e a pintura 

spera que os responsáveis tomem as devidas providências nas demais ruas 

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

Indicação Nº. 060/2019, de autoria do Vereador Ismael Zukunelli. C

esclareceu que foi chamado pelos moradores da estrada 

Rio Ligeiro, porque a situação da mesma não estava

para os moradores e junto com o Vereador Norberto esteve no local e averiguaram que a 

complicada. Aproveitando a presença do Secretário

esta situação, o Vereador afirmou que a demanda é muito grande

possui mais de 400 km (quatrocentos quilômetros)

etário se desloque até o local e olhasse com carinho 

estrada e com a máxima urgência realizasse os consertos. Também se pronunciou o 

Norberto da Silva Barancelli, o qual complementando a

que tem apresentado várias indicações solicitando cargas de cascalho e 

, que são pedidos da população e não invenção dos Vereadores

Disse que a ponte foi construída com recursos vindos da Defesa Civil e n

se tivesse que ser construída com recursos da prefeitura, certamente a obra não 

Disse que não tem nada contra o Secretário de Obras, mas que

o mesmo atenda os seus pedidos, garantindo que se isso acontecer, 

vai diminuir o número de indicações nessa Casa. Em votação, a matéria foi aprovada por 

Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em discussão 

 do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

ecebeu reclamações referentes à Avenida XV de Novembro

considerou uma novela. Segundo ele, no ano passado fez um v

elogios e críticas, dizendo também que este

está cheio de buracos e afirmou que depois do seu vídeo fizeram um 

e a situação está na mesma. Para o Vereador, é di

mal usado, porque contratam empresa para fazer o serviço mal feito. Pediu 

do contrário não vai dar mais para andar nesta rua. 

 

em pegar uma enxada 

seria criticado, como ano que vem é período 

que é um mercado bem 

o nosso município se desenvolver e é 

solicitando que este trabalho seja realizado, 

buracos e a pintura não tem. 

demais ruas também. Em 

Em continuidade, foi à 

Ismael Zukunelli. Com a 

estrada que liga a Linha 

mesma não estava confortável 

no local e averiguaram que a 

. Aproveitando a presença do Secretário de Obras, o 

demanda é muito grande, até 

(quatrocentos quilômetros) de estradas, mas 

com carinho a precariedade da 

Também se pronunciou o 

, o qual complementando as palavras do colega 

cargas de cascalho e 

, que são pedidos da população e não invenção dos Vereadores. 

Civil e no seu ponto de 

da com recursos da prefeitura, certamente a obra não 

mas que trabalha em prol do 

, garantindo que se isso acontecer, 

Em votação, a matéria foi aprovada por 

colocou em discussão a 

Norberto da Silva Barancelli. Ao se pronunciar, o 

reclamações referentes à Avenida XV de Novembro, a qual 

no ano passado fez um vídeo a pedido dos 

este asfalto não tem nem 

que depois do seu vídeo fizeram um tapa-

Para o Vereador, é dinheiro do povo 

. Pediu providências à 

do contrário não vai dar mais para andar nesta rua. Disse que os 



moradores também solicitaram o 

centrais, e se as medidas necessárias não forem adotadas, garantiu que fará 

vídeo, porque continuará trabalhando em prol da população

a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

Indicação Nº. 062/2019, d

expondo que dias atrás es

quanto é difícil sair do local, tanto para quem sobe para a Casa de Cultura, quanto para 

quem desce sentido Machadinho

muitos motoristas se arriscam saindo na c

a polícia estava na esquina cuidando

errado fazer esta manobra

é de conhecimento do Secretário de 

Prefeita olhassem com carinho para ess

com esse problema na entrada do estabelecimento. 

por unanimidade de votos.

Richit, autor, manifestou-

de um dos representantes da igreja, pois segundo ele 

nível regional e até estadual

na organização do evento.

Prefeita, junto com o setor competente, encontre o meio legal de conseguir destinar 

recursos, pois eventos como esse são importantes para a comunidade. 

Vereador Norberto da Silva Barancelli 

com o pé atrás, tendo em vista que antes de iniciar a sessão foi discutido com 

CDL o projeto de R$5.000,00

indicação vai ficar ruim, mas se votar a favor terá que ser favorável

CDL, por ser uma questão de justiça

chegando num acordo, pois se a Prefeita vai

carinho e viabilizar um valor justo 

Diego Antonio Pereira também se manifestou. Disse que n

com carinho, mas sim encaminhar o projeto de auxílio no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para a Igreja Assembleia de Deus

apenas da indicação do colega Vereador. 

pronunciou afirmando o voto 

complique o trabalho dos Vereadores no futuro. 

 

solicitaram o plantio de grama e não a colocação de brita nos canteiros 

e se as medidas necessárias não forem adotadas, garantiu que fará 

trabalhando em prol da população maximilianense. 

a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi à deliberação a

, do Vereador Diego Antonio Pereira. O autor se manifestou 

dias atrás esteve nessa oficina por problemas no caminhão e percebeu o 

do local, tanto para quem sobe para a Casa de Cultura, quanto para 

Machadinho, principalmente, se for um veículo grande. Disse que 

arriscam saindo na contramão, inclusive observou 

estava na esquina cuidando, não sabe se os motoristas foram multados,

fazer esta manobra, porém não tem alternativa. Comentou ainda que este pedido já 

nto do Secretário de Urbanismo, por isso, solicitou que juntamente com a 

ta olhassem com carinho para essa mecânica, que já faz um ano que está atuando 

e problema na entrada do estabelecimento. A indicação foi à votação e aprovada 

idade de votos. Em discussão a Indicação Nº. 063/2019, 

-se comentando que no decorrer da semana 

de um dos representantes da igreja, pois segundo ele estariam promovendo um evento a 

stadual. Disse que este recurso servirá para a contratação de artista e 

na organização do evento. Portanto, se houver a possibilidade, espera que a S

junto com o setor competente, encontre o meio legal de conseguir destinar 

, pois eventos como esse são importantes para a comunidade. 

Norberto da Silva Barancelli dizendo que a indicação é boa, 

com o pé atrás, tendo em vista que antes de iniciar a sessão foi discutido com 

5.000,00 (cinco mil reais). Declarou que se não 

mas se votar a favor terá que ser favorável também 

CDL, por ser uma questão de justiça. Diante disso, o Vereador afirmou que 

chegando num acordo, pois se a Prefeita vai auxiliar a CDL, ela também deve pensar com 

e viabilizar um valor justo para auxiliar a Igreja Assembleia de Deus

também se manifestou. Disse que não basta

encaminhar o projeto de auxílio no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

ara a Igreja Assembleia de Deus, já para a próxima sessão

apenas da indicação do colega Vereador. O Vereador Valdicir Bertoni 

o voto favorável, desde que seja feito por meios legais

complique o trabalho dos Vereadores no futuro. O último a se pronunciar foi o Vereador 

 

plantio de grama e não a colocação de brita nos canteiros 

e se as medidas necessárias não forem adotadas, garantiu que fará um novo 

maximilianense. Em votação, 

seguida foi à deliberação a 

. O autor se manifestou 

oficina por problemas no caminhão e percebeu o 

do local, tanto para quem sobe para a Casa de Cultura, quanto para 

, principalmente, se for um veículo grande. Disse que 

, inclusive observou nessa ocasião, que 

foram multados, que é 

porém não tem alternativa. Comentou ainda que este pedido já 

por isso, solicitou que juntamente com a 

faz um ano que está atuando e 

indicação foi à votação e aprovada 

, o Vereador Marcelo 

semana recebeu este pedido 

estariam promovendo um evento a 

Disse que este recurso servirá para a contratação de artista e 

espera que a Senhora 

junto com o setor competente, encontre o meio legal de conseguir destinar 

, pois eventos como esse são importantes para a comunidade. Pronunciou-se o 

indicação é boa, porém lhe deixava 

com o pé atrás, tendo em vista que antes de iniciar a sessão foi discutido com diretoria da 

Declarou que se não votar favorável a 

também ao projeto da 

afirmou que estavam 

também deve pensar com 

ia de Deus. O Vereador 

ão bastava a Prefeita avaliar 

encaminhar o projeto de auxílio no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

já para a próxima sessão, e que não fique 

O Vereador Valdicir Bertoni também se 

favorável, desde que seja feito por meios legais e que não 

O último a se pronunciar foi o Vereador 



Ismael Zukunelli, ressaltando que 

diretoria da CDL foi muito produtiva e ficou claro que 

contra a CDL, mas sim pela 

também precisam ser favoráveis 

comunidades vão solicitar e os Vereadores terão que ser favoráveis também. 

a indicação foi aprovada por unanimidade de votos.

Indicação Nº. 064/2019, de autoria 

autora disse que a administração

cidade e quer o bem-estar da população.  Disse que tem observado 

entrada está merecendo uma restauração

ex-prefeito Alvair, nunca mais foi mexido. Disse que o pedido já foi feito ao Secretário 

responsável e que o pórtico também é considerado um cartão postal do nosso município. 

Manifestou-se o Vereador Valdic

pois há muito tempo o pórtico possui uma danificação na parte externa e até o momento 

não foi consertada. A seu ver merece 

pórtico. Em votação, a indic

deliberação o Requerimento Nº. 008/2019

Passando a presidência a Vice

semana, se for aprovado, estará

que o município possui dificuldades e, por isso, a 

Assegurou que não estão indo a passeio, mas sim a trabalho, inclusive com várias 

audiências já agendadas. Garantiu ainda

126 que liga o município a 

avançar nesta negociação 

correr atrás. Reassumindo

requerimento foi à votação e aprovado por unanimidade de votos.

deliberação o Pedido de Informação Nº. 002

a palavra, o autor declarou que na 

anteriormente, existe a ponte que precisou ser reconstruída pela Defesa Civil, devido ao 

desastre natural ocorrido. Segundo o Vereador, o tempo hábil para o 

finalizado e a ponte já foi concluída, porém, os Vereadores estão revoltados com a 

situação, que é humilhante para todas 

os moradores, que agora precisam fazer de 10 a 12 km, com máquinas pesadas, estradas 

estreitas, para chegar aos seus acessos

 

ressaltando que é uma questão de postura. Disse que a conversa com a 

diretoria da CDL foi muito produtiva e ficou claro que jamais foi 

contra a CDL, mas sim pela situação administrativa. Afirmou que por questão de justiça 

também precisam ser favoráveis a essa indicação, e certamente outras ent

vão solicitar e os Vereadores terão que ser favoráveis também. 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência foi à 

, de autoria da Vereadora Onira Orlando Zonin

a administração também está preocupada com o embelezamento da nossa 

estar da população.  Disse que tem observado 

está merecendo uma restauração, pois desde que foi instalado, ainda na 

Alvair, nunca mais foi mexido. Disse que o pedido já foi feito ao Secretário 

responsável e que o pórtico também é considerado um cartão postal do nosso município. 

Vereador Valdicir Bertoni concordando com a indicação da Vereador

pois há muito tempo o pórtico possui uma danificação na parte externa e até o momento 

não foi consertada. A seu ver merece o conserto, a pintura e algo que

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

Requerimento Nº. 008/2019 de autoria do Vereador Sergio Bernardi. 

Passando a presidência a Vice-Presidente, manifestou-se o autor declarando

, estará se deslocando a Brasília, junto com o Vice

que o município possui dificuldades e, por isso, a obrigação de seguir buscando recursos.

Assegurou que não estão indo a passeio, mas sim a trabalho, inclusive com várias 

Garantiu ainda, que em uma das audiências 

126 que liga o município a Pinhalzinho, disse que a batalha é grande

egociação que é complicada, que existe a possibilidade, mas precisam 

do a presidência e não havendo mais pronunciamentos, o 

votação e aprovado por unanimidade de votos.

Pedido de Informação Nº. 002/2019, do Vereador Ismael Zukunelli.

declarou que na visita que fizeram na estrada que se 

ponte que precisou ser reconstruída pela Defesa Civil, devido ao 

desastre natural ocorrido. Segundo o Vereador, o tempo hábil para o término da obra já foi 

e a ponte já foi concluída, porém, os Vereadores estão revoltados com a 

situação, que é humilhante para todas as pessoas que precisam desta via, principalmente 

os moradores, que agora precisam fazer de 10 a 12 km, com máquinas pesadas, estradas 

para chegar aos seus acessos. Disse que está sendo um transtorno lamentável e

 

uma questão de postura. Disse que a conversa com a 

foi pensando em votar 

dministrativa. Afirmou que por questão de justiça 

e certamente outras entidades ou 

vão solicitar e os Vereadores terão que ser favoráveis também. Em votação, 

Dando sequência foi à discussão, a 

Onira Orlando Zonin. Com a palavra, a 

também está preocupada com o embelezamento da nossa 

estar da população.  Disse que tem observado que o pórtico de 

, pois desde que foi instalado, ainda na época do 

Alvair, nunca mais foi mexido. Disse que o pedido já foi feito ao Secretário 

responsável e que o pórtico também é considerado um cartão postal do nosso município. 

ir Bertoni concordando com a indicação da Vereadora, 

pois há muito tempo o pórtico possui uma danificação na parte externa e até o momento 

, a pintura e algo que dê destaque aquele 

ovada por unanimidade de votos. Seguindo foi à 

de autoria do Vereador Sergio Bernardi. 

declarando na próxima 

, junto com o Vice-Prefeito. Falou 

seguir buscando recursos. 

Assegurou que não estão indo a passeio, mas sim a trabalho, inclusive com várias 

audiências tratarão sobre a RS 

disse que a batalha é grande, mas que tentarão 

que é complicada, que existe a possibilidade, mas precisam 

a presidência e não havendo mais pronunciamentos, o 

votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi à 

, do Vereador Ismael Zukunelli. Com 

estrada que se se referiu 

ponte que precisou ser reconstruída pela Defesa Civil, devido ao 

término da obra já foi 

e a ponte já foi concluída, porém, os Vereadores estão revoltados com a 

pessoas que precisam desta via, principalmente 

os moradores, que agora precisam fazer de 10 a 12 km, com máquinas pesadas, estradas 

um transtorno lamentável e o 



que mais revolta é que a 

que realmente ficou bonita, 

redes sociais e os moradores continuam

as cabeceiras da ponte, para liberar o direito de ir e vir das 

via, que é muito importante. Em 

motivo da não conclusão ou 

Norberto da Silva Barancelli, 

qual afirmou que a responsabilidade estava a cargo do Senhor Se

Senhora Prefeita e que há 

moradores e também desta Casa, que a Senhora P

passagem dos moradores, que estão fazendo mais de 20 Km, onde poderia

apenas 2km. Também se pronunciou a 

quando um Vereador ao se pronunciar fala em nome dos Vereadores, deveria antes pedir 

se todos os Vereadores concordam com a ideia. Declarou que não 

declarações sobre este pedido, uma vez, que é 

Secretário estava presente para confirmar. A Ve

desses Vereadores revoltados, porque era conhecedora do assunto e estão

a resolver o problema, mas sabe

informação foi aprovado por unanimidade de votos

submeteu-se à discussão, 

Municipal. O Vereador Valdicir Bertoni

tiveram com o pessoal da CDL, no início da sessão

razão da oportunidade que será dada aos produtores do município neste evento. Não 

havendo mais pronunciamentos, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de 

votos. Em continuidade foi à discussão o 

única a se manifestar foi a Vereadora Onira Orlando 

preocupação do comércio local e do município, tendo em vista que essas feiras, 

principalmente, a Feira do Brás levava o

comércio local, a maioria da população compra parcelado. Declarou que era uma das 

pessoas que tinha contato 

possibilidade de proibir que estas 

lei foi criada com base na lei do município de Machadinho,

levarem embora nosso dinheiro, 

favorável ao projeto. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. 

 

a Prefeita esteve no local, fazendo um vídeo 

que realmente ficou bonita, mas já faz alguns meses que este vídeo 

os moradores continuam sofrendo. O Vereador indagou quando serão feitas 

as cabeceiras da ponte, para liberar o direito de ir e vir das pessoas 

que é muito importante. Em regime de urgência, solicitou que seja 

motivo da não conclusão ou que seja concluída a obra. Manifestou

Norberto da Silva Barancelli, acrescentando que esteve conversando com o 

onsabilidade estava a cargo do Senhor Secretári

 trinta dias já poderiam ter feito o aterro. Disse que a pedido dos 

moradores e também desta Casa, que a Senhora Prefeita conclua a obra 

passagem dos moradores, que estão fazendo mais de 20 Km, onde poderia

apenas 2km. Também se pronunciou a Vereadora Onira Orlando 

quando um Vereador ao se pronunciar fala em nome dos Vereadores, deveria antes pedir 

se todos os Vereadores concordam com a ideia. Declarou que não 

declarações sobre este pedido, uma vez, que é conhecedora do problema 

Secretário estava presente para confirmar. A Vereadora disse ainda que não faz

desses Vereadores revoltados, porque era conhecedora do assunto e estão

resolver o problema, mas sabe que tudo tem o seu tempo. Em votação, o pedido de 

informação foi aprovado por unanimidade de votos. Seguindo na Ordem do Dia, 

se à discussão, o Projeto de Lei Nº. 023/2019, de autoria do Executivo 

Vereador Valdicir Bertoni se pronunciou afirmando que na conversa que 

tiveram com o pessoal da CDL, no início da sessão, declarou-se favorável 

razão da oportunidade que será dada aos produtores do município neste evento. Não 

unciamentos, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de 

votos. Em continuidade foi à discussão o Projeto de Lei Nº. 024/2019

única a se manifestar foi a Vereadora Onira Orlando Zonin, salientando 

cio local e do município, tendo em vista que essas feiras, 

principalmente, a Feira do Brás levava o dinheiro limpo para fora

, a maioria da população compra parcelado. Declarou que era uma das 

contato com o pessoal da Feira do Brás, mas tentaram

que estas pessoas se instalem em nosso município

lei foi criada com base na lei do município de Machadinho, para proibir essas

embora nosso dinheiro, prejudicando o comércio local, por isso, manifestou

Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. 

 

fazendo um vídeo e exaltando a obra, 

vídeo foi divulgado nas 

sofrendo. O Vereador indagou quando serão feitas 

pessoas que usufruem desta 

, solicitou que seja informando o 

Manifestou-se o Vereador 

esteve conversando com o Engenheiro, o 

cretário e também da 

já poderiam ter feito o aterro. Disse que a pedido dos 

a obra para viabilizar a 

passagem dos moradores, que estão fazendo mais de 20 Km, onde poderiam estar fazendo 

Orlando Zonin, dizendo que 

quando um Vereador ao se pronunciar fala em nome dos Vereadores, deveria antes pedir 

se todos os Vereadores concordam com a ideia. Declarou que não compactua com as 

conhecedora do problema e que o 

readora disse ainda que não faz parte 

desses Vereadores revoltados, porque era conhecedora do assunto e estão tentando ajudar 

Em votação, o pedido de 

Seguindo na Ordem do Dia, 

, de autoria do Executivo 

se pronunciou afirmando que na conversa que 

se favorável ao projeto em 

razão da oportunidade que será dada aos produtores do município neste evento. Não 

unciamentos, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de 

Projeto de Lei Nº. 024/2019, do Executivo. A 

salientando que era uma 

cio local e do município, tendo em vista que essas feiras, 

impo para fora, enquanto que no 

, a maioria da população compra parcelado. Declarou que era uma das 

tentaram encontrar uma 

município. Afirmou que a 

para proibir essas pessoas de 

por isso, manifestou-se 

Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. A 



última matéria em pauta foi o 

Vereadores, de imediato foi à votação e rejeitado por (6) seis votos contrários x (2) dois 

votos favoráveis, sendo contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira, Ismael 

Zukunelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli e Valdicir Bertoni e a Vereadora 

Daiane Barancelli.  Encerrada a Ordem do Dia 

Livre, o Senhor Presidente 

José Macanan. Após saudar a todos os presentes, d

esclarecimentos com relação ao aterro da ponte, que foi comentado no vídeo divulgado 

pelos Vereadores Ismael e 

da ponte, venho através da Defesa Civil

emergência, causada pelas fortes chuvas que ocorreram no final de 2016

em 09/01/2019 o município recebeu 

duzentos e setenta reais e cinquenta e três centavos)

conta específica e rendeu R$ 

juros, uma despesa com tarifa de R$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos), sendo pagos até 

o momento R$ 131.479,30

trinta centavos), com saldo de R$ 

quarenta e um centavos), que foi feito um aditivo no final da obra, onde os engenheiro 

aumentaram a largura da ponte e estão aguardando a parte documental par

pagamento. Declarou que a obra foi inicia

de obras desde o início deu suporte, principalmente, na parte da fundação, no desvio do 

rio e providenciando melhorias

final de maio de 2019, há

toda obra construída em cimento

aproximadamente quarenta e cinco dias. 

Alcir e constataram que todas as caixarias utilizadas ainda estavam montadas, que 

entraram em contato com o pessoal da empresa

local, para o município poder trabalhar na questão do aterro, que exigirá bastante 

empenho por parte da secretaria. 

cinquenta horas de trator de esteira e 

que o restante destas horas serão usadas, 

empresa vencedora foi a Terraplana, o responsável já foi not

contrato. Disse que se o muro de contenção fos

levantamento, gastariam em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), porém 

 

última matéria em pauta foi o Projeto de Lei Nº. 025/2019. Sem manifestações dos 

de imediato foi à votação e rejeitado por (6) seis votos contrários x (2) dois 

votos favoráveis, sendo contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira, Ismael 

Zukunelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli e Valdicir Bertoni e a Vereadora 

Encerrada a Ordem do Dia e havendo um inscrito 

Livre, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Secretário de Obras, Senhor Luimar 

Após saudar a todos os presentes, disse que ocupava a tribuna para 

s com relação ao aterro da ponte, que foi comentado no vídeo divulgado 

Ismael e Norberto. De início explicou que o recurso para a construção 

através da Defesa Civil, por meio de um decreto de situação de 

elas fortes chuvas que ocorreram no final de 2016

município recebeu o valor de R$ 136.270,53 (cento e trinta e seis mil, 

duzentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), esse valor ficou aplicado 

e rendeu R$ 870,36 (oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) de 

com tarifa de R$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos), sendo pagos até 

479,30 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e nove r

trinta centavos), com saldo de R$ 5.651,41 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 

quarenta e um centavos), que foi feito um aditivo no final da obra, onde os engenheiro 

aumentaram a largura da ponte e estão aguardando a parte documental par

pagamento. Declarou que a obra foi iniciada no final de janeiro de 2019 e que a s

de obras desde o início deu suporte, principalmente, na parte da fundação, no desvio do 

rio e providenciando melhorias no acesso. Disse que a concretagem d

há setenta dias praticamente, e que todos são conhecedores

construída em cimento exigi um tempo para a cura e a secagem do material

aproximadamente quarenta e cinco dias. Disse que visitou a obra junto com o e

ram que todas as caixarias utilizadas ainda estavam montadas, que 

entraram em contato com o pessoal da empresa, solicitando que fizessem a limpeza do 

local, para o município poder trabalhar na questão do aterro, que exigirá bastante 

empenho por parte da secretaria. Seguiu informando que foi licitado (150) cento e 

horas de trator de esteira e (150) cento e cinquenta horas de escavadeira

que o restante destas horas serão usadas, futuramente, na área industrial. Informou que a 

empresa vencedora foi a Terraplana, o responsável já foi notificado para assinar o 

contrato. Disse que se o muro de contenção fosse feito em pedras com cimento, segundo 

levantamento, gastariam em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), porém 

 

Sem manifestações dos 

de imediato foi à votação e rejeitado por (6) seis votos contrários x (2) dois 

votos favoráveis, sendo contrários os Vereadores Diego Antonio Pereira, Ismael 

Zukunelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli e Valdicir Bertoni e a Vereadora 

m inscrito para a Tribuna 

Secretário de Obras, Senhor Luimar 

isse que ocupava a tribuna para prestar 

s com relação ao aterro da ponte, que foi comentado no vídeo divulgado 

. De início explicou que o recurso para a construção 

um decreto de situação de 

elas fortes chuvas que ocorreram no final de 2016. Informou que 

(cento e trinta e seis mil, 

, esse valor ficou aplicado em uma 

,36 (oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) de 

com tarifa de R$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos), sendo pagos até 

(cento e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 

,41 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 

quarenta e um centavos), que foi feito um aditivo no final da obra, onde os engenheiro 

aumentaram a largura da ponte e estão aguardando a parte documental para fazer o 

da no final de janeiro de 2019 e que a secretaria 

de obras desde o início deu suporte, principalmente, na parte da fundação, no desvio do 

a concretagem da ponte, ocorreu no 

que todos são conhecedores que 

exigi um tempo para a cura e a secagem do material, 

nto com o engenheiro 

ram que todas as caixarias utilizadas ainda estavam montadas, que 

solicitando que fizessem a limpeza do 

local, para o município poder trabalhar na questão do aterro, que exigirá bastante 

foi licitado (150) cento e 

horas de escavadeira, mas 

, na área industrial. Informou que a 

ificado para assinar o 

se feito em pedras com cimento, segundo 

levantamento, gastariam em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), porém 



optaram por pedras de lavouras, que serão cedidas pelos moradores próximos. 

agradeceu ao Senhor Fabiano Begnini que cedeu o

que se o tempo der condições, a partir de semana que vem começaram a trabalhar no 

aterro e também trabalhar nas estradas, atendendo as reivindicações dos Vereadores.  O 

Secretário fez um relato das estradas que já pa

serão iniciadas na semana que vem, garantiu que a demora em 

pela vontade do secretário e nem por perseguição, mas sim pela demanda. 

abordou também as questões ambientais referent

órgão ambiental fiscalizará a obra e se tiver tudo de acordo liberarão a ponte para o 

tráfego, do contrário não, por isso estão procurando fazer o mais correto possível. 

Passando aos questionamen

irresponsabilidade da empresa que 

limpeza do local e questionou quanto 

respondeu que dependeria das condições

poderia atrapalhar os trabalhos, mas acredita que em uma semana possam concluir a 

do aterro. O Vereador Norberto da

das trezentas horas máquinas que foram licitadas

licitação? O Secretário disse que estas informações poderiam ser so

compras, sabe dizer apenas que existia um val

reais) a hora máquina e acredita que na ponte vão utilizar em torno de 40h a escavadeira 

hidráulica. Disse que a modalidade de licitação foi pregão presencial e tem certeza que 

mais de uma empresa tenha participado

possibilidade de colocar um rompedor

será necessário. O Vereador Ismael Zukunelli agradeceu 

feliz pela conclusão da obra

licitação o Vereador comentou que a dor de cabeça, se dá muitas vezes, pela 

irresponsabilidade da empresa vencedora. Diante disso, 

ensinamento para que houvesse 

que as obras sejam concluídas no tempo certo. 

agradeceu o espaço e colocou

agradeceu a presença do Secretário de Obras

é um espaço que todos têm direito, 

algum assunto poderá se inscrever até quinze minutos 

continuidade, passou-se de imediato par

 

optaram por pedras de lavouras, que serão cedidas pelos moradores próximos. 

agradeceu ao Senhor Fabiano Begnini que cedeu o barranco para escavarem a terra. 

que se o tempo der condições, a partir de semana que vem começaram a trabalhar no 

aterro e também trabalhar nas estradas, atendendo as reivindicações dos Vereadores.  O 

Secretário fez um relato das estradas que já passaram por melhorias

serão iniciadas na semana que vem, garantiu que a demora em atender aos pedidos

pela vontade do secretário e nem por perseguição, mas sim pela demanda. 

abordou também as questões ambientais referentes a ponte, que a Caixa juntamente com o 

órgão ambiental fiscalizará a obra e se tiver tudo de acordo liberarão a ponte para o 

tráfego, do contrário não, por isso estão procurando fazer o mais correto possível. 

namentos dos Vereadores, o Valdicir Bertoni declarou

irresponsabilidade da empresa que construiu a ponte, terminar a obra e não fa

uestionou quanto levariam para concluir o aterro. O Secretário 

respondeu que dependeria das condições do tempo e de nenhuma máquina estragar, o que 

poderia atrapalhar os trabalhos, mas acredita que em uma semana possam concluir a 

O Vereador Norberto da Silva Barancelli perguntou ao Secretário qual o valor 

das trezentas horas máquinas que foram licitadas e se mais empresas participaram da 

? O Secretário disse que estas informações poderiam ser so

compras, sabe dizer apenas que existia um valor médio de R$ 290,00 (duzentos e noventa 

reais) a hora máquina e acredita que na ponte vão utilizar em torno de 40h a escavadeira 

. Disse que a modalidade de licitação foi pregão presencial e tem certeza que 

mais de uma empresa tenha participado e que na questão da escavadeira

possibilidade de colocar um rompedor hidráulico, equipamento este, que na área industrial 

O Vereador Ismael Zukunelli agradeceu pelos esclarecimentos e se disse 

bra estar sendo providenciada dentro da lei. Sobre a questão da 

licitação o Vereador comentou que a dor de cabeça, se dá muitas vezes, pela 

irresponsabilidade da empresa vencedora. Diante disso, afirmou que ficava 

houvesse de forma mais rígida, uma fiscalização do município para 

que as obras sejam concluídas no tempo certo. Encerrando sua fala, o Se

agradeceu o espaço e colocou-se à disposição de todos. O Senhor Presidente da Câmara 

presença do Secretário de Obras e informou à comunidade que Tribuna Livre 

é um espaço que todos têm direito, portanto, se algum munícipe tiver interesse de expor 

algum assunto poderá se inscrever até quinze minutos antes de iniciar a sessão. Dando 

se de imediato para as inscrições do Grande Expediente

 

optaram por pedras de lavouras, que serão cedidas pelos moradores próximos. Inclusive, 

barranco para escavarem a terra. Disse 

que se o tempo der condições, a partir de semana que vem começaram a trabalhar no 

aterro e também trabalhar nas estradas, atendendo as reivindicações dos Vereadores.  O 

ssaram por melhorias e as estradas que 

atender aos pedidos não é 

pela vontade do secretário e nem por perseguição, mas sim pela demanda. O Secretário 

es a ponte, que a Caixa juntamente com o 

órgão ambiental fiscalizará a obra e se tiver tudo de acordo liberarão a ponte para o 

tráfego, do contrário não, por isso estão procurando fazer o mais correto possível.  

o Valdicir Bertoni declarou que é uma 

construiu a ponte, terminar a obra e não fazer a 

levariam para concluir o aterro. O Secretário 

e nenhuma máquina estragar, o que 

poderia atrapalhar os trabalhos, mas acredita que em uma semana possam concluir a parte 

perguntou ao Secretário qual o valor 

e se mais empresas participaram da 

? O Secretário disse que estas informações poderiam ser solicitadas no setor de 

or médio de R$ 290,00 (duzentos e noventa 

reais) a hora máquina e acredita que na ponte vão utilizar em torno de 40h a escavadeira 

. Disse que a modalidade de licitação foi pregão presencial e tem certeza que 

e que na questão da escavadeira, foi licitada com a 

, equipamento este, que na área industrial 

esclarecimentos e se disse 

dentro da lei. Sobre a questão da 

licitação o Vereador comentou que a dor de cabeça, se dá muitas vezes, pela 

afirmou que ficava um 

mais rígida, uma fiscalização do município para 

Encerrando sua fala, o Secretário 

Presidente da Câmara 

comunidade que Tribuna Livre 

portanto, se algum munícipe tiver interesse de expor 

de iniciar a sessão. Dando 

Grande Expediente. A 



primeira inscrita no Grande Expediente

os presentes e abriu seu discurso falando de um assunto que lhe deixou muito chateada

disse que no final de junho deste ano, no retorno da viagem de Brasília, conseguiu 

emenda parlamentar no valor de R$ 

porém, a administração municipal divulgou nas redes sociais e nas rádios, somente as 

emendas parlamentares dos outros colegas.  Afirmou que muitas pessoas lhe questionaram 

se sua emenda parlamentar era diferente

Presidente dessa Casa, o assessor de imprensa 

emenda parlamentar de qualquer partido, sendo que todas f

facebook. A Vereadora afirmou que estava magoada porque sentiu que sua emenda 

parlamentar, através do Deputado Giovani Feltes, não 

que acontecimentos como est

buscarem emendas se administração não reconhece, lembrando que no ano passado 

também conseguiu dois veículos Prisma para a saúde. 

leu esta reportagem, ma

agradecida ao Senhor Elter

Secretaria de Saúde uma camionete cheia

cadeiras de rodas, mesas, ca

administração não estão vendo isso e 

algo de bom para o município

inscrito. Fazendo uso da palavra, o Vereador 

funcionários da Casa, Vereadores e o público presente. Disse que concordava com as 

palavras proferidas pela Vereadora Daiane, pois estiveram juntos em Brasília no ano de 

2017 e também em 2019 e que faria um desabafo com relação aos R$ 120

vinte mil reais) que foram adquiridos os dois veículos, sendo que tinham acertando que os 

mesmos ficariam expostos à população, em frente à Câmara de Vereadores, 

emenda havia sido conquistada através dos Vereadores. Porém, a Excelentíssima Prefeita 

não se sentiu à vontade e tirou os 

Prefeitura e nem sequer um vídeo conseguiram fazer para divulgar a conquista 

população maximilianense. 

sociais e nas ruas e até mesmo são chamados de palhaços, mas no dia de ontem fez uma 

palhaçada que lhe deixou 

com o transporte público, para acompanhar um paciente. 

divulgado no Jornal Bom 

 

no Grande Expediente foi a Vereadora Daiane Barancelli, cumprimentou 

abriu seu discurso falando de um assunto que lhe deixou muito chateada

no final de junho deste ano, no retorno da viagem de Brasília, conseguiu 

menda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para custeio da saúde, 

porém, a administração municipal divulgou nas redes sociais e nas rádios, somente as 

rlamentares dos outros colegas.  Afirmou que muitas pessoas lhe questionaram 

se sua emenda parlamentar era diferente, ressaltando que no ano de 2018, quando foi 

assessor de imprensa jamais deixou passar 

arlamentar de qualquer partido, sendo que todas foram divulgadas pelo 

. A Vereadora afirmou que estava magoada porque sentiu que sua emenda 

parlamentar, através do Deputado Giovani Feltes, não foi importante para o município.

omo este são incentivo para pararem de lutar, 

se administração não reconhece, lembrando que no ano passado 

veículos Prisma para a saúde. Revelou que ficou triste no dia que 

reportagem, mas que hoje estava se sentindo feliz e orgulhosa

agradecida ao Senhor Elter Piana que ajudou a cadastrar essa emenda, 

uma camionete cheia de materiais e equipamentos

iras de rodas, mesas, cadeiras e computadores, mas lamentou que 

nistração não estão vendo isso e não parabenizam por ter ido a Brasília e t

município. O Vereador Norberto da Silva Barancelli

Fazendo uso da palavra, o Vereador cumprimentou o

funcionários da Casa, Vereadores e o público presente. Disse que concordava com as 

palavras proferidas pela Vereadora Daiane, pois estiveram juntos em Brasília no ano de 

2019 e que faria um desabafo com relação aos R$ 120

vinte mil reais) que foram adquiridos os dois veículos, sendo que tinham acertando que os 

ficariam expostos à população, em frente à Câmara de Vereadores, 

ido conquistada através dos Vereadores. Porém, a Excelentíssima Prefeita 

à vontade e tirou os veículos da frente da Câmara e levou até a frente da 

e nem sequer um vídeo conseguiram fazer para divulgar a conquista 

lianense. Seguiu dizendo que os Vereadores são criticados 

e nas ruas e até mesmo são chamados de palhaços, mas no dia de ontem fez uma 

palhaçada que lhe deixou muito orgulhoso, contando que se deslocou até Passo Fundo, 

blico, para acompanhar um paciente. Lembrou que no ano de 

Dia, uma pesquisa da FIRJAN, a qual apontava nosso município 

 

Daiane Barancelli, cumprimentou 

abriu seu discurso falando de um assunto que lhe deixou muito chateada, 

no final de junho deste ano, no retorno da viagem de Brasília, conseguiu uma 

il reais) para custeio da saúde, 

porém, a administração municipal divulgou nas redes sociais e nas rádios, somente as 

rlamentares dos outros colegas.  Afirmou que muitas pessoas lhe questionaram 

no ano de 2018, quando foi 

 despercebido alguma 

oram divulgadas pelo 

. A Vereadora afirmou que estava magoada porque sentiu que sua emenda 

foi importante para o município. E 

em de lutar, pois de nada adianta 

se administração não reconhece, lembrando que no ano passado 

que ficou triste no dia que 

s que hoje estava se sentindo feliz e orgulhosa e também 

emenda, porque chegou na 

de materiais e equipamentos, como andadores, 

mas lamentou que a população e a 

a Brasília e ter trazido 

Norberto da Silva Barancelli foi o próximo 

o Senhor Presidente, 

funcionários da Casa, Vereadores e o público presente. Disse que concordava com as 

palavras proferidas pela Vereadora Daiane, pois estiveram juntos em Brasília no ano de 

2019 e que faria um desabafo com relação aos R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais) que foram adquiridos os dois veículos, sendo que tinham acertando que os 

ficariam expostos à população, em frente à Câmara de Vereadores, porque esta 

ido conquistada através dos Vereadores. Porém, a Excelentíssima Prefeita 

veículos da frente da Câmara e levou até a frente da 

e nem sequer um vídeo conseguiram fazer para divulgar a conquista à 

Seguiu dizendo que os Vereadores são criticados nas redes 

e nas ruas e até mesmo são chamados de palhaços, mas no dia de ontem fez uma 

contando que se deslocou até Passo Fundo, 

Lembrou que no ano de 2018 foi 

apontava nosso município 



na última colocação em saúde e que isso só se confirma

este cidadão, que durante meses vinha sendo tratado de um caso

outro. E que orientava este 

mesmo com a Prefeita e solicitasse 

muito pedir ele conseguiu fazer uma 

e ontem tiveram a triste notícia de que a doença é um câncer terrível. Disse que sentiu 

pena deste cidadão, que talvez

Vereador declarou que não é contra os médicos, mas em nosso

para atendimento, são vinte e quatro fichas por dia, sendo então setenta e duas consultas 

diárias. No seu ponto de vista não adianta só o paciente ir consultar, se ele não

encaminhamento para um especialista ou 

vem fazendo o seu trabalho de Vereador, fiscalizando e acompanhando

como também o ocorrido no ano de 2017, 

pernas devido à demora no atendimento. 

de CDL estava revoltado por estes acontecimentos, que geralmente 

pessoas mais humildes. 

dinheiro para algumas coisas e não se tem para outras. 

medidas necessárias e não corte gastos na saúde, especialmente, para as pessoas mais 

carentes. Outro fato que forçou os Vereadores a votarem contra o projeto da criação de 

cargos é que se a Prefeita 

ainda em 2017, tem certeza que seria aprovado

pessoal e o ano que vem é período eleitoral

que passaram pelo município 

que tem escutado de muitas pessoas

poder, o futuro candidato 

porque, em primeiro lugar

Espera que a nossa população acorde e que o 

todos e cuide com carinho 

que o ano que vem tem eleição e 

não com dinheiro, pois se o município continuar nesta situação

desenvolvimento, porque 

inscrito foi Vereador Diego Antonio Pereira. Depois de 

que os casos trazidos nessa tribuna são tristes e lamentáveis. Disse que os nove 

Vereadores já passaram por muitas situações, auxiliaram 

 

na última colocação em saúde e que isso só se confirmava, uma vez que acompanhando 

que durante meses vinha sendo tratado de um caso, mas que na verdade era 

E que orientava este cidadão para que viesse conversar com o Secretário

mesmo com a Prefeita e solicitasse a realização de um exame mais detalhado, depois de 

u fazer uma tomografia, sendo encaminhado para um especialista 

e ontem tiveram a triste notícia de que a doença é um câncer terrível. Disse que sentiu 

que talvez, poderia ter iniciado um tratamento 

rou que não é contra os médicos, mas em nosso município são

para atendimento, são vinte e quatro fichas por dia, sendo então setenta e duas consultas 

diárias. No seu ponto de vista não adianta só o paciente ir consultar, se ele não

para um especialista ou quem sabe um exame de emergência

trabalho de Vereador, fiscalizando e acompanhando

ocorrido no ano de 2017, quando um cidadão teve que amputar as duas 

rnas devido à demora no atendimento. Comentou que durante a conversa com o pessoal 

de CDL estava revoltado por estes acontecimentos, que geralmente 

pessoas mais humildes. Afirmou ainda que é lamentável ver que muitas vezes tem 

a algumas coisas e não se tem para outras. Espera que a Prefeita tome as 

medidas necessárias e não corte gastos na saúde, especialmente, para as pessoas mais 

carentes. Outro fato que forçou os Vereadores a votarem contra o projeto da criação de 

refeita tivesse elaborado um estudo e encaminhado tal 

, tem certeza que seria aprovado. Disse que a Prefeita não para

o ano que vem é período eleitoral, sendo que é costume de todos os governos 

que passaram pelo município usar a máquina pública para chegar até o poder

de muitas pessoas, que o ano que vem terá eleiç

o futuro candidato tem que ter dinheiro. Garantiu que não concorda

lugar, precisa ter caráter e responsabilidade com dinheiro público

que a nossa população acorde e que o futuro Prefeito assuma o compromisso com 

e cuide com carinho do dinheiro da população maximilianense

ue o ano que vem tem eleição e confia que Deus vai preparar uma pessoa com caráter 

não com dinheiro, pois se o município continuar nesta situação

desenvolvimento, porque é meia dúzia vivendo bem e o restante a 

iego Antonio Pereira. Depois de saudar os presentes

que os casos trazidos nessa tribuna são tristes e lamentáveis. Disse que os nove 

Vereadores já passaram por muitas situações, auxiliaram nas compras

 

, uma vez que acompanhando 

, mas que na verdade era 

cidadão para que viesse conversar com o Secretário e até 

xame mais detalhado, depois de 

tomografia, sendo encaminhado para um especialista 

e ontem tiveram a triste notícia de que a doença é um câncer terrível. Disse que sentiu 

ter iniciado um tratamento há meses atrás. O 

município são três médicos 

para atendimento, são vinte e quatro fichas por dia, sendo então setenta e duas consultas 

diárias. No seu ponto de vista não adianta só o paciente ir consultar, se ele não tiver o 

exame de emergência. Disse que 

trabalho de Vereador, fiscalizando e acompanhando casos duvidosos, 

quando um cidadão teve que amputar as duas 

Comentou que durante a conversa com o pessoal 

de CDL estava revoltado por estes acontecimentos, que geralmente acontecem com as 

que é lamentável ver que muitas vezes tem 

Espera que a Prefeita tome as 

medidas necessárias e não corte gastos na saúde, especialmente, para as pessoas mais 

carentes. Outro fato que forçou os Vereadores a votarem contra o projeto da criação de 

um estudo e encaminhado tal projeto de lei 

que a Prefeita não para de contratar 

costume de todos os governos 

usar a máquina pública para chegar até o poder. Afirmou 

ano que vem terá eleições e para chegar ao 

ue não concordava com isso, 

responsabilidade com dinheiro público. 

futuro Prefeito assuma o compromisso com 

milianense. Finalizando frisou 

uma pessoa com caráter e 

não com dinheiro, pois se o município continuar nesta situação, não haverá 

é meia dúzia vivendo bem e o restante a Deus dará. O último 

os presentes, mencionou 

que os casos trazidos nessa tribuna são tristes e lamentáveis. Disse que os nove 

nas compras de rifas, ajudaram 



com a doação de dinheiro para compra de prêmios, tentando beneficiar as pessoas com 

aquilo que eles não encontram no E

ajudar do que ser ajudado, no entanto, considera

Com relação ao projeto de criação dos cargos, o Vereador justificou seu voto contrário, 

uma vez que é complicado

acontecer e se liberarem o concurso

envolve toda a comunidade maximilianense. 

destes cargos trariam um impacto financeiro no ano de 2019 de R$ 

quarenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e trinta e tr

para R$ 151.387,25 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e 

cinco centavos) e em 2021 R$ 158.956,61 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos)

concurso e mesmo assim os cargos de confiança continuassem. 

economizando na saúde, na agricultura e na educação, com mais esse valor e 

cabides de emprego que a Prefeita dá para quem votou, 

cabide de emprego, aquele funcionário que passou por um processo seletivo. 

Verbalmente, o Vereador fez um pedido de informação

Rua Salgado Filho, com relação aos buracos e também 

encontra, mesmo que há dias não chove. 

que “aqui se despede um palhaço”, 

redes sociais, acredita que a única coisa que

Câmara, e como não botaram 

havendo mais nada a ser tratado

presente reunião ordinária 

que será realizada no dia 20

que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max.

Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada 

conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 

 

 

 

a doação de dinheiro para compra de prêmios, tentando beneficiar as pessoas com 

aquilo que eles não encontram no Executivo ou nas secretarias, disse

ajudar do que ser ajudado, no entanto, considerava um descaso com 

ao projeto de criação dos cargos, o Vereador justificou seu voto contrário, 

complicado o projeto vir em cima da hora, pois são sabem com

o concurso para estes cargos, pode ser séri

envolve toda a comunidade maximilianense. Segundo o Vereador, os gastos com a criação 

destes cargos trariam um impacto financeiro no ano de 2019 de R$ 

quarenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e trinta e três centavos), 

(cento e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e 

cinco centavos) e em 2021 R$ 158.956,61 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos). E temia que a 

concurso e mesmo assim os cargos de confiança continuassem. Ressaltou que já 

e, na agricultura e na educação, com mais esse valor e 

a Prefeita dá para quem votou, uma vez que,

cabide de emprego, aquele funcionário que passou por um processo seletivo. 

Verbalmente, o Vereador fez um pedido de informação ao Secretário e a Prefeita

com relação aos buracos e também sobre a água parada que lá se 

encontra, mesmo que há dias não chove. Finalizando seu discurso, o Vereador declarou 

que “aqui se despede um palhaço”,  de acordo com o que leu em algumas postagens nas 

acredita que a única coisa que passava ao vivo pelo facebook 

como não botaram chapéu no palhaço, afirmou que estava

ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados 

presente reunião ordinária e convidou a todos para a Décima Segunda

20 de Agosto de 2019, às 19h. Agradeceu o público presente

que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max. 

Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada 

conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.  

 

a doação de dinheiro para compra de prêmios, tentando beneficiar as pessoas com 

sse que é bem melhor 

um descaso com o dinheiro público. 

ao projeto de criação dos cargos, o Vereador justificou seu voto contrário, 

da hora, pois são sabem como vai 

sério ou não e que isso 

os gastos com a criação 

destes cargos trariam um impacto financeiro no ano de 2019 de R$ 144.178,33 (cento e 

ês centavos), em 2020 subiria 

(cento e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e 

cinco centavos) e em 2021 R$ 158.956,61 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e 

temia que a Prefeita realizasse 

Ressaltou que já estão 

e, na agricultura e na educação, com mais esse valor e mais os 

vez que, só não considera 

cabide de emprego, aquele funcionário que passou por um processo seletivo. 

ao Secretário e a Prefeita sobre a 

sobre a água parada que lá se 

, o Vereador declarou 

algumas postagens nas 

acebook era a sessão da 

estava no meio. Não 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da 

Segunda Sessão Ordinária, 

o público presente e os 

 Do que eu, Valdicir 

Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada 

 


