
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA

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, 

a DécimaTerceira Reunião O

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. 

Presidente dispensou a leitura da Ata

disponibilizada aos Vereadores

de votos. Em continuidade

seguintes matérias: - Requerimento Nº. 004/2019 

Justifica sua ausência na Décima Segunda Reunião Ordinária realizada nessa Casa

no dia 20 de Agosto de 2019. 

Indica a Chefe do Poder Executivo, que através do setor competente, realize um estudo e 

adote medidas urgentes visando melhorias (com operação tapa

calçamentos das ruas do município. 

Zukunelli: Indica ao Executivo Municipal, para que através da Secretaria de Obras, sejam 

providenciadas, em caráter de urgência, as melhorias necessárias na estrada que dá acesso até 

a propriedade do Senhor Valério Bassaneze, na Linha Baixo Caçador. 

070/2019 – do Vereador Valdicir Bertoni

encaminhe ao setor competente da administração, que seja realizado um estudo de 

viabilidade, visando à implantação de estacionamento oblíquo em frente à Mecânica Amaral,

na Rua Anchieta. - Indicação N° 071/2019

Reitera a Chefe do Poder Executivo, solicitação para que a secretaria competente providencie 

obras de canalização do poço artesiano para a Linha Raia. 

Vereador Norberto da Silva Barancelli

mais um banheiro público na Unidade Básica de Saúde, no lado de fora da unidade, para que a 

população faça uso, principalmente, para os pacientes que precisam se

e exames em Passo Fundo e que aguardam transporte durante a madrugada. 

073/2019 – do Vereador Diego Antonio Pereira

 

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 06 de Setembro

______________________________________________________________________

do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove

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

Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Se

s seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,

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. Na sequência,

leitura da Ata da Reunião Ordinária anterior, 

disponibilizada aos Vereadores, pôs em discussão e votação, sendo aprovada por 

continuidade, realizou-se à leitura do EXPEDIENTE DO DIA

Requerimento Nº. 004/2019 – do Vereador Ismael Zukunelli

Justifica sua ausência na Décima Segunda Reunião Ordinária realizada nessa Casa

no dia 20 de Agosto de 2019. - Indicação Nº 068/2019– do Vereador Ismael Zukunelli

a Chefe do Poder Executivo, que através do setor competente, realize um estudo e 

adote medidas urgentes visando melhorias (com operação tapa-buracos e nivelamento) nos 

calçamentos das ruas do município. - Indicação Nº 069/2019 – do Vereador Ismael 

ao Executivo Municipal, para que através da Secretaria de Obras, sejam 

providenciadas, em caráter de urgência, as melhorias necessárias na estrada que dá acesso até 

a propriedade do Senhor Valério Bassaneze, na Linha Baixo Caçador. 

do Vereador Valdicir Bertoni: Indica a Chefe do Poder Executivo, para que 

encaminhe ao setor competente da administração, que seja realizado um estudo de 

viabilidade, visando à implantação de estacionamento oblíquo em frente à Mecânica Amaral,

Indicação N° 071/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli

Reitera a Chefe do Poder Executivo, solicitação para que a secretaria competente providencie 

obras de canalização do poço artesiano para a Linha Raia. - Indicação Nº 072/

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Sugere ao Poder Executivo que seja construído 

mais um banheiro público na Unidade Básica de Saúde, no lado de fora da unidade, para que a 

população faça uso, principalmente, para os pacientes que precisam se deslocar para consultas 

e exames em Passo Fundo e que aguardam transporte durante a madrugada. 

do Vereador Diego Antonio Pereira: Que o Executivo Municipal através da 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

Setembro de 2019. 

___________________________________________________________________________ 

enove, às dezenove horas, 

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

Sergio Bernardi, estando 

Diego Antonio Pereira, Ismael 

Norberto da Silva Barancelli, Onira 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a 

presente sessão ordinária. Deu as 

público presente e os que 

Na sequência, o Senhor 

anterior, a qual já havia sido 

aprovada por unanimidade 

EXPEDIENTE DO DIA, constando das 

do Vereador Ismael Zukunelli: 

Justifica sua ausência na Décima Segunda Reunião Ordinária realizada nessa Casa Legislativa 

do Vereador Ismael Zukunelli: 

a Chefe do Poder Executivo, que através do setor competente, realize um estudo e 

buracos e nivelamento) nos 

do Vereador Ismael 

ao Executivo Municipal, para que através da Secretaria de Obras, sejam 

providenciadas, em caráter de urgência, as melhorias necessárias na estrada que dá acesso até 

a propriedade do Senhor Valério Bassaneze, na Linha Baixo Caçador. - Indicação N° 

Indica a Chefe do Poder Executivo, para que 

encaminhe ao setor competente da administração, que seja realizado um estudo de 

viabilidade, visando à implantação de estacionamento oblíquo em frente à Mecânica Amaral, 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

Reitera a Chefe do Poder Executivo, solicitação para que a secretaria competente providencie 

Indicação Nº 072/2019 – do 

Sugere ao Poder Executivo que seja construído 

mais um banheiro público na Unidade Básica de Saúde, no lado de fora da unidade, para que a 

deslocar para consultas 

e exames em Passo Fundo e que aguardam transporte durante a madrugada. - Indicação Nº 

Que o Executivo Municipal através da 



Secretaria competente providencie a restauração necessária nos

localizado na Rua General Daltro Filho, reiterando a Indicação Nº. 040/2017, da Vereadora 

Daiane Barancelli. - Indicação Nº 074/2019 

que o Poder Executivo Municipal, através de seu ór

conceder auxílio para o custeio das despesas com as jantas dos atletas e equipe técnica que 

representam o município, durante os jogos disputados pela Taça RBS. 

026/2019: Dispõe sobre os procedimentos para a Participação, a Proteção e a Defesa dos 

Direitos do Usuário de Serviços Públicos da Administração Pública Municipal, direta e 

indireta, de que trata a Lei N° 13.460, de 26 de Junho de 2017. 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências. 

O projeto de lei foi apresentado e encaminhado a Comissão Única de Parecer. 

Lei Nº 028/2019: Autoriza o Poder Executivo repassar recursos à Associação

Bombeiros Voluntários de Machadinho e dá outras providências. 

029/2019: Autoriza o Prefeito Municipal a ausentar

Missão Técnica ao Exterior com Prefeitos da AMUNOR/ CIRENOR, no período de

de Novembro de 2019, e dá outras providências. 

a I Edição do Programa de Incentivo a Arrecadação 

providências. Iniciando a 

Requerimento de Justificativa

por unanimidade de votos. 

Zukunelli. Com a palavra o autor mencionou

município estão em precárias condições de trafegabilidade. Disse que se preocupa porque tem 

conversado com motoristas, pedestres moradores e todos estão bastante preocupados porque 

os buracos estão aumentando cada

questão do embelezamento da avenida e a seu ver estaria na hora de começar a olhar um 

pouco mais para as ruas. Disse ainda que 

eles cobram em torno de R

colocaria em material e a máquina,

o município conseguisse economizar um pou

conserto. O Vereador Valdicir Bertoni falou

porque realmente as nossas ruas estão precárias, mas que o problema vem se alongando de 

outros mandatos, acredita que os Vereadores de o

mas que hoje estão fazendo a sua parte.  

difícil conseguir esses profissionais para fazer as restaurações

considerou a indicação do Vereador Ismael muito boa, 

 

Secretaria competente providencie a restauração necessária nos brinquedos do parque infantil, 

localizado na Rua General Daltro Filho, reiterando a Indicação Nº. 040/2017, da Vereadora 

Indicação Nº 074/2019 – da Vereadora Onira Orlando Zonin

que o Poder Executivo Municipal, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de 

conceder auxílio para o custeio das despesas com as jantas dos atletas e equipe técnica que 

representam o município, durante os jogos disputados pela Taça RBS. 

Dispõe sobre os procedimentos para a Participação, a Proteção e a Defesa dos 

Direitos do Usuário de Serviços Públicos da Administração Pública Municipal, direta e 

indireta, de que trata a Lei N° 13.460, de 26 de Junho de 2017. - Projeto de Lei Nº 027/2019

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências. 

O projeto de lei foi apresentado e encaminhado a Comissão Única de Parecer. 

Autoriza o Poder Executivo repassar recursos à Associação

Bombeiros Voluntários de Machadinho e dá outras providências. -

Autoriza o Prefeito Municipal a ausentar-se do Município, para participar da 

Missão Técnica ao Exterior com Prefeitos da AMUNOR/ CIRENOR, no período de

de Novembro de 2019, e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 030/2019

a I Edição do Programa de Incentivo a Arrecadação – Nota Premiada, e dá outras 

Iniciando a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu à 

Justificativa Nº 004/2019, do Vereador Ismael Zukunelli, que foi aprovado 

por unanimidade de votos. Em discussão, a Indicação Nº. 068/2019, do Vereador Ismael 

Com a palavra o autor mencionou que não é de hoje, mas a mai

io estão em precárias condições de trafegabilidade. Disse que se preocupa porque tem 

conversado com motoristas, pedestres moradores e todos estão bastante preocupados porque 

os buracos estão aumentando cada dia mais. Afirmou que a administração está trabalhando na 

questão do embelezamento da avenida e a seu ver estaria na hora de começar a olhar um 

. Disse ainda que conversou com um pessoal que faz esses consertos e 

de R$ 10,00 (dez reais) o metro, mais um pouco que

máquina, custaria em média R$ 17,00 (dezessete reais ) 

o município conseguisse economizar um pouco, daria para fazer muitos metros quadrados de 

aldicir Bertoni falou que concordava com a indicação do colega, 

porque realmente as nossas ruas estão precárias, mas que o problema vem se alongando de 

outros mandatos, acredita que os Vereadores de outras gestões também fizeram est

stão fazendo a sua parte.  Conforme os valores que foram 

conseguir esses profissionais para fazer as restaurações. O Vere

considerou a indicação do Vereador Ismael muito boa, inclusive, falavam em outras ocasiõ

 

brinquedos do parque infantil, 

localizado na Rua General Daltro Filho, reiterando a Indicação Nº. 040/2017, da Vereadora 

da Vereadora Onira Orlando Zonin: Para 

gão competente, estude a possibilidade de 

conceder auxílio para o custeio das despesas com as jantas dos atletas e equipe técnica que 

representam o município, durante os jogos disputados pela Taça RBS. - Projeto de Lei Nº 

Dispõe sobre os procedimentos para a Participação, a Proteção e a Defesa dos 

Direitos do Usuário de Serviços Públicos da Administração Pública Municipal, direta e 

Projeto de Lei Nº 027/2019: 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências. 

O projeto de lei foi apresentado e encaminhado a Comissão Única de Parecer. - Projeto de 

Autoriza o Poder Executivo repassar recursos à Associação do Corpo de 

- Projeto de Lei Nº 

se do Município, para participar da 

Missão Técnica ao Exterior com Prefeitos da AMUNOR/ CIRENOR, no período de 01 a 10 

Projeto de Lei Nº 030/2019: Dispõe sobre 

Nota Premiada, e dá outras 

submeteu à votação o 

004/2019, do Vereador Ismael Zukunelli, que foi aprovado 

a Indicação Nº. 068/2019, do Vereador Ismael 

que não é de hoje, mas a maioria das ruas do 

io estão em precárias condições de trafegabilidade. Disse que se preocupa porque tem 

conversado com motoristas, pedestres moradores e todos estão bastante preocupados porque 

dministração está trabalhando na 

questão do embelezamento da avenida e a seu ver estaria na hora de começar a olhar um 

conversou com um pessoal que faz esses consertos e 

, mais um pouco que o município 

00 (dezessete reais ) o metro. Se 

s metros quadrados de 

que concordava com a indicação do colega, 

porque realmente as nossas ruas estão precárias, mas que o problema vem se alongando de 

utras gestões também fizeram este pedido, 

Conforme os valores que foram orçados, não seria 

O Vereador Marcelo Richit 

inclusive, falavam em outras ocasiões 



que seria interessante direcionar pedidos de recursos aos representantes federais, para essa 

finalidade. Se compararmos com outros municípios, nossas dificuldades são enormes na 

questão de pavimentação.  Mas a curto prazo, entende que 

administração, principalmente nas ruas mais complicadas, mas na medida do possível, 

acredita que tenham que buscar recursos para resolver

nosso município está bastante atrasada e como foi comentando não

mas quehá tempos ficou esquecido.

Barancelli dizendo que uma operação tapa

um cidadão, que se encontrava presente, há meses atrás em f

molhado por um veículo que passou num buraco em dia de chuva, e que o mesmo permanece 

ao lado dessa farmácia. Disse que os Vereadores são cobrados diariamente pela população, 

por isso, espera que a Senhora Prefeita e Secretário

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

discussão, a Indicação Nº. 069/2019, de autoria do Vereador Ismael Zukunelli. 

com a palavra o autor disse que vem atender ao

consertada a estrada da capela até a sua propriedade. E que hoje esteve conversando com este 

cidadão, o qual afirmou que não adianta mexer na estrada se não for colocado o  cascalho, 

mas que ele havia conversado com

conserto, mas precisavam arrumar o cascalho. 

dos colegas também é que há um tempo atrás, bateram forte na questão do cascalho, onde 

centenas e centenas de cargas de c

município licenciado e de graça, q

Secretário Luimar esteve nessa Casa dando explicações, ele mesmomencionou a questão da 

dificuldade no cascalho, mas 

resultado está aí, todo o cascalho da área industrial foi extraído

obra da barragem, mas que hoje esse material faz falta para consertar os mais de 

estrada no município, onde

Para o Vereador, foi uma irresponsabilidade da administração e foi o primeiro que falou 

atrás, muitos lhe criticaram, porém, 

que o Vereador não tem razão

questão, sabendo das péssimas condições

dá para se fazer as coisas, tudo precisa ser calculado,

foi dado sem ter retorno nenhum

pronunciou, afirmando que durante a semana esteve vis

moradores, acredita que aproximadamente 

 

que seria interessante direcionar pedidos de recursos aos representantes federais, para essa 

finalidade. Se compararmos com outros municípios, nossas dificuldades são enormes na 

questão de pavimentação.  Mas a curto prazo, entende que a iniciativa

, principalmente nas ruas mais complicadas, mas na medida do possível, 

que buscar recursos para resolver, pois, infelizmente, na questão de ruas, 

tante atrasada e como foi comentando não é um problema de agora, 

ficou esquecido.Também se pronunciou o Vereador

Barancelli dizendo que uma operação tapa-buraco seria muito importante no município, pois 

um cidadão, que se encontrava presente, há meses atrás em frente a farmácia do Nego foi 

molhado por um veículo que passou num buraco em dia de chuva, e que o mesmo permanece 

ao lado dessa farmácia. Disse que os Vereadores são cobrados diariamente pela população, 

por isso, espera que a Senhora Prefeita e Secretário responsável tomasse as devidas 

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

discussão, a Indicação Nº. 069/2019, de autoria do Vereador Ismael Zukunelli. 

com a palavra o autor disse que vem atender ao pedido do Senhor Valério, para que seja 

consertada a estrada da capela até a sua propriedade. E que hoje esteve conversando com este 

cidadão, o qual afirmou que não adianta mexer na estrada se não for colocado o  cascalho, 

mas que ele havia conversado com o Secretário Luimar, o qual garantiu que iriam fazer o 

conserto, mas precisavam arrumar o cascalho. Disse que lhe deixa preocupado e que a maioria 

dos colegas também é que há um tempo atrás, bateram forte na questão do cascalho, onde 

e cargas de cascalho foram extraídos da área industrial

município licenciado e de graça, que resolveria o problema de 80% no mínimo. No dia que o 

Secretário Luimar esteve nessa Casa dando explicações, ele mesmomencionou a questão da 

dade no cascalho, mas quando os vereadores falaram foram criticados

todo o cascalho da área industrial foi extraído e destinado 

, mas que hoje esse material faz falta para consertar os mais de 

, onde muitos lugares estão com enormes dificuldades de trafegabilidade. 

Para o Vereador, foi uma irresponsabilidade da administração e foi o primeiro que falou 

atrás, muitos lhe criticaram, porém, gostaria que esses que lhe criticaram viessem hoje falar 

razão. Solicitou que o Secretário de Obras avaliasse o seu pedido em 

péssimas condições dessa estrada, porém, alertou que 

dá para se fazer as coisas, tudo precisa ser calculado, lá atrás tínhamos o

foi dado sem ter retorno nenhum. O Vereador Norberto da Silva Barancelli

afirmando que durante a semana esteve visitando o Baixo Caçador

moradores, acredita que aproximadamente sessenta dias atrás foi realizado

 

que seria interessante direcionar pedidos de recursos aos representantes federais, para essa 

finalidade. Se compararmos com outros municípios, nossas dificuldades são enormes na 

a iniciativa deve ser da 

, principalmente nas ruas mais complicadas, mas na medida do possível, 

, pois, infelizmente, na questão de ruas, 

é um problema de agora, 

VereadorNorberto da Silva 

buraco seria muito importante no município, pois 

rente a farmácia do Nego foi 

molhado por um veículo que passou num buraco em dia de chuva, e que o mesmo permanece 

ao lado dessa farmácia. Disse que os Vereadores são cobrados diariamente pela população, 

responsável tomasse as devidas 

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

discussão, a Indicação Nº. 069/2019, de autoria do Vereador Ismael Zukunelli. Novamente 

pedido do Senhor Valério, para que seja 

consertada a estrada da capela até a sua propriedade. E que hoje esteve conversando com este 

cidadão, o qual afirmou que não adianta mexer na estrada se não for colocado o  cascalho, 

o Secretário Luimar, o qual garantiu que iriam fazer o 

Disse que lhe deixa preocupado e que a maioria 

dos colegas também é que há um tempo atrás, bateram forte na questão do cascalho, onde 

ascalho foram extraídos da área industrial, um cascalho do 

de 80% no mínimo. No dia que o 

Secretário Luimar esteve nessa Casa dando explicações, ele mesmomencionou a questão da 

criticados, mas agora o 

e destinado para construção da 

, mas que hoje esse material faz falta para consertar os mais de 400 km de 

ficuldades de trafegabilidade. 

Para o Vereador, foi uma irresponsabilidade da administração e foi o primeiro que falou lá 

esses que lhe criticaram viessem hoje falar 

avaliasse o seu pedido em 

ou que por impulso não 

tínhamos o ouro na mão e o ouro 

Norberto da Silva Barancelli também se 

itando o Baixo Caçador, a pedido dos 

realizado o patrolamento, 



cascalhamento e a britagem até a capela da comunidade, porque estariam em festa. Disse que 

está complicado trabalhar porque eles 

uma festa e que foi cobrado pelos moradores, que da capela para baixo, fazem quase dois anos 

que não é feito patrolamento e nem cascalhamento. Disse que o Senhor Emílio Padilha

também fez um pedido para

estábulo, que é o local de onde tira seu sustento, 

a Prefeita, mas até agora nenhuma medida foi tomada

que o nosso município vive da agricultura

pois os moradores da comunidade 

cidade. Em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos. 

Indicação Nº. 070/2019, de autoria do Vereador Valdicir Bertoni, manifestou

dizendo que em conversa com o 

uma vez que o município conta com novos policiais, sendo que muitos conduto

sendo multados. Disse que a oficina tem um grande 

questão do restaurante em frente, 

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

Nº. 071/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

a indicação vem novamente atender ao pedido dos moradores que s

sessão, para que a Senhora Prefeita viabilizasse, com urgência, a canalização do poço 

artesiano, destinando água para a Linha Raia.

carentes são humilhadas pelos políticos, sendo que este

do ano e o poço há mais de sessenta dias que está pronto. Questionou porque motivo a 

Senhora Prefeita estaria segurando a canalização

eleitoral, mas afirmou que nesses dia

água. O Vereador disse ainda 

em primeiro lugar numa casa. Solicitou que a Senhora Prefeita não deixe para fazer esta 

canalização somente no pr

Prefeito e os demais secretário, uma vez que todo cidadão deve exigir seus direitos e que a 

água também é um direito da nossa população. Afirmou que foi graças a 

está sendo construída no Passo, que a água será levada até Linha Raia, porque se dependesse 

da Senhora Prefeita, essa população ficar

Vereador Marcelo Richit, frisando que a 

ser feita o mais breve possível. Aproveitando a oportunidade o Vereador comentou que existe 

um problema semelhante na comunidade da Linha Santo Antônio

pedido, inclusive conseguiram uma bomba, que atende a Linha São Braz e a

 

cascalhamento e a britagem até a capela da comunidade, porque estariam em festa. Disse que 

está complicado trabalhar porque eles só fazem melhorias nas estradas quando sabem que tem 

que foi cobrado pelos moradores, que da capela para baixo, fazem quase dois anos 

que não é feito patrolamento e nem cascalhamento. Disse que o Senhor Emílio Padilha

para oito cargas de cascalho, que seriam colocados ao redor 

de onde tira seu sustento, que solicitou ao Senhor Secretário 

enhuma medida foi tomada. Lembrou que sempre 

município vive da agricultura, por isso, espera que providê

pois os moradores da comunidade também estão com dificuldades para se deslocar a

m votação, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos. 

ndicação Nº. 070/2019, de autoria do Vereador Valdicir Bertoni, manifestou

dizendo que em conversa com o proprietário da oficina Amaral foi sugerido essa indicação, 

uma vez que o município conta com novos policiais, sendo que muitos conduto

sendo multados. Disse que a oficina tem um grande movimento de veículos

frente, sendo que o pessoal acaba estacionando oblíquo. 

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

Nº. 071/2019, do Vereador Norberto da Silva Barancelli. Se manifestou o autor salientado que 

a indicação vem novamente atender ao pedido dos moradores que se encontram presentes na 

sessão, para que a Senhora Prefeita viabilizasse, com urgência, a canalização do poço 

artesiano, destinando água para a Linha Raia. Disse que se revolta porque as pessoas mais 

carentes são humilhadas pelos políticos, sendo que este recurso já foi liberado desde o início 

do ano e o poço há mais de sessenta dias que está pronto. Questionou porque motivo a 

Senhora Prefeita estaria segurando a canalização, a seu ver, porque o ano que vem é o período 

eleitoral, mas afirmou que nesses dias sem chuva, a população da Linha Raia já estava sem 

disse ainda que o prefeito não está preocupado com isso, mas a água está 

em primeiro lugar numa casa. Solicitou que a Senhora Prefeita não deixe para fazer esta 

canalização somente no próximo ano, e espera que o povo continue cobrando essa Casa, o 

Prefeito e os demais secretário, uma vez que todo cidadão deve exigir seus direitos e que a 

água também é um direito da nossa população. Afirmou que foi graças a 

struída no Passo, que a água será levada até Linha Raia, porque se dependesse 

população ficaria sem água por muitos anos ainda.

frisando que a água é um direito sagrado e que a canalização 

ser feita o mais breve possível. Aproveitando a oportunidade o Vereador comentou que existe 

um problema semelhante na comunidade da Linha Santo Antônio, que também já foi feito o 

conseguiram uma bomba, que atende a Linha São Braz e a

 

cascalhamento e a britagem até a capela da comunidade, porque estariam em festa. Disse que 

só fazem melhorias nas estradas quando sabem que tem 

que foi cobrado pelos moradores, que da capela para baixo, fazem quase dois anos 

que não é feito patrolamento e nem cascalhamento. Disse que o Senhor Emílio Padilha 

oito cargas de cascalho, que seriam colocados ao redor de um 

enhor Secretário e também 

sempre falam nessa Casa 

que providências sejam tomadas 

ficuldades para se deslocar até a 

m votação, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos. Posta em discussão a 

ndicação Nº. 070/2019, de autoria do Vereador Valdicir Bertoni, manifestou-se o proponente 

foi sugerido essa indicação, 

uma vez que o município conta com novos policiais, sendo que muitos condutores estão 

veículos e também pela 

estacionando oblíquo. Submetida 

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

Se manifestou o autor salientado que 

e encontram presentes na 

sessão, para que a Senhora Prefeita viabilizasse, com urgência, a canalização do poço 

Disse que se revolta porque as pessoas mais 

recurso já foi liberado desde o início 

do ano e o poço há mais de sessenta dias que está pronto. Questionou porque motivo a 

o ano que vem é o período 

s sem chuva, a população da Linha Raia já estava sem 

que o prefeito não está preocupado com isso, mas a água está 

em primeiro lugar numa casa. Solicitou que a Senhora Prefeita não deixe para fazer esta 

óximo ano, e espera que o povo continue cobrando essa Casa, o 

Prefeito e os demais secretário, uma vez que todo cidadão deve exigir seus direitos e que a 

água também é um direito da nossa população. Afirmou que foi graças a esta barragem que 

struída no Passo, que a água será levada até Linha Raia, porque se dependesse 

ainda. Pronunciou-se o 

água é um direito sagrado e que a canalização deve 

ser feita o mais breve possível. Aproveitando a oportunidade o Vereador comentou que existe 

que também já foi feito o 

conseguiram uma bomba, que atende a Linha São Braz e até perto do Cerro 



da Rapadura e seria também para L

população daquela região também 

leite, se no inverno deu problema 

ainda que o projeto deve estar em algum lugar, o orçamento não é tão alto, 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 

canalização. O Vereador Valdicir Bertoni 

está disponível e não vê motivo par

testemunhou um morador da Linha Raia puxando água do município até a sua propriedade 

com um jerico, por isso, gostaria que a Senhora P

é fundamental para tudo. O Vereador Ismael Zukunelli comentou que ouvindo os relatos do 

Vereador Norberto e também do Vereador Marcelo, muitos podem estar chamando os 

Vereadores de chatos, mas em quase todas as r

questão de economia ou sobre evitar rasgar 

30.000,00 resolveria o problema da comunidade de Santo Antônio, onde os moradores 

necessitando de água encanada, pela questão da falta de chuva. Reportando

Vereador disse que o povo está presente e implorando pela água e 

Vereador pedir para ser resolvido 

Vereador, em meio a tudo isso tem observado luxúrias 

objetos para o gabinete e com viagens, mas os Vereadores 

preciso olhar com mais atenção

que se refere aos gastos com 

de questão de utilidade pública

preço pelas irresponsabilidades do comandante do mun

Locatelli declarou que quando existe o problema precisamos buscar conhecimento direto da 

fonte, tem conversado com o poder público, o qual 

indicar o local para colocar a caixa

mencionado pelo Vereador, se não fosse a construção da barragem não sairia o poço 

artesiano, isso prova que a parceria da prefeitura com a barragem rende frutos para o 

município. Novamente com a palavra o Vereador No

reservado há mais de quarenta dias

ponto de vista a Prefeita não está tendo vontade

manifestou-se o Vereador Sergio Bernardi afirmando que nos 

procuraram por causa deste problema e que ficou feliz pelo 

Pediu que seja realizado com 

água, inclusive da cidade, porque o local sempre foi precário de água

 

da Rapadura e seria também para Linha Santo Antônio. Disse que infelizmente boa parte da 

população daquela região também está com este problema, quase todos são 

problema com a estiagem, imaginem se der um verão seco

ainda que o projeto deve estar em algum lugar, o orçamento não é tão alto, 

.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

O Vereador Valdicir Bertoni também se manifestou dizendo que se o

não vê motivo para não fazer. Relatou também que na semana passada 

testemunhou um morador da Linha Raia puxando água do município até a sua propriedade 

com um jerico, por isso, gostaria que a Senhora Prefeita avaliasse com carinho porque a água 

O Vereador Ismael Zukunelli comentou que ouvindo os relatos do 

Vereador Norberto e também do Vereador Marcelo, muitos podem estar chamando os 

Vereadores de chatos, mas em quase todas as reuniões vem batendo na mesma tecla, na 

questão de economia ou sobre evitar rasgar o dinheiro público. Disse que em torno de R$ 

o problema da comunidade de Santo Antônio, onde os moradores 

necessitando de água encanada, pela questão da falta de chuva. Reportando

o povo está presente e implorando pela água e faz um tempo que vê o 

ser resolvido e a Prefeita falando que vai ser 

Vereador, em meio a tudo isso tem observado luxúrias da administração 

gabinete e com viagens, mas os Vereadores que estão errados

olhar com mais atenção, a administração precisa ser um pouco mais profissional no 

que se refere aos gastos com o dinheiro público, investindo, principalmente

utilidade pública. Disse também que mais uma vez alguém está pagando o 

preço pelas irresponsabilidades do comandante do município. O Vereador Marcelo Junior 

declarou que quando existe o problema precisamos buscar conhecimento direto da 

fonte, tem conversado com o poder público, o qual informou que a comunidade precisa 

local para colocar a caixa, e a partir disso se começa o encanamento. Como foi 

mencionado pelo Vereador, se não fosse a construção da barragem não sairia o poço 

isso prova que a parceria da prefeitura com a barragem rende frutos para o 

município. Novamente com a palavra o Vereador Norberto declarou que já deixou o terreno 

há mais de quarenta dias e está aguardando a Senhora Prefeita ir até lá, mas no seu 

ponto de vista a Prefeita não está tendo vontade. Passando a presidência a Vice

se o Vereador Sergio Bernardi afirmando que nos últimos dias várias pessoas 

procuraram por causa deste problema e que ficou feliz pelo Vereador Norberto 

realizado com urgência, porque é verídico que muitas pessoas estão

, porque o local sempre foi precário de água. 

 

infelizmente boa parte da 

, quase todos são produtores de 

der um verão seco. Afirmou 

ainda que o projeto deve estar em algum lugar, o orçamento não é tão alto, em torno de R$ 

,00 (trinta mil reais) para fazer essa 

dizendo que se o recurso já 

Relatou também que na semana passada 

testemunhou um morador da Linha Raia puxando água do município até a sua propriedade 

refeita avaliasse com carinho porque a água 

O Vereador Ismael Zukunelli comentou que ouvindo os relatos do 

Vereador Norberto e também do Vereador Marcelo, muitos podem estar chamando os 

euniões vem batendo na mesma tecla, na 

dinheiro público. Disse que em torno de R$ 

o problema da comunidade de Santo Antônio, onde os moradores estão 

necessitando de água encanada, pela questão da falta de chuva. Reportando-se a Linha Raia, o 

faz um tempo que vê o 

refeita falando que vai ser resolver. Segundo o 

da administração com compras de 

que estão errados. Afirmou que é 

ouco mais profissional no 

principalmente, quando se trata 

Disse também que mais uma vez alguém está pagando o 

. O Vereador Marcelo Junior 

declarou que quando existe o problema precisamos buscar conhecimento direto da 

a comunidade precisa 

disso se começa o encanamento. Como foi 

mencionado pelo Vereador, se não fosse a construção da barragem não sairia o poço 

isso prova que a parceria da prefeitura com a barragem rende frutos para o 

rberto declarou que já deixou o terreno 

á aguardando a Senhora Prefeita ir até lá, mas no seu 

. Passando a presidência a Vice-Presidente 

últimos dias várias pessoas lhe 

Vereador Norberto ceder o local. 

, porque é verídico que muitas pessoas estão puxando 

. Segundo o Vereador, 



próximo ao poço, na comunidade d

ficam sem água, por isso, pediu 

e não havendo mais manifestações, a indicação foi posta em 

unanimidade de votos. Em

VereadorNorberto da Silva Barancelli

passada estava caminhando pelo 

Caçador, que estava revoltado com os Vereadores, o mesmo reclamou que dias atrás tinha 

uma consulta em Passo Fundo

saúde,  às quatro horas da manhã

procurar e não encontrou, por isso, teve que retornar até sua casa porque teria 

necessidades na roupa. Solicit

urgência, e construam um banheiro do l

deslocam na madrugada a

Daiane conseguiu uma emenda parlamentar de 

saúde e também teve outra 

cinquenta mil reais), sendo que estes recursos, quando são trazidos de 

investidos em saúde e no atendimento da p

matéria foi aprovada por unanimidade de votos. 

do Vereador Diego Antonio Pereira, se manifestou o autor

reclamações de muitos pais que levam seus filhos até o parquinho

brinquedos quebrados e em mau estado de conservação, os pais relataram que 

sossego enquanto seus filhos brincam, 

machucarem. Para evitar que um acidente aconteça com alguma criança

que Secretaria responsável 

usados pelas crianças sem perigo.

que em 2017 quando assumiu o cargo de V

por ter uma filha e também por 

Escola Dom Bosco, com seus pais e acabam parando no parq

atividade física. Disse que se sente 

comparam o nosso parque ao parque da cida

feitos de plástico, que não são perigosos para as crianças

sentiu muito triste e frustrada 

para as crianças e também 

Diego, existem vários brinquedos 

reitera o seu pedido para que o 

 

próximo ao poço, na comunidade do Passo, tem várias famílias que com qualquer estiagem, 

, por isso, pediu que seja resolvido esse problema. Reas

e não havendo mais manifestações, a indicação foi posta em votação

Em seguida foi à deliberação a Indicação Nº. 0

Norberto da Silva Barancelli. Se manifestou o autor relatando que 

stava caminhando pelo centro da cidade e encontrou um cidadão

ava revoltado com os Vereadores, o mesmo reclamou que dias atrás tinha 

Passo Fundo, que se deslocou de táxi da sua comunidade até o posto de 

horas da manhã e que ao chegar no posto precisava de um banheiro foi 

e não encontrou, por isso, teve que retornar até sua casa porque teria 

. Solicitou que os responsáveis tomassem as devidas providências

, e construam um banheiro do lado de fora, para atender essas pessoas que se 

madrugada até Passo Fundo. Disse que no ano passado a colega V

menda parlamentar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para custeio da 

e também teve outra colega que trouxe uma emenda de R$ 250

ndo que estes recursos, quando são trazidos de 

no atendimento da população que passa por dificuldades. Em votação a 

matéria foi aprovada por unanimidade de votos. Posta em discussão a Indicação Nº. 073

do Vereador Diego Antonio Pereira, se manifestou o autor justificando que 

reclamações de muitos pais que levam seus filhos até o parquinho. Porém 

em mau estado de conservação, os pais relataram que 

seus filhos brincam, porque tem que ficar cuidando para eles 

carem. Para evitar que um acidente aconteça com alguma criança

responsável fizesse a remoção ou consertasse estes brinquedos

usados pelas crianças sem perigo. Pronunciou-se a Vereadora Daiane 

assumiu o cargo de Vereadora, tinha o compromisso com a comunidade

também por morar perto do parque. Contou que muitas crianças saem da 

, com seus pais e acabam parando no parque para brincar ou fazer uma 

atividade física. Disse que se sente pressionada pela população, pois muitas pessoas 

comparam o nosso parque ao parque da cidade do Machadinho, o qual 

não são perigosos para as crianças e de fácil acesso

e frustrada com os comentários, até porque não temos um parque 

também para as famílias se reunirem. Como foi comentado pelo V

brinquedos quebrados e em péssimas condições, por isso, 

para que o engenheiro avalie a situação e se tiver 

 

o Passo, tem várias famílias que com qualquer estiagem, 

. Reassumindo a presidência 

votação e aprovada por 

Indicação Nº. 072/2019, do 

Se manifestou o autor relatando que na semana 

cidadão, da Linha Baixo 

ava revoltado com os Vereadores, o mesmo reclamou que dias atrás tinha 

deslocou de táxi da sua comunidade até o posto de 

precisava de um banheiro foi 

e não encontrou, por isso, teve que retornar até sua casa porque teria feito as 

as devidas providências, com 

para atender essas pessoas que se 

o a colega Vereadora 

R$ 100.000,00 (cem mil reais) para custeio da 

250.000,00 (duzentos e 

ndo que estes recursos, quando são trazidos de Brasília, precisam ser 

que passa por dificuldades. Em votação a 

em discussão a Indicação Nº. 073/2019 

justificando que vem atender 

orém como tem muitos 

em mau estado de conservação, os pais relataram que é difícil ter 

cuidando para eles não se 

carem. Para evitar que um acidente aconteça com alguma criança, o Vereador solicitou 

brinquedos, para que sejam 

 Barancelli salientando 

compromisso com a comunidade, 

r perto do parque. Contou que muitas crianças saem da 

ue para brincar ou fazer uma 

, pois muitas pessoas 

, o qual possue brinquedos 

e de fácil acesso. Afirmou que se 

os um parque descente 

. Como foi comentado pelo Vereador 

e em péssimas condições, por isso, também 

se tiver que interditar ou 



reformar que seja feito.  Reforçou também sua indicação, para que a

fechada para possibilitar a 

se manifestou colocando que na

enviou por ela, um pedido ao seu Deputado 

educação, por enquanto, não se tem recursos, 

consigam destinar alguma emenda p

investido num parquinho decente 

manifestou o Vereador Marcelo Locatelli afirmando que ao ver esta iniciativa da Vereadora 

Onira, os colegas Vereadores também podem, através de suas bancadas, tentar buscar esses 

recursos em Brasília, porque 

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

Indicação Nº. 074/2019 da Vereadora Onira Orlando Zonin. 

tem percebido o número de atletas que vão representar o nosso município na 

muitos precisam sair antes do trabalho, as vezes sem tempo até para fazer um lanche. 

Solicitou que a secretaria competente avalie o que pode ser feito para beneficiar estes atletas 

que estão dando o máximo de si para representar o nosso município

machucar e ficarem parados. No seu ponto de vista é o mínimo que o município poderia 

ceder, o transporte e alimentação para esses atletas e também a comissão

representam o nosso município.

Vereador Sergio Bernardi, considerando muito boa a indicação da Vereadora. Disse que 

alguns atletas também já tinham lhe falado sobre o assunto, que realmente eles têm essa 

dificuldade e seria interessante que a administra

avaliasse este pedido, até porque eles não recebem nada para jogar e 

representando bem o nosso município lá fora.

concedida ao Vereador Diego Antonio Pereira

indicação da Vereadora Onira e 

Locatelli que indicou à prefeitura 

taça RBS. Espera que a Prefeita 

para uma pessoa que deixa sua família

jogos, correndo o risco de se machucar e ficar muito tempo parado e 

emprego. Por fim, manifestou

a colocação da Vereadora, disse

que nos últimos anos estão representando muito bem e divulgando o nome do nosso 

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

seguida, o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº. 026/2019 do Executivo. Sem 

 

que seja feito.  Reforçou também sua indicação, para que a rua 

para possibilitar a ampliação deste local. A Vereadora Onira Orlando Zonin

que na viagem que a Prefeita fez a Brasília, na semana passada, 

enviou por ela, um pedido ao seu Deputado para um parque também. Embora que 

, não se tem recursos, provavelmente para 

alguma emenda para a área da educação e talvez

um parquinho decente e com segurança, adequado para as crianças. 

u o Vereador Marcelo Locatelli afirmando que ao ver esta iniciativa da Vereadora 

Onira, os colegas Vereadores também podem, através de suas bancadas, tentar buscar esses 

rque quanto mais pessoas estiverem buscando, um ou outro irá

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

Indicação Nº. 074/2019 da Vereadora Onira Orlando Zonin. Com a palavra a autora disse que 

tem percebido o número de atletas que vão representar o nosso município na 

muitos precisam sair antes do trabalho, as vezes sem tempo até para fazer um lanche. 

Solicitou que a secretaria competente avalie o que pode ser feito para beneficiar estes atletas 

que estão dando o máximo de si para representar o nosso município e correndo risco de se 

machucar e ficarem parados. No seu ponto de vista é o mínimo que o município poderia 

ceder, o transporte e alimentação para esses atletas e também a comissão

o nosso município. Passando a presidência a Vice-Presidente se manife

Vereador Sergio Bernardi, considerando muito boa a indicação da Vereadora. Disse que 

alguns atletas também já tinham lhe falado sobre o assunto, que realmente eles têm essa 

dificuldade e seria interessante que a administração, através da secretaria competente, 

avaliasse este pedido, até porque eles não recebem nada para jogar e 

o nosso município lá fora. Reassumindo a presidência a palavra foi 

Diego Antonio Pereira que também se manifestou 

indicação da Vereadora Onira e aproveitou para reforçar o pedido do Vereador Marcelo 

prefeitura para que pagasse o uniforme dos atletas que disputavam a 

. Espera que a Prefeita atenda essa indicação, pois é o mínimo que ela p

para uma pessoa que deixa sua família, os seus deveres e vai representar o 

jogos, correndo o risco de se machucar e ficar muito tempo parado e 

. Por fim, manifestou-se o Vereador Valdicir Bertoni, igualmente, concordan

a colocação da Vereadora, disse que esporte é vida e saúde e que precisam valorizar os atletas 

que nos últimos anos estão representando muito bem e divulgando o nome do nosso 

otação, a indicação foi aprovada por unanimidade de votos. 

seguida, o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº. 026/2019 do Executivo. Sem 

 

rua do lado de cima seja 

Onira Orlando Zonin também 

viagem que a Prefeita fez a Brasília, na semana passada, 

. Embora que na área de 

provavelmente para o próximo ano, eles 

educação e talvez, com isso possa ser 

adequado para as crianças. Por fim se 

u o Vereador Marcelo Locatelli afirmando que ao ver esta iniciativa da Vereadora 

Onira, os colegas Vereadores também podem, através de suas bancadas, tentar buscar esses 

iverem buscando, um ou outro irá 

votos. Em discussão a 

a palavra a autora disse que 

tem percebido o número de atletas que vão representar o nosso município na taça RBS, 

muitos precisam sair antes do trabalho, as vezes sem tempo até para fazer um lanche. 

Solicitou que a secretaria competente avalie o que pode ser feito para beneficiar estes atletas 

e correndo risco de se 

machucar e ficarem parados. No seu ponto de vista é o mínimo que o município poderia 

ceder, o transporte e alimentação para esses atletas e também a comissão técnica que tão bem 

Presidente se manifestou o 

Vereador Sergio Bernardi, considerando muito boa a indicação da Vereadora. Disse que 

alguns atletas também já tinham lhe falado sobre o assunto, que realmente eles têm essa 

ção, através da secretaria competente, 

avaliasse este pedido, até porque eles não recebem nada para jogar e há anos estão 

Reassumindo a presidência a palavra foi 

ambém se manifestou concordando com a 

aproveitou para reforçar o pedido do Vereador Marcelo 

dos atletas que disputavam a 

mínimo que ela pode fazer 

, os seus deveres e vai representar o município nos 

jogos, correndo o risco de se machucar e ficar muito tempo parado e até mesmo perder o 

o Vereador Valdicir Bertoni, igualmente, concordando com 

precisam valorizar os atletas 

que nos últimos anos estão representando muito bem e divulgando o nome do nosso 

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

seguida, o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº. 026/2019 do Executivo. Sem 



manifestações dos Vereadores, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

discussão o Projeto de Lei Nº. 028/2019, se manifestou o Vereador Valdicir Bertoni dizendo 

ser favorável ao projeto, porque há dias atrás

Frisou a competência destas pessoas que se deslocaram e realizaram o trabalho, 

mais justo apoiar estes profissionai

serviço do Corpo de Bombeiros 

primeiros a chegar com o caminhão cheio d'água, qu

moradores. Comparou este investimento a um seguro de vida ou de um veículo, que todos 

querem ter, mas ninguém que

equipamentos, do que não ter e um dia necessitar. Novamente com a palavra o Vereador 

Valdicir acrescentou que não poderia esquecer de mencionar o trabalho desempenhado pelos 

funcionários da Secretaria de Obras que

aos Bombeiros Voluntários de Machadinho

noite. Se manifestou também a Vereadora Onira

Voluntários de Machadinho, mas no que se refere as ocorrências do município, a Vereadora 

disse que em primeiro lugar

funcionário Sidnei Sozo, que é sempre o primeiro

mais fora do horário, são uma equipe 

antigamente nada disso existia, mas 

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

Presidente colocou em discussão

se manifestar foi o Vereador Marcelo Locatelli, disse que ao ler a exposição de motivos do 

projeto, tem certeza que seria muito importante 

tratados de temas relevantes para o desenvolvimento do município. No seu ponto de vista o 

Prefeito tem que buscar conhecimento para 

votaria favorável e gostaria que a Prefeita participasse deste movimento, parabenizando

AMUNOR e a CIRENOR por este projeto, que vem de acordo com a necessidade da região. 

Se manifestou o Vereador Valdicir Bertoni

Vereador Marcelo estava tão interessado que a Prefeita fizesse esta viagem, se 

instantes, os Vereadores escutaram que 

Onira Zonin afirmou que interessada ou não, cabe aos Vereadores votarem de acordo ou não, 

para a Prefeita realizar esta viagem. 

pois considera de grande importância

recursos, porque um município sozinho nunca consegue nada, e que através desta união 

buscariam conhecimento para ap

 

manifestações dos Vereadores, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

rojeto de Lei Nº. 028/2019, se manifestou o Vereador Valdicir Bertoni dizendo 

ser favorável ao projeto, porque há dias atrás, três casas pegaram fogo no mesmo horário

Frisou a competência destas pessoas que se deslocaram e realizaram o trabalho, 

apoiar estes profissionais. O Vereador Diego Antonio Pereira parabenizou o 

serviço do Corpo de Bombeiros e de alguns funcionários da Secretaria de Obras que foram os 

primeiros a chegar com o caminhão cheio d'água, que isso representou um gran

moradores. Comparou este investimento a um seguro de vida ou de um veículo, que todos 

querem ter, mas ninguém quer usar. Disse que melhor firmar o convênio e não precisar

que não ter e um dia necessitar. Novamente com a palavra o Vereador 

acrescentou que não poderia esquecer de mencionar o trabalho desempenhado pelos 

funcionários da Secretaria de Obras que trabalham com o caminhão pipa e que

eiros Voluntários de Machadinho e demais voluntários, prestando socorro 

também a Vereadora Onira Orlando Zonin parabeniz

Voluntários de Machadinho, mas no que se refere as ocorrências do município, a Vereadora 

primeiro lugar deveriam parabenizar a equipe da garagem, em especial o 

ue é sempre o primeiro a chegar, e que não est

são uma equipe bem organizada, com o caminhão sempre cheio e que 

ntigamente nada disso existia, mas que hoje tem as máquinas e os equipamentos necessários. 

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

Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº. 029/2019, do Executivo. O primeiro a 

se manifestar foi o Vereador Marcelo Locatelli, disse que ao ler a exposição de motivos do 

projeto, tem certeza que seria muito importante que a nossa Prefeita participasse, pois serão 

temas relevantes para o desenvolvimento do município. No seu ponto de vista o 

Prefeito tem que buscar conhecimento para colocá-los em prática no município. 

votaria favorável e gostaria que a Prefeita participasse deste movimento, parabenizando

AMUNOR e a CIRENOR por este projeto, que vem de acordo com a necessidade da região. 

Se manifestou o Vereador Valdicir Bertoni dizendo que não entendia porque motivo o 

estava tão interessado que a Prefeita fizesse esta viagem, se 

instantes, os Vereadores escutaram que ela não estaria interessada em viajar

interessada ou não, cabe aos Vereadores votarem de acordo ou não, 

esta viagem. Parabenizou quem teve esta iniciativa, que será 

rande importância, junto com a AMUNOR e a CIRENOR

recursos, porque um município sozinho nunca consegue nada, e que através desta união 

o para aplicar na nossa região. Disse que se a Prefeita vai ou não, os 

 

manifestações dos Vereadores, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Posto em 

rojeto de Lei Nº. 028/2019, se manifestou o Vereador Valdicir Bertoni dizendo 

as pegaram fogo no mesmo horário. 

Frisou a competência destas pessoas que se deslocaram e realizaram o trabalho, então seria 

O Vereador Diego Antonio Pereira parabenizou o 

de alguns funcionários da Secretaria de Obras que foram os 

e isso representou um grande alívio aos 

moradores. Comparou este investimento a um seguro de vida ou de um veículo, que todos 

usar. Disse que melhor firmar o convênio e não precisar destes 

que não ter e um dia necessitar. Novamente com a palavra o Vereador 

acrescentou que não poderia esquecer de mencionar o trabalho desempenhado pelos 

trabalham com o caminhão pipa e que atuaram junto 

e demais voluntários, prestando socorro naquela 

parabenizou os Bombeiros 

Voluntários de Machadinho, mas no que se refere as ocorrências do município, a Vereadora 

da garagem, em especial o 

não estão ganhando nada a 

bem organizada, com o caminhão sempre cheio e que 

hoje tem as máquinas e os equipamentos necessários. 

Continuando, o Senhor 

o Projeto de Lei Nº. 029/2019, do Executivo. O primeiro a 

se manifestar foi o Vereador Marcelo Locatelli, disse que ao ler a exposição de motivos do 

que a nossa Prefeita participasse, pois serão 

temas relevantes para o desenvolvimento do município. No seu ponto de vista o 

no município. Declarou que 

votaria favorável e gostaria que a Prefeita participasse deste movimento, parabenizando a 

AMUNOR e a CIRENOR por este projeto, que vem de acordo com a necessidade da região. 

dizendo que não entendia porque motivo o 

estava tão interessado que a Prefeita fizesse esta viagem, se há poucos 

em viajar. A Vereadora 

interessada ou não, cabe aos Vereadores votarem de acordo ou não, 

Parabenizou quem teve esta iniciativa, que será favorável, 

AMUNOR e a CIRENOR, lutarem por 

recursos, porque um município sozinho nunca consegue nada, e que através desta união 

licar na nossa região. Disse que se a Prefeita vai ou não, os 



Vereadores têm que fazer a sua parte, pois já são aproximadamente dezenove municípios 

a viagem dos Prefeitos aprovadas e o 

valores, mas seria o mesmo que os outros municípios estão repassando, 

5.000,00 (cinco mil reais). Acredita que é de responsabilidade da Prefeita administrar 

recurso, se ela gastar mais do que isso, terá que se justificar

e conseguido muitos recursos 

esta viagem com os demais Prefeitos da região.

Marcelo Locatelli esclareceu que gostaria que a 

assuntos que serão abordados, mas se ela vai ou não, dependia dela. 

Vereador Valdicir Bertoni questionou 

conhecimento para o município, se ela nã

Vereador Ismael Zukunelli também se manifestou lembrando que a Vereadora Onira 

que se a Prefeita gastar a mais, terá que 

justificativa não vai interessar

com o município como está hoje, 

lembrando que nesses dias conversou com um 

trabalhar na prefeitura e questionou 

que ainda não sabia o que ia fazer 

sair dez dias numa viagem para o exterior, sabendo que o município está à deriva de um 

Secretário de Saúde, que considera uma das 

Secretaria de Habitação. E diante destes motivos questionou 

dos Vereadores, se os demais municípios aprovaram é porque dentro destes 

organização e planejamento muito anterior 

município não tem. Também se pronunciou o Vereador Diego Antonio Pereira afirmando 

os Vereadores têm apresentado indicações 

e que não precisam participar de 

precisa executar e ter a mente aberta. O

na Câmara, os Vereadores apresenta

executado. Disse que para muitas coisas economizam uma caneta e em outras gastam um 

caminhão de dinheiro, e pensando em economia, com o gasto dessa viagem poderiam 

consertar aproximadamente cinquenta metros qu

cidade, afirmou ainda que 

funcionários entrando e saindo. 

Barancelli, salientando que o referido projeto

autorizarem essa viagem da Prefeita. L

 

Vereadores têm que fazer a sua parte, pois já são aproximadamente dezenove municípios 

a viagem dos Prefeitos aprovadas e o nosso ainda não. Afirmou que o projeto não 

eria o mesmo que os outros municípios estão repassando, 

5.000,00 (cinco mil reais). Acredita que é de responsabilidade da Prefeita administrar 

se ela gastar mais do que isso, terá que se justificar. Disse que a Prefeita tem bus

muitos recursos em Brasília e o mínimo que podemos fazer por ela é aprovar 

esta viagem com os demais Prefeitos da região. Novamente com a palavra o Vereador 

Marcelo Locatelli esclareceu que gostaria que a Prefeita fosse nesta viagem por conta dos 

assuntos que serão abordados, mas se ela vai ou não, dependia dela. Fazendo uso da palavra, o 

Vereador Valdicir Bertoni questionou que motivação a Prefeita vai ter em buscar 

conhecimento para o município, se ela não está demonstrando interesse em viajar?

Zukunelli também se manifestou lembrando que a Vereadora Onira 

mais, terá que se justificar, mas depois que o dinheiro for gasto, a 

justificativa não vai interessar a mais ninguém. Disse que se a Prefeita se ausentar dez dias, 

com o município como está hoje, com uma transição de funcionários a todo momento

lembrando que nesses dias conversou com um funcionário que há pouco tempo 

uestionou como estava o novo trabalho, sendo que ele respondeu 

o que ia fazer dentro da prefeitura. Perguntou como é que a Prefeita vai 

sair dez dias numa viagem para o exterior, sabendo que o município está à deriva de um 

, que considera uma das secretarias mais importantes

E diante destes motivos questionou aonde estaria a responsabilidade 

dos Vereadores, se os demais municípios aprovaram é porque dentro destes 

organização e planejamento muito anterior a essa viagem, o que, in

Também se pronunciou o Vereador Diego Antonio Pereira afirmando 

os Vereadores têm apresentado indicações para cascalhamento e canalização de água e esgoto 

participar de curso para saber que um Prefeito no exercício da sua função 

precisa executar e ter a mente aberta. O Vereador considerou injusto est

na Câmara, os Vereadores apresentam indicações, tem muito ainda p

. Disse que para muitas coisas economizam uma caneta e em outras gastam um 

caminhão de dinheiro, e pensando em economia, com o gasto dessa viagem poderiam 

consertar aproximadamente cinquenta metros quadrados de calçamento 

que não só abrir as portas da prefeitura e publicar 

s entrando e saindo. Por fim manifestou-se o Vereador Norberto da Silva 

salientando que o referido projeto veio para esta Casa, para 

rizarem essa viagem da Prefeita. Leu todo projeto e não menciona o valor de R$ 5.000,00 

 

Vereadores têm que fazer a sua parte, pois já são aproximadamente dezenove municípios com 

não. Afirmou que o projeto não apresenta 

eria o mesmo que os outros municípios estão repassando, em torno de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Acredita que é de responsabilidade da Prefeita administrar este 

a Prefeita tem buscado 

mínimo que podemos fazer por ela é aprovar 

Novamente com a palavra o Vereador 

Prefeita fosse nesta viagem por conta dos 

Fazendo uso da palavra, o 

que motivação a Prefeita vai ter em buscar 

o está demonstrando interesse em viajar? O 

Zukunelli também se manifestou lembrando que a Vereadora Onira falou 

se justificar, mas depois que o dinheiro for gasto, a 

a mais ninguém. Disse que se a Prefeita se ausentar dez dias, 

uma transição de funcionários a todo momento, 

funcionário que há pouco tempo começou a 

estava o novo trabalho, sendo que ele respondeu 

Perguntou como é que a Prefeita vai 

sair dez dias numa viagem para o exterior, sabendo que o município está à deriva de um 

secretarias mais importantes ou sem Secretário na 

onde estaria a responsabilidade 

dos Vereadores, se os demais municípios aprovaram é porque dentro destes municípios existe 

, o que, infelizmente, o nosso 

Também se pronunciou o Vereador Diego Antonio Pereira afirmando que 

canalização de água e esgoto 

Prefeito no exercício da sua função 

Vereador considerou injusto esta situação, até porque 

para mudar e para ser 

. Disse que para muitas coisas economizam uma caneta e em outras gastam um 

caminhão de dinheiro, e pensando em economia, com o gasto dessa viagem poderiam 

adrados de calçamento em ruas da nossa 

não só abrir as portas da prefeitura e publicar portarias com 

se o Vereador Norberto da Silva 

ara esta Casa, para que os Vereadores 

eu todo projeto e não menciona o valor de R$ 5.000,00 



(cinco mil reais), trata-se de um cheque em branco.  Sendo que a Vereadora Onira falou

viu um projeto neste valor, mas na Câmara não. 

se tem muito a investirem no mu

cheque em branco, para o P

população maximilianense.

rejeitado por (6) seis votos contrários x (2) dois votos favoráveis, contrários os Vereadores 

Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Baranc

Valdicir Bertoni e a Vereadora Daiane Barancelli. 

030/2019. Sem manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

a Ordem do Dia e não havendo

passou de imediato para as inscrições do 

tribuna foi o Vereador Ismael Zukunelli

Secretaria de Obras pelo belo trabalho exe

Linha Mazzurana e também pelo con

sobre essa situação, pois esteve acompanhando nas redes sociais, a Pr

mais um showzinho, em cert

Porém, o Vereador mencionou que não podiam 

só foram concluídos graças a 

Norberto denunciando o descaso que estava naquele lo

falou que lhe preocupa e muito porque foi feito 

mas, infelizmente, ainda não tomaram providências. 

autoridades que estiveram presentes

tempo, mas o que deveria ser 

mencionou que o Prefeito 

do lado que pertence a Marcelino Ramos

se prontificou e trouxe um documento apresentado pelo V

última sessão, autorizando a liberação do c

estrada e a nossa Prefeita mais 

devia, garantiu publicamente que em sete

isso, solicitou que a Prefeita cumpra o que costuma prometer. 

ruas que apresentou, o Vereador afirmou que

funcionários em nosso município, que 

mostrar que dá para restaurar os calçamentos d

município merece melhorias em todos os pontos e não apenas no centro da cidade

inscrito foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli

 

se de um cheque em branco.  Sendo que a Vereadora Onira falou

e valor, mas na Câmara não. Questionou como os Vereadores vão aprovar 

em no município? Declarou-se contrário, porque 

o Prefeito sair do município e ir para o Chile, gastar o 

maximilianense. Não havendo mais manifestações, o projeto foi à votação e 

rejeitado por (6) seis votos contrários x (2) dois votos favoráveis, contrários os Vereadores 

Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Baranc

Valdicir Bertoni e a Vereadora Daiane Barancelli. Em discussão o Projeto de Lei Nº. 

030/2019. Sem manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

havendo inscritos para ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente 

passou de imediato para as inscrições do Grande Expediente. O primeiro inscrito a ocupar a 

Ismael Zukunelli. Saudou os presentes, agradeceu e parabenizou a 

Secretaria de Obras pelo belo trabalho executado na conclusão da ponte e das cabeceiras na 

Linha Mazzurana e também pelo conserto da estrada. Disse que faltou 

essa situação, pois esteve acompanhando nas redes sociais, a Prefeita e sua equipe 

, em certo ponto fez certo por agradecer e parabeniza

Porém, o Vereador mencionou que não podiam tapar o sol com a peneira

só foram concluídos graças a Câmara de Vereadores e ao vídeo que fez junto ao Vereador 

o descaso que estava naquele local. Referindo-se a RS

muito porque foi feito um manifesto há dias atrás

ainda não tomaram providências. Agradeceu a população e as diversas 

estiveram presentes e que a Senhora Prefeita esteve 

mas o que deveria ser um apoio a manifestação, na verdade não foi

mencionou que o Prefeito de Marcelino Ramos, Senhor Juliano arcou com as consequênci

do lado que pertence a Marcelino Ramos, o Prefeito de Paim Filho, Senhor 

um documento apresentado pelo Vereador Norberto

, autorizando a liberação do cascalho de Paim Filho para o

mais uma vez, querendo ser a artista do momento, falou o que 

publicamente que em sete dias conseguiria o cascalho e até agora nada

olicitou que a Prefeita cumpra o que costuma prometer. Reportando

ruas que apresentou, o Vereador afirmou que daria para se ter uma economia de dinheiro 

em nosso município, que na próxima sessão apresentará alguns cálculos para 

para restaurar os calçamentos da cidade com recurso próprio

município merece melhorias em todos os pontos e não apenas no centro da cidade

or Norberto da Silva Barancelli, que saudou os presentes e solicitou um 

 

se de um cheque em branco.  Sendo que a Vereadora Onira falou que 

Questionou como os Vereadores vão aprovar 

porque não vai autorizar um 

do município e ir para o Chile, gastar o dinheiro da 

projeto foi à votação e 

rejeitado por (6) seis votos contrários x (2) dois votos favoráveis, contrários os Vereadores 

Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Barancelli, 

Em discussão o Projeto de Lei Nº. 

030/2019. Sem manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Encerrada 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente 

. O primeiro inscrito a ocupar a 

deceu e parabenizou a 

cutado na conclusão da ponte e das cabeceiras na 

faltou apenas um detalhe 

efeita e sua equipe fazer 

parabenizar os envolvidos. 

tapar o sol com a peneira, porque os trabalhos 

e ao vídeo que fez junto ao Vereador 

se a RS-126, o Vereador 

dias atrás, muito bem feito, 

Agradeceu a população e as diversas 

ve presente por pouco 

, na verdade não foi. O Vereador 

arcou com as consequências 

Senhor Ediomar Bresolin 

ereador Norberto, na última na 

para o DAER arrumar a 

, querendo ser a artista do momento, falou o que não 

ria o cascalho e até agora nada. Por 

Reportando-se a indicação das 

economia de dinheiro e de 

apresentará alguns cálculos para 

recurso próprio, que o nosso 

município merece melhorias em todos os pontos e não apenas no centro da cidade. O próximo 

, que saudou os presentes e solicitou um 



minuto a mais no tempo de seu d

indignado com o Senhor Secretário de O

relatando o problema do Senhor João Butka da Linha A

dificuldade de água, mas pelo

em ajudar este agricultor, e por isso, cobrava da Senhora Prefeita e também do Secretário de 

Agricultura que também 

conhecimento no Chile, se em três anos ela não está sabendo ajudar os nossos agricultores

Afirmou que este país jamais se envolverá com o nosso município

vontade, não adianta sair daqui 

trabalhar para o nosso povo 

lembrou que a Vereadora Onira teria se 

seus recursos conseguidos. Disse que a Vereadora Daiane 

população que deveria enxergar o trabalho que é feito no município por ela, como por

qualquer Vereador. Lembrou ainda que a Vereadora 

para agricultura, mas a seu ver, não é para a agricultura, mas sim para mordomia do 

Secretário, pois a Vereadora disse

Prefeita falou que desembolsou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dos 

a pagar essa caminhonete, sendo que na comunidade do V

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) leva

vai ajudar os agricultores e sim d

problema do Senhor Ivan Rafain

Prefeita vai ter que ir para o Chile pegar autorização para executar os serviços? Disse que o 

dinheiro público está sendo gasto descaradamente pela 

trabalhando em defesa do povo ma

Locatelli foi o próximo inscrito a ocupar a tribuna. De início agradeceu a S

educação, os profissionais 

bocha, que foi um evento bonito e bem organizado, com a

Disse que o evento demonstrou 

esporte é lazer e cultura e sabemos 

coisas boas funcionem. Parabenizou a 

divulgados os nossos produtos

que sempre menciona que é i

construir um Maximiliano muito melhor

existe uma grande diferença entre

conseguiu, o Vereador acredita que ajudar

 

minuto a mais no tempo de seu discurso, por ser o Líder da bancada. Disse que estava 

indignado com o Senhor Secretário de Obras, que durante a semana passada

relatando o problema do Senhor João Butka da Linha Alto Caçador

, mas pelo que percebeu o Secretário de Obras não estaria nada interessado 

m ajudar este agricultor, e por isso, cobrava da Senhora Prefeita e também do Secretário de 

 é responsável. Afirmou que não adiantava a P

, se em três anos ela não está sabendo ajudar os nossos agricultores

país jamais se envolverá com o nosso município, se o 

não adianta sair daqui e ir para o Chile, buscar entendimento,

trabalhar para o nosso povo maximilianense. Referindo-se a sessão passada, o Vereador 

lembrou que a Vereadora Onira teria se arrependido de ter elogiado a Vereadora Daiane

conseguidos. Disse que a Vereadora Daiane não precisa

deveria enxergar o trabalho que é feito no município por ela, como por

. Lembrou ainda que a Vereadora disse que conseguiu 

seu ver, não é para a agricultura, mas sim para mordomia do 

, pois a Vereadora disse que foi uma emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a 

Prefeita falou que desembolsou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dos cofres públicos para

ssa caminhonete, sendo que na comunidade do Vereador Marcelo Rich

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) levariam a água.  No seu ponto de vista es

vai ajudar os agricultores e sim dar mais gastos para o município. Reportou

problema do Senhor Ivan Rafain, que necessita da tubulação na estrada geral, será que a 

Prefeita vai ter que ir para o Chile pegar autorização para executar os serviços? Disse que o 

dinheiro público está sendo gasto descaradamente pela prefeita e que 

do povo maximilianense e não da Prefeita. O Ve

Locatelli foi o próximo inscrito a ocupar a tribuna. De início agradeceu a S

profissionais Itcho e Borracha pela realização do campeonato

bocha, que foi um evento bonito e bem organizado, com a participação de várias equipes

Disse que o evento demonstrou a integração do município e as comunidades

esporte é lazer e cultura e sabemos que para viver bem em nossa cidade,

Parabenizou a CDL pela organização da Fest

ossos produtos, a nossa cultura e o potencial que o município tem. 

que sempre menciona que é importante o conhecimento, porque é isso que 

onstruir um Maximiliano muito melhor. Disse ainda que muita coisa está sendo falada, mas 

existe uma grande diferença entre falar e fazer. Sobre a emenda que a 

conseguiu, o Vereador acredita que ajudará muito a secretaria, que está a

 

iscurso, por ser o Líder da bancada. Disse que estava 

durante a semana passada, ligou para ele 

lto Caçador, o qual estaria com 

não estaria nada interessado 

m ajudar este agricultor, e por isso, cobrava da Senhora Prefeita e também do Secretário de 

é responsável. Afirmou que não adiantava a Prefeita buscar 

, se em três anos ela não está sabendo ajudar os nossos agricultores. 

se o Prefeito não tiver 

, se não tem atitude de 

se a sessão passada, o Vereador 

ereadora Daiane, pelos 

não precisava de elogio, a 

deveria enxergar o trabalho que é feito no município por ela, como por 

conseguiu uma caminhonete 

seu ver, não é para a agricultura, mas sim para mordomia do 

que foi uma emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a 

cofres públicos para ajudar 

ereador Marcelo Richit, com R$ 

.  No seu ponto de vista este veículo não 

Reportou-se novamente ao 

tubulação na estrada geral, será que a 

Prefeita vai ter que ir para o Chile pegar autorização para executar os serviços? Disse que o 

prefeita e que esta Casa está 

Vereador Marcelo Junior 

Locatelli foi o próximo inscrito a ocupar a tribuna. De início agradeceu a Secretaria da 

campeonato municipal de 

participação de várias equipes. 

comunidades, frisando que 

em nossa cidade, é importante que as 

pela organização da Fest Vinho, onde foram 

potencial que o município tem. Por isso, 

porque é isso que nos leva a 

. Disse ainda que muita coisa está sendo falada, mas 

que a Vereadora Onira 

está atendendo muito bem 



os agricultores, se hoje tem 

quando não tinham nem máquinas 

Expediente foi Vereador Diego 

RS 126, contando que, em 

porque sabia que era Vereador e pediu que lhe acompanhasse até a 

Prefeita para conseguir algumas cargas de c

da ponte até o nosso muni

funcionário e garantiu que o cascalho já estaria disp

feira este funcionário ligou e disse que

conseguiu mais falar com a prefeita. O Vereador disse que situações como está, são prova de 

que os Vereadores são humilhados pela Prefeita. Outro assunto comentado pelo Ve

uma divulgação nas redes sociais

seu ponto de vista IPTU e 

requerimento solicitando explicações

possuía um carro próprio e por questão de e

fiscalização para realizar a propaganda de rua

referia a propriedade do município e não a 

Afirmou que tirar um veículo da 

mesma coisa de chamar os Vereadores de palhaços. 

informasse qual foi o resultado d

de rua em nosso município 

que dentro desta Casa, não foi falado de nenhum funcionário da Secretaria de Obras, 

comentado que o trabalho 

empresa. Disse que o Secretário

máquina de vinte e duas toneladas com rompedor

é que a máquina que prestou o serviço era de dezesseis tonela

licitação duas empresas do município, 

máquinas de dezesseis toneladas e

devolução do dinheiro, uma vez que o 

toneladas, a seu ver existe uma 

Orlando Zonin. Após saud

Deputado Henrique Fontana, por destinar a emenda da camionete para a S

Agricultura, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que a prefeitura entrou com 

uma contrapartida de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Questionou se os agricultores não 

mereciam esta contrapartida do município?

 

hoje tem máquinas para trabalhar é diferente do que era antigamente

nem máquinas para fazer o serviço. O próximo inscrito no Grande 

Vereador Diego Antonio Pereira. Depois de saudar os presentes 

em certa ocasião, um funcionário do DAER esteve em sua casa, 

porque sabia que era Vereador e pediu que lhe acompanhasse até a prefeitura para falar com a 

uir algumas cargas de cascalho para melhorias dos pontos mais críticos, 

município. Segundo o Vereador, a Prefeita ficou com o 

funcionário e garantiu que o cascalho já estaria disponível na segunda-feira. Porém, n

eira este funcionário ligou e disse que ainda estava aguardando o cascalho e 

alar com a prefeita. O Vereador disse que situações como está, são prova de 

que os Vereadores são humilhados pela Prefeita. Outro assunto comentado pelo Ve

redes sociais, na qual o carro da fiscalização anunciava 

seu ponto de vista IPTU e fiscalização são coisas distintas, que a partir disso, fez um 

explicações, sendo que na resposta foi informado que o 

carro próprio e por questão de economia, achavam melhor usar o veículo da 

fiscalização para realizar a propaganda de rua. O Vereador entendeu que este carro 

do município e não a um carro próprio para realizar a

Afirmou que tirar um veículo da fiscalização e colocar para fazer propaganda de rua é 

chamar os Vereadores de palhaços. Diante disso, gostaria que 

informasse qual foi o resultado dessa economia, pois só de empresas que fazem propaganda 

de rua em nosso município são três. Sobre a ponte da Linha Mazzurana, o Vereador garantiu 

que dentro desta Casa, não foi falado de nenhum funcionário da Secretaria de Obras, 

comentado que o trabalho não havia sido executado, até que acharam o culpado

ecretário esteve nesta Casa e informou que a licitação era 

toneladas com rompedor, porém, a informação que lhe foi repassada 

na que prestou o serviço era de dezesseis toneladas. Segundo o Vereador, na 

duas empresas do município, poderiam ter participado porque possuíam essas 

máquinas de dezesseis toneladas e com valor menor. Gostaria de ser informado sobre a 

uma vez que o serviço foi prestado por uma m

existe uma diferença de valores. A última inscrita foi a Vereadora Onira 

Após saudar os presentes, a Vereadora iniciou seu discurso 

Deputado Henrique Fontana, por destinar a emenda da camionete para a S

, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que a prefeitura entrou com 

de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Questionou se os agricultores não 

a contrapartida do município? Falou ainda que na última sessão foi barrada na

 

diferente do que era antigamente, 

próximo inscrito no Grande 

Depois de saudar os presentes referiu-se a 

m funcionário do DAER esteve em sua casa, 

prefeitura para falar com a 

dos pontos mais críticos, 

refeita ficou com o contato deste 

feira. Porém, na terça-

estava aguardando o cascalho e que não 

alar com a prefeita. O Vereador disse que situações como está, são prova de 

que os Vereadores são humilhados pela Prefeita. Outro assunto comentado pelo Vereador foi 

anunciava sobre o IPTU. No 

são coisas distintas, que a partir disso, fez um 

informado que o município 

melhor usar o veículo da 

. O Vereador entendeu que este carro próprio se 

realizar a propaganda de rua. 

propaganda de rua é a 

gostaria que o Executivo 

economia, pois só de empresas que fazem propaganda 

Sobre a ponte da Linha Mazzurana, o Vereador garantiu 

que dentro desta Casa, não foi falado de nenhum funcionário da Secretaria de Obras, foi 

acharam o culpado, que foi a 

licitação era para uma 

, porém, a informação que lhe foi repassada 

das. Segundo o Vereador, na 

poderiam ter participado porque possuíam essas 

com valor menor. Gostaria de ser informado sobre a 

serviço foi prestado por uma máquina de dezesseis 

A última inscrita foi a Vereadora Onira 

iniciou seu discurso agradecendo ao 

Deputado Henrique Fontana, por destinar a emenda da camionete para a Secretaria da 

, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que a prefeitura entrou com 

de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Questionou se os agricultores não 

que na última sessão foi barrada na 



viagem para Brasília, mas 

atendida, pois hoje a Prefeita chegou e

Henrique Fontana, o qual destinou mais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a 

Secretaria da saúde, atendendo ao pedido que encaminhou. 

Mazzurana, dizendo que uma semana antes dos V

Secretário junto com o dono da máquina 

onde tiraram as pedras para o

Afirmou que o vídeo foi gravado pelos Vereadores na semana seguinte, 

circulava nesta Casa, que a

Referente a mobilização da RS 126, sobre o fato do Vereado

permaneceu por pouco tempo, a Vereadora questionou este Vereador, se o mesmo havia se 

esquecido do que tinha falado nesta tribuna

quando foram lutar pelos

Previdência. Disse que é a favor destas mobilizações, porque nada acontece se as 

se mobilizarem, mas naquele dia esse Vereador, com um caminhão 

atravessado na estrada também trancava o 

quando tinham participado d

perguntaram porque o Vereador Zuko não estava presente, o 

mesmo precisou fazer uma viagem para levar 

Com relação às ruas, a Vereador

passados, sendo que os calçamentos

emendas, como ela já tinha ido, disse 

afirmou que a administração está sob controle

pagamento do 13º salário dos funcionários

dinheiro para a contrapartida

draga, segundo a emenda do Senador Paulo Paim de R$ 300.000,00. Pediu 

ficassem mais atualizados no

caminhões de dinheiro estão

ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados 

ordinária e convidou a todos 

dia 19 de Setembro de 2019, às 19h.

pelo facebook e pela Rádio Interativa Max.

determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa. 

 

, mas sabia que alguém lhe representaria, e graças ao bom Deus 

refeita chegou e lhe entregou uma gravação do D

destinou mais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a 

, atendendo ao pedido que encaminhou. Também 

Mazzurana, dizendo que uma semana antes dos Vereadores apresentarem a indicação, 

Secretário junto com o dono da máquina já havia conversado com os agricultores 

para o alicerce da ponte e só estava faltando à

Afirmou que o vídeo foi gravado pelos Vereadores na semana seguinte, 

circulava nesta Casa, que a obra seria concluída, só faltavam alguns detalhes burocráticos.

Referente a mobilização da RS 126, sobre o fato do Vereador ter comentado que a P

tempo, a Vereadora questionou este Vereador, se o mesmo havia se 

esquecido do que tinha falado nesta tribuna sobre a participação na mobilização em Lagoa

quando foram lutar pelos direitos trabalhistas e contra alguns itens da R

Disse que é a favor destas mobilizações, porque nada acontece se as 

naquele dia esse Vereador, com um caminhão 

estrada também trancava o direito de ir e vir, que foi o que tanto cobrou de nós 

quando tinham participado da mobilização em Lagoa. E que na sessão passada quando 

perguntaram porque o Vereador Zuko não estava presente, o  Presidente informou que 

precisou fazer uma viagem para levar uma carga de laranja, porque estava

a Vereadora enfatizou que também tiveram o poder em mandatos 

calçamentos não foram feitos, nem os Vereadores foram buscar 

as, como ela já tinha ido, disse que não podiam ter memória curta

administração está sob controle, inclusive já tem o dinheiro 

salário dos funcionários. Destacou ainda que o município já possui o 

contrapartida, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), para

emenda do Senador Paulo Paim de R$ 300.000,00. Pediu 

mais atualizados no que está acontecendo com o dinheiro público

caminhões de dinheiro estão sendo jogados fora, que isso é mentira. Não havendo 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos 

a todos para a Décima Quarta Sessão Ordinária, que será realizada no 

de 2019, às 19h. Agradeceu o público presente e os que acompanhavam 

pelo facebook e pela Rádio Interativa Max. Do que eu, Valdicir

determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.  

 

graças ao bom Deus foi 

lhe entregou uma gravação do Deputado Federal 

destinou mais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a 

Também se referiu à ponte do 

apresentarem a indicação, o 

agricultores para ver de 

a faltando à licitação da draga. 

Afirmou que o vídeo foi gravado pelos Vereadores na semana seguinte, sem contar que já 

só faltavam alguns detalhes burocráticos. 

r ter comentado que a Prefeita 

tempo, a Vereadora questionou este Vereador, se o mesmo havia se 

mobilização em Lagoa, 

contra alguns itens da Reforma da 

Disse que é a favor destas mobilizações, porque nada acontece se as pessoas não 

naquele dia esse Vereador, com um caminhão carregado de fruta, 

ue tanto cobrou de nós 

E que na sessão passada quando 

Presidente informou que o 

porque estava estragando. 

também tiveram o poder em mandatos 

não foram feitos, nem os Vereadores foram buscar 

memória curta. Para finalizar, 

dinheiro guardado para o 

que o município já possui o 

no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), para uma 

emenda do Senador Paulo Paim de R$ 300.000,00. Pediu a todos que 

dinheiro público e não falando que 

ão havendo mais nada a 

 da presente reunião 

essão Ordinária, que será realizada no 

e os que acompanhavam 

Do que eu, Valdicir Bertoni, Secretário, 

determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada 


