
ATA DA DÉCIMA QU

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 

______________________________________________________________________

Aos três dias do mês de outubro 

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

Quinta Reunião Ordinária, sob a presidência do

os seguintes Vereadores: Daiane Barancelli, 

Barancelli, 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. 

convidou a primeira Suplente do Partido Progressista, Vereadora Edinara Maria Branco 

Barancelli a prestar previamente o seu compromisso legal, conforme determina 

do Regimento Interno. Prestado o juramento declarou a Vereadora empossada no cargo. 

Continuando, o Senhor Presidente

qual já havia sido disponibilizada aos Vereadores

aprovada por unanimidade.

que as Contas de Governo desse município, referente ao exercício de 2017, estavam à 

disposição para exame e apreciação. Em seguida determino

leitura do Ofício da Direção Geral Nº. 7484/2019 encaminhado pelo Tribunal de Contas e 

recebido na data de hoje. Informou ainda que o Parecer prévio emitido pelo Tribunal somente 

deixará de prevalecer por decisão de dois ter

acordo com as disposições do Regimento Interno, o projeto de decreto legislativo será votado 

em até sessenta dias após o recebimento do parecer. Com isso, ficou marcado para a Reunião 

Ordinária do dia 20 de Novembr

Câmara de Vereadores.  Em 

constando das seguintes matérias

Bertoni: Indica a Chefe do 

seja realizada com urgência, melhorias com patrolamento e cascalhamento na estrada que dá 

acesso à Linha Dalmazo, atendendo ao pedido do Sr. Veloso Luis

encontra-se em péssimas condições. 

Barancelli: Indica a Chefe do Poder Executivo, para que encaminhe ao setor competente que 

seja feito um estudo de viabilidade, visando à implantação de redutor de velocidade (quebra

molas), na Rua Ângelo Boff

 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 03 de Outubro

______________________________________________________________________

outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove

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

rdinária, sob a presidência do Vereador Sergio Bernardi, 

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Edinara Maria Branco 

Marcelo Júnior Locatelli, Marcelo Richit, Norberto da Silva Baran

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

Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão

aos Vereadores, funcionários da Casa, o público presente

acebook e pela Rádio Interativa Maxi. Seguindo

Suplente do Partido Progressista, Vereadora Edinara Maria Branco 

Barancelli a prestar previamente o seu compromisso legal, conforme determina 

do Regimento Interno. Prestado o juramento declarou a Vereadora empossada no cargo. 

Continuando, o Senhor Presidente dispensou a leitura da Atada Reunião

disponibilizada aos Vereadores, pôs em discussão

unanimidade. Antes da leitura do Expediente do Dia, comunicou os Vereadores 

que as Contas de Governo desse município, referente ao exercício de 2017, estavam à 

disposição para exame e apreciação. Em seguida determinou que a Secretária procedesse a 

leitura do Ofício da Direção Geral Nº. 7484/2019 encaminhado pelo Tribunal de Contas e 

recebido na data de hoje. Informou ainda que o Parecer prévio emitido pelo Tribunal somente 

deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal, e de 

acordo com as disposições do Regimento Interno, o projeto de decreto legislativo será votado 

dias após o recebimento do parecer. Com isso, ficou marcado para a Reunião 

Ordinária do dia 20 de Novembro de 2019, o julgamento das contas do exercício de 2017 pela 

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

as seguintes matérias:- INDICAÇÃO Nº. 078/2019 – do Vereador Valdicir 

Indica a Chefe do Poder Executivo para que determine a Secretaria de Obras, que 

seja realizada com urgência, melhorias com patrolamento e cascalhamento na estrada que dá 

acesso à Linha Dalmazo, atendendo ao pedido do Sr. Veloso Luis Colombeli, pois a mesma 

ssimas condições. - INDICAÇÃO Nº 079/2019 – da Vereadora Daiane 

Indica a Chefe do Poder Executivo, para que encaminhe ao setor competente que 

seja feito um estudo de viabilidade, visando à implantação de redutor de velocidade (quebra

Ângelo Boff, nas proximidades da residência da Senhora Amábile

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

Outubro de 2019. 

___________________________________________________________________________ 

dezenove horas, reuniram-

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

rgio Bernardi, estando presentes 

Edinara Maria Branco 

Norberto da Silva Barancelli, Onira 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a 

presente sessão ordinária. Deu as 

público presente e os que 

Seguindo, o Senhor Presidente 

Suplente do Partido Progressista, Vereadora Edinara Maria Branco 

Barancelli a prestar previamente o seu compromisso legal, conforme determina o Art. 7º § 3º 

do Regimento Interno. Prestado o juramento declarou a Vereadora empossada no cargo. 

Reunião Ordinária anterior, a 

discussão e votação, sendo 

Antes da leitura do Expediente do Dia, comunicou os Vereadores 

que as Contas de Governo desse município, referente ao exercício de 2017, estavam à 

u que a Secretária procedesse a 

leitura do Ofício da Direção Geral Nº. 7484/2019 encaminhado pelo Tribunal de Contas e 

recebido na data de hoje. Informou ainda que o Parecer prévio emitido pelo Tribunal somente 

ços dos membros da Câmara Municipal, e de 

acordo com as disposições do Regimento Interno, o projeto de decreto legislativo será votado 

dias após o recebimento do parecer. Com isso, ficou marcado para a Reunião 

o de 2019, o julgamento das contas do exercício de 2017 pela 

EXPEDIENTE DO DIA, 

do Vereador Valdicir 

Poder Executivo para que determine a Secretaria de Obras, que 

seja realizada com urgência, melhorias com patrolamento e cascalhamento na estrada que dá 

Colombeli, pois a mesma 

da Vereadora Daiane 

Indica a Chefe do Poder Executivo, para que encaminhe ao setor competente que 

seja feito um estudo de viabilidade, visando à implantação de redutor de velocidade (quebra-

, nas proximidades da residência da Senhora Amábile Delazari, 



de forma que se possa inibir a velocidade praticada na via, trazendo mais tranquilidade aos 

moradores e evitar o risco de acidentes. 

Daiane Barancelli: Indica que seja criado no município em parceria com a CDL 

ACISMAX e os empresários locais, um programa de incentivo a Doação de Sangue, para tal, 

sugere que além do descanso no dia da doação, seja concedido a este trabalhador mais um dia 

de folga, com isso busca-se uma forma de estimular as pessoas a realizar doações de sangue. 

INDICAÇÃO Nº 081/2019 

Municipal que, através da Secretaria competente, realize 

visando melhorias nos calçamentos das seguintes ruas: Máximo

Salgado Filho, Pinhal e na Avenida XV de Novembro. Sugere ainda que a Secretaria 

competente tome providências a fim de solucionar o problema da tubulação, lo

Avenida XV de Novembro, no entroncamento com a Rua José Gaspareto. 

082/2019 – da Vereadora Edinara Barancelli: 

através da Secretaria competente realize, com urgência, a limpeza em toda a ext

Euclides Vescovi, bem como, efetue melhorias com a instalação de tubos para o escoamento 

da água. - INDICAÇÃO Nº 083/2019 

a Indicação Nº. 044/2019, de sua autoria, já aprovada nessa Casa Legi

o Executivo Municipal, 

aproximadamente 6 (seis) tubos de concreto na estrada geral da Linha Chrestani, que passa 

em frente à propriedade do Senhor Ivan Rafain. 

Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

autoria, solicitando com a máxima urgência, seja providenciado o cascalhamento da estrada 

na propriedade do Sr. Gilmar Mugnhol, na Linha Bondan (aproximad

também para que efetuem o conserto do pontilhão que encontra

Linha Bondam a Linha São Domingos. 

submeteu à discussão a Indicação Nº. 078

Vereador Valdicir Bertoni, justificando que

Colombelli na estrada, com uma carga de boi. Sabendo que era Vereador fez a

para que o serviço fosse feito o ma

município. Segundo o Vereador, lhe causou espanto o fato 

com o Secretário Luimar, o qual 

Locatelli também se manifestou concordan

boas condições, mas esteve conversando com os responsáveis

estrada encontra-se dentro do cro

semana estariam efetuando o conserto. O Vereador Valdicir Bertoni novamente com a palavra 

 

de forma que se possa inibir a velocidade praticada na via, trazendo mais tranquilidade aos 

moradores e evitar o risco de acidentes. - INDICAÇÃO Nº 080/2019 

Indica que seja criado no município em parceria com a CDL 

ACISMAX e os empresários locais, um programa de incentivo a Doação de Sangue, para tal, 

sugere que além do descanso no dia da doação, seja concedido a este trabalhador mais um dia 

se uma forma de estimular as pessoas a realizar doações de sangue. 

INDICAÇÃO Nº 081/2019 – da Vereadora Edinara Barancelli: Indica ao Poder Executivo 

Municipal que, através da Secretaria competente, realize um estudo e adote medidas

nos calçamentos das seguintes ruas: Máximo Barancelli, Rio de Janeiro, 

Salgado Filho, Pinhal e na Avenida XV de Novembro. Sugere ainda que a Secretaria 

competente tome providências a fim de solucionar o problema da tubulação, lo

Avenida XV de Novembro, no entroncamento com a Rua José Gaspareto. 

da Vereadora Edinara Barancelli: Indico a Chefe do Poder Executivo que, 

através da Secretaria competente realize, com urgência, a limpeza em toda a ext

Euclides Vescovi, bem como, efetue melhorias com a instalação de tubos para o escoamento 

INDICAÇÃO Nº 083/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

a Indicação Nº. 044/2019, de sua autoria, já aprovada nessa Casa Legislativa, solicitando que 

 por meio da Secretaria de Obras, realize a colocação de 

aproximadamente 6 (seis) tubos de concreto na estrada geral da Linha Chrestani, que passa 

em frente à propriedade do Senhor Ivan Rafain. - REQUERIMENTO 

Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera o Requerimento de N° 006/2019, de sua 

a máxima urgência, seja providenciado o cascalhamento da estrada 

na propriedade do Sr. Gilmar Mugnhol, na Linha Bondan (aproximad

também para que efetuem o conserto do pontilhão que encontra-se na estrada geral que liga a 

Linha Bondam a Linha São Domingos. Iniciando a ORDEM DO DIA

Indicação Nº. 078/2019. O primeiro a se manifestar foi o autor, 

, justificando que passou pela Linha Dalmazo e encontrou 

Colombelli na estrada, com uma carga de boi. Sabendo que era Vereador fez a

para que o serviço fosse feito o mais breve possível, uma vez que ele traz retorno para o 

município. Segundo o Vereador, lhe causou espanto o fato dele comentar que já tinha falado 

com o Secretário Luimar, o qual havia prometido essa melhoria. O Vereador Marcelo Junior 

anifestou concordando que a estrada da Linha Dalmaz

mas esteve conversando com os responsáveis, os quais garantiram que essa 

se dentro do cronograma para receber melhorias, no máximo na próxima 

efetuando o conserto. O Vereador Valdicir Bertoni novamente com a palavra 

 

de forma que se possa inibir a velocidade praticada na via, trazendo mais tranquilidade aos 

INDICAÇÃO Nº 080/2019 – da Vereadora 

Indica que seja criado no município em parceria com a CDL – 

ACISMAX e os empresários locais, um programa de incentivo a Doação de Sangue, para tal, 

sugere que além do descanso no dia da doação, seja concedido a este trabalhador mais um dia 

se uma forma de estimular as pessoas a realizar doações de sangue. - 

Indica ao Poder Executivo 

um estudo e adote medidas urgentes 

Barancelli, Rio de Janeiro, 

Salgado Filho, Pinhal e na Avenida XV de Novembro. Sugere ainda que a Secretaria 

competente tome providências a fim de solucionar o problema da tubulação, localizada na 

Avenida XV de Novembro, no entroncamento com a Rua José Gaspareto. - INDICAÇÃO Nº 

Indico a Chefe do Poder Executivo que, 

através da Secretaria competente realize, com urgência, a limpeza em toda a extensão da Rua 

Euclides Vescovi, bem como, efetue melhorias com a instalação de tubos para o escoamento 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Reitera 

slativa, solicitando que 

por meio da Secretaria de Obras, realize a colocação de 

aproximadamente 6 (seis) tubos de concreto na estrada geral da Linha Chrestani, que passa 

REQUERIMENTO Nº 011/2019 – do 

Reitera o Requerimento de N° 006/2019, de sua 

a máxima urgência, seja providenciado o cascalhamento da estrada 

na propriedade do Sr. Gilmar Mugnhol, na Linha Bondan (aproximadamente 100 metros) e 

se na estrada geral que liga a 

DIA, o Senhor Presidente 

. O primeiro a se manifestar foi o autor, 

o e encontrou o Senhor 

Colombelli na estrada, com uma carga de boi. Sabendo que era Vereador fez a solicitação 

is breve possível, uma vez que ele traz retorno para o 

comentar que já tinha falado 

O Vereador Marcelo Junior 

do que a estrada da Linha Dalmazo não está em 

, os quais garantiram que essa 

nograma para receber melhorias, no máximo na próxima 

efetuando o conserto. O Vereador Valdicir Bertoni novamente com a palavra 



agradeceu e disse que estão nessa Casa a serviço da comunidade. 

aprovada por unanimidade. 

Barancelli. Fazendo uso da 

um redutor de velocidade no final da Rua José Bonifácio, mas não foi atendida. 

conversando com alguns moradores chegaram 

fosse colocado na Rua Ângelo Boff, na saída para Marcelino Ramos. Disse que até hoje nada 

aconteceu porque os moradores ficam atentos com as crianças que brincam na rua, porém a 

velocidade que os veículos descem é uma loucura e ninguém respe

precisa desse redutor de velocidade o mais breve possível. A indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. 

Daiane Barancelli foi a próxima matéria a entrar em pauta. Com a palavra a Vereadora 

que por ser Enfermeira percebe na secretaria de saúde o desespero de muitas famílias, quando 

algum familiar necessita de sangue, muitos che

doação. Informou que neste ano conseguiram organizar um único ônibus com doadores, mas 

muitos desses as vezes nem conseguem doar. 

doadores ficam devendo este sangue em Pas

dívida estará lá e no futuro mesmo sendo pelo SUS, eles começarão a cobrar. Afirmou que 

tem pensando como é possível ajudar essas pessoas, disse que a distância até Passo fundo é 

grande, tem que sair na madru

além do dia da doação, os doadores poderiam ter mais um dia para ficar em casa.

importância fazer esta mobilização

municípios que já tomaram esta iniciativa, disse que 

fazer uma cirurgia precisam de bolsas de sangue, 

para que as pessoas façam essa doação. Segundo a Vereadora, é d

salvarem uma vida e poder ter 

manifestou favorável e parabenizou a Vereadora pela colocação, dizendo que todas as pessoas 

voluntariamente deveriam fazer a sua parte. O dia de folga é muito impor

pessoas vão doar num dia e no outro já tem que trabalhar e se torna difícil. Disse que já 

passou por essa situação, que conseguiu doadores para devolver na banca e por isso sentia

motivado em ajudar. A Vereadora Onira Zonin também p

iniciativa, que ela sente na pele vendo as pessoas sofrer por falta de sangue e chegam a ir a 

óbito por isso. Que a iniciativa terá o seu apoio, inclusive numa mobilização se for necessário, 

acredita que a CDL vai acatar essa in

podemos ser nós, e no momento que sentirmos a necessidade é que vamos dar importância. 

Posta em votação foi aprovada por unanimidade.  

 

agradeceu e disse que estão nessa Casa a serviço da comunidade. Emvotação, a indicação foi 

unanimidade. Em discussão, a Indicação Nº. 079/2019, da

Barancelli. Fazendo uso da palavra a autora mencionou que já fez uma

um redutor de velocidade no final da Rua José Bonifácio, mas não foi atendida. 

moradores chegaram à conclusão que o melhor seria qu

fosse colocado na Rua Ângelo Boff, na saída para Marcelino Ramos. Disse que até hoje nada 

aconteceu porque os moradores ficam atentos com as crianças que brincam na rua, porém a 

velocidade que os veículos descem é uma loucura e ninguém respeita, é muito perigoso e 

precisa desse redutor de velocidade o mais breve possível. A indicação foi à votação e 

aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 080/2019, de autoria da Vereadora 

Daiane Barancelli foi a próxima matéria a entrar em pauta. Com a palavra a Vereadora 

que por ser Enfermeira percebe na secretaria de saúde o desespero de muitas famílias, quando 

m familiar necessita de sangue, muitos chegam a implorar para que a população faça a 

Informou que neste ano conseguiram organizar um único ônibus com doadores, mas 

muitos desses as vezes nem conseguem doar. Disse que as famílias que não conseguirem 

doadores ficam devendo este sangue em Passo Fundo, e se algum dia precisare

dívida estará lá e no futuro mesmo sendo pelo SUS, eles começarão a cobrar. Afirmou que 

tem pensando como é possível ajudar essas pessoas, disse que a distância até Passo fundo é 

grande, tem que sair na madrugada, as pessoas ficam cansadas, acredita que seria válido que 

além do dia da doação, os doadores poderiam ter mais um dia para ficar em casa.

importância fazer esta mobilização entre o comércio local e a prefeitura

ios que já tomaram esta iniciativa, disse que cada pessoa que vai até Passo Fundo para 

m de bolsas de sangue, e eles estão implorando nas redes sociais 

façam essa doação. Segundo a Vereadora, é d

salvarem uma vida e poder ter um dia de folga. O Vereador Valdicir Bertoni também se 

favorável e parabenizou a Vereadora pela colocação, dizendo que todas as pessoas 

voluntariamente deveriam fazer a sua parte. O dia de folga é muito impor

pessoas vão doar num dia e no outro já tem que trabalhar e se torna difícil. Disse que já 

passou por essa situação, que conseguiu doadores para devolver na banca e por isso sentia

A Vereadora Onira Zonin também parabenizou a Vereadora pela 

iniciativa, que ela sente na pele vendo as pessoas sofrer por falta de sangue e chegam a ir a 

óbito por isso. Que a iniciativa terá o seu apoio, inclusive numa mobilização se for necessário, 

acredita que a CDL vai acatar essa indicação, porque hoje talvez outro precise, mas amanhã 

podemos ser nós, e no momento que sentirmos a necessidade é que vamos dar importância. 

Posta em votação foi aprovada por unanimidade.  Em seguida foi à deliberação a 

 

votação, a indicação foi 

, da Vereadora Daiane 

a indicação solicitando 

um redutor de velocidade no final da Rua José Bonifácio, mas não foi atendida. E 

o melhor seria que este redutor 

fosse colocado na Rua Ângelo Boff, na saída para Marcelino Ramos. Disse que até hoje nada 

aconteceu porque os moradores ficam atentos com as crianças que brincam na rua, porém a 

ita, é muito perigoso e 

precisa desse redutor de velocidade o mais breve possível. A indicação foi à votação e 

, de autoria da Vereadora 

Daiane Barancelli foi a próxima matéria a entrar em pauta. Com a palavra a Vereadora disse 

que por ser Enfermeira percebe na secretaria de saúde o desespero de muitas famílias, quando 

gam a implorar para que a população faça a 

Informou que neste ano conseguiram organizar um único ônibus com doadores, mas 

Disse que as famílias que não conseguirem 

so Fundo, e se algum dia precisarem retornar, a 

dívida estará lá e no futuro mesmo sendo pelo SUS, eles começarão a cobrar. Afirmou que 

tem pensando como é possível ajudar essas pessoas, disse que a distância até Passo fundo é 

acredita que seria válido que 

além do dia da doação, os doadores poderiam ter mais um dia para ficar em casa. É de grande 

entre o comércio local e a prefeitura, a exemplo de outros 

cada pessoa que vai até Passo Fundo para 

e eles estão implorando nas redes sociais 

façam essa doação. Segundo a Vereadora, é direito destas pessoas 

. O Vereador Valdicir Bertoni também se 

favorável e parabenizou a Vereadora pela colocação, dizendo que todas as pessoas 

voluntariamente deveriam fazer a sua parte. O dia de folga é muito importante, porque muitas 

pessoas vão doar num dia e no outro já tem que trabalhar e se torna difícil. Disse que já 

passou por essa situação, que conseguiu doadores para devolver na banca e por isso sentia-se 

arabenizou a Vereadora pela 

iniciativa, que ela sente na pele vendo as pessoas sofrer por falta de sangue e chegam a ir a 

óbito por isso. Que a iniciativa terá o seu apoio, inclusive numa mobilização se for necessário, 

dicação, porque hoje talvez outro precise, mas amanhã 

podemos ser nós, e no momento que sentirmos a necessidade é que vamos dar importância. 

seguida foi à deliberação a Indicação 



Nº. 081/2019 da Vereadora Edinara Barancelli.

colocou todas essas ruas na mesma indicação porque não teria como deixar uma delas fora, 

pois a situação está precária e

muitos chegam a ironizar a situação das ruas, como é o caso da Rua Salgado Filho,

depois da chuva terão uma piscina por vários dias

outros Vereadores, mas até o momento nenhuma medida foi tomada. Pediu que

responsável olhe com bons olhos

principalmente a Rua Pinhal e a Rua Máximo Barancelli que é privilegiada com dois quebra

molas fora os buracos existentes. Solicitou providências também na ga

Gasparetto, na Avenida XV de Novembro, porque entra ano e sai ano e a sinaliz

ninguém faz nada, que o local é muito usado pelas pessoas de fora que passam 

Machadinho. Manifestou-se também o Vereador Diego Antonio Pere

trabalho fora e quando retorna para a cidade, tem observado que a lagoa na sua rua 

transbordou e os peixes foram embora, só tem água e barro. Disse que vai levar 

aproximadamente dois meses para secar a agua que fica empossada, que é uma

não é apenas nesta rua, criticou o chefe de obras na época, que era seu pai, pois na hora de 

executar a obra deu um erro de topografia. Disse que das novas ruas que estão fazendo não 

tem visto um topógrafo fazendo estudo para que não aconteçam 

na Rua Salgado Filho, pois 

preço não é quanto que vai pagar, mas sim o

que estarão pagando o financiamento. O Vereador Norberto Barancelli disse que a parte de 

cima da Rua Salgado Filho, somente no meio

terra e que o problema vem há tempos. 

administração deste mandato, do jeit

problema, pois abrem buracos 

problema não é só de agora, são políticos espertos que vem de muitos anos, gastando mal o 

dinheiro da população. Segundo relatório da ANEEL, o município, desde o ano de 2002, 

recebeu mais de vinte e seis milhões de reais, que daria para ter asfaltado todas as ruas.

continuar do jeito que está, com políticos usando mal o dinheiro público, se preocu

contratar pessoal para se dar bem nas próximas eleições, não teremos melhorias de ruas e se a 

população não ajudar a fiscalizar tem certeza que vai passar mais dez mandatos e o problema 

não será solucionado. Também se manifestou o Vereador Valdici

problema das ruas em nosso município foi muito bem colocado pela colega Vereadora, 

realmente está uma vergonha. Reportando

sobre as contratações da Prefeita, acredita que ao invés d

 

da Vereadora Edinara Barancelli. Se manifestou a proponente justificando que 

colocou todas essas ruas na mesma indicação porque não teria como deixar uma delas fora, 

pois a situação está precária e impossível andar de carro e muito menos a pé. 

uitos chegam a ironizar a situação das ruas, como é o caso da Rua Salgado Filho,

depois da chuva terão uma piscina por vários dias. Os moradores já fizeram esta solicitação a 

outros Vereadores, mas até o momento nenhuma medida foi tomada. Pediu que

responsável olhe com bons olhos e dêem uma atenção maior aos moradores destas ruas, 

principalmente a Rua Pinhal e a Rua Máximo Barancelli que é privilegiada com dois quebra

molas fora os buracos existentes. Solicitou providências também na ga

Gasparetto, na Avenida XV de Novembro, porque entra ano e sai ano e a sinaliz

ninguém faz nada, que o local é muito usado pelas pessoas de fora que passam 

se também o Vereador Diego Antonio Pere

trabalho fora e quando retorna para a cidade, tem observado que a lagoa na sua rua 

transbordou e os peixes foram embora, só tem água e barro. Disse que vai levar 

aproximadamente dois meses para secar a agua que fica empossada, que é uma

não é apenas nesta rua, criticou o chefe de obras na época, que era seu pai, pois na hora de 

executar a obra deu um erro de topografia. Disse que das novas ruas que estão fazendo não 

tem visto um topógrafo fazendo estudo para que não aconteçam alagamentos, como acontece 

, pois as obras quanto mais apressadas forem, ma

preço não é quanto que vai pagar, mas sim o quanto gastarão em manutenção, tendo em vista 

o financiamento. O Vereador Norberto Barancelli disse que a parte de 

cima da Rua Salgado Filho, somente no meio-fio que esta escondido, tiram uma caçamba de 

terra e que o problema vem há tempos. Disse que tem andado por todas as ruas e a 

e mandato, do jeito que estão trabalhando, não vai 

problema, pois abrem buracos em todas as ruas e não concluem o serviço. 

problema não é só de agora, são políticos espertos que vem de muitos anos, gastando mal o 

Segundo relatório da ANEEL, o município, desde o ano de 2002, 

recebeu mais de vinte e seis milhões de reais, que daria para ter asfaltado todas as ruas.

continuar do jeito que está, com políticos usando mal o dinheiro público, se preocu

contratar pessoal para se dar bem nas próximas eleições, não teremos melhorias de ruas e se a 

população não ajudar a fiscalizar tem certeza que vai passar mais dez mandatos e o problema 

não será solucionado. Também se manifestou o Vereador Valdicir Bertoni salientando que o 

problema das ruas em nosso município foi muito bem colocado pela colega Vereadora, 

realmente está uma vergonha. Reportando-se ao que foi comentado pelo Vereador Norberto 

sobre as contratações da Prefeita, acredita que ao invés de contratar deveria enxugar, para 

 

Se manifestou a proponente justificando que 

colocou todas essas ruas na mesma indicação porque não teria como deixar uma delas fora, 

impossível andar de carro e muito menos a pé. Disse que 

uitos chegam a ironizar a situação das ruas, como é o caso da Rua Salgado Filho, na qual 

Os moradores já fizeram esta solicitação a 

outros Vereadores, mas até o momento nenhuma medida foi tomada. Pediu que o Secretário 

uma atenção maior aos moradores destas ruas, 

principalmente a Rua Pinhal e a Rua Máximo Barancelli que é privilegiada com dois quebra-

molas fora os buracos existentes. Solicitou providências também na galeria próxima ao 

Gasparetto, na Avenida XV de Novembro, porque entra ano e sai ano e a sinalização está lá e 

ninguém faz nada, que o local é muito usado pelas pessoas de fora que passam sentido 

se também o Vereador Diego Antonio Pereira dizendo que tem 

trabalho fora e quando retorna para a cidade, tem observado que a lagoa na sua rua 

transbordou e os peixes foram embora, só tem água e barro. Disse que vai levar 

aproximadamente dois meses para secar a agua que fica empossada, que é uma vergonha e 

não é apenas nesta rua, criticou o chefe de obras na época, que era seu pai, pois na hora de 

executar a obra deu um erro de topografia. Disse que das novas ruas que estão fazendo não 

alagamentos, como acontece 

quanto mais apressadas forem, mais ruins ficarão, e o 

quanto gastarão em manutenção, tendo em vista 

o financiamento. O Vereador Norberto Barancelli disse que a parte de 

fio que esta escondido, tiram uma caçamba de 

Disse que tem andado por todas as ruas e a 

 conseguir amenizar o 

o serviço. Assegurou que o 

problema não é só de agora, são políticos espertos que vem de muitos anos, gastando mal o 

Segundo relatório da ANEEL, o município, desde o ano de 2002, 

recebeu mais de vinte e seis milhões de reais, que daria para ter asfaltado todas as ruas. Se 

continuar do jeito que está, com políticos usando mal o dinheiro público, se preocupando em 

contratar pessoal para se dar bem nas próximas eleições, não teremos melhorias de ruas e se a 

população não ajudar a fiscalizar tem certeza que vai passar mais dez mandatos e o problema 

r Bertoni salientando que o 

problema das ruas em nosso município foi muito bem colocado pela colega Vereadora, 

se ao que foi comentado pelo Vereador Norberto 

e contratar deveria enxugar, para 



sobrar dinheiro para reformas e melhorias de ruas. 

um morador da Rua Salgado Filho esteve em sua casa queixando

intransitável e que se sentia

pediu que já que estão mexendo em outras ruas que pensem com carinho e façam a 

manutenção onde for preciso.

com a indicação da colega Vereador

necessitando de manutenção. Afirmou que o município é muito carente nesta área, que não 

culpava o Secretário, o qual precisa do aval da administração, o investimento precisa ser feito 

e como o colega Diego mencionou co

ocorra de imediato. O Vereador

o problema das ruas do município existe há muito tempo e vários destes problemas foram 

causados na hora de execução da

cada um fez o que podia, se fosse fácil resolver

estão sendo feitas, algumas serão melhoradas e tem certeza que precisam acompanhar e 

fiscalizar para que o serviço seja bem executado, e que isso vem acontecendo, a Prefeita 

Dirlei está a dois anos e meio e os trabalhos que estão sendo realizados estão ficando bem 

feitos. A matéria foi à votação e aprovada por unanimidade. 

Indicação Nº. 082/2019, d

declarou que foi chamada pelos moradores para averiguar a situação precária dessa via. 

o se vê nas redes sociais são campanhas sobre a dengue, sendo que os próprios

estão deixando a desejar. Na vala existente neste local foi observado bichos mortos,

parada e que o mato está alcançando as redes de energia, 

sem contar que esta rua serve como desvio 

que não podem abrir as casas por conta da poeira. Os moradores pediram atenção e que os 

responsáveis não deixem para tomar a iniciativa só na época da política. 

presidência a Vice-Presidente, manifestou

sérios problemas existentes nesta rua, um refere

vala, que prejudicam a saúde das famílias, se não tem recursos para fazer uma tubulação, o 

mínimo que deve ser feito é uma lim

com a água parada em vasos, quando neste local pode haver um criatório de mosquito. Outro 

é a poeira nesta via, que serve como desvio para caminhões, dizendo que as pessoas precisam 

ter coragem para residir nesta rua. Sugeriu que se não tiver recurso para fazer a pavimentação, 

que seja colocada brita para tentar 

foi concedida ao Vereador Diego Pereira, o qual afirmou que o poder público tem cobrado

população ações para evitar a dengue, mas o próprio Executivo deixa estas coisas 

 

sobrar dinheiro para reformas e melhorias de ruas. Comentou que antes de vir para a sessão, 

um morador da Rua Salgado Filho esteve em sua casa queixando

e que se sentia envergonhado. Mas que a culpa dessa situação é da Prefeita, 

pediu que já que estão mexendo em outras ruas que pensem com carinho e façam a 

manutenção onde for preciso.O Vereador Marcelo Richit fazendo uso da pala

colega Vereadora, disse que além destas ruas

necessitando de manutenção. Afirmou que o município é muito carente nesta área, que não 

culpava o Secretário, o qual precisa do aval da administração, o investimento precisa ser feito 

e como o colega Diego mencionou com um bom planejamento, para que a manutenção não 

O VereadorMarcelo Locatellidestacou que tem comentado nesta Casa que 

o problema das ruas do município existe há muito tempo e vários destes problemas foram 

causados na hora de execução da obra. Sem críticas as outras gestões, acredita que na época 

cada um fez o que podia, se fosse fácil resolver, os Prefeitos anteriores teriam resolvido. 

estão sendo feitas, algumas serão melhoradas e tem certeza que precisam acompanhar e 

ra que o serviço seja bem executado, e que isso vem acontecendo, a Prefeita 

Dirlei está a dois anos e meio e os trabalhos que estão sendo realizados estão ficando bem 

feitos. A matéria foi à votação e aprovada por unanimidade. Foi submetida

, da Vereadora Edinara Barancelli.Em sua justificativa a autora 

declarou que foi chamada pelos moradores para averiguar a situação precária dessa via. 

o se vê nas redes sociais são campanhas sobre a dengue, sendo que os próprios

estão deixando a desejar. Na vala existente neste local foi observado bichos mortos,

parada e que o mato está alcançando as redes de energia, que podem causar grandes danos, 

sem contar que esta rua serve como desvio para caminhões. Disse que os moradores relataram 

que não podem abrir as casas por conta da poeira. Os moradores pediram atenção e que os 

responsáveis não deixem para tomar a iniciativa só na época da política. 

Presidente, manifestou-se o Vereador Sergio Bernardi

sérios problemas existentes nesta rua, um refere-se à água parada e os bichos que ficam nesta 

vala, que prejudicam a saúde das famílias, se não tem recursos para fazer uma tubulação, o 

ue deve ser feito é uma limpeza, não adianta pedir para a população tomar cuidado 

com a água parada em vasos, quando neste local pode haver um criatório de mosquito. Outro 

é a poeira nesta via, que serve como desvio para caminhões, dizendo que as pessoas precisam 

sidir nesta rua. Sugeriu que se não tiver recurso para fazer a pavimentação, 

que seja colocada brita para tentar amenizar a poeira. Reassumindo a presidência, a palavra 

foi concedida ao Vereador Diego Pereira, o qual afirmou que o poder público tem cobrado

população ações para evitar a dengue, mas o próprio Executivo deixa estas coisas 

 

Comentou que antes de vir para a sessão, 

um morador da Rua Salgado Filho esteve em sua casa queixando-se que a rua estava 

ue a culpa dessa situação é da Prefeita, 

pediu que já que estão mexendo em outras ruas que pensem com carinho e façam a 

fazendo uso da palavra concordou 

além destas ruas, muitas outras estão 

necessitando de manutenção. Afirmou que o município é muito carente nesta área, que não 

culpava o Secretário, o qual precisa do aval da administração, o investimento precisa ser feito 

m um bom planejamento, para que a manutenção não 

Marcelo Locatellidestacou que tem comentado nesta Casa que 

o problema das ruas do município existe há muito tempo e vários destes problemas foram 

Sem críticas as outras gestões, acredita que na época 

os Prefeitos anteriores teriam resolvido. Ruas 

estão sendo feitas, algumas serão melhoradas e tem certeza que precisam acompanhar e 

ra que o serviço seja bem executado, e que isso vem acontecendo, a Prefeita 

Dirlei está a dois anos e meio e os trabalhos que estão sendo realizados estão ficando bem 

Foi submetida em discussão a 

Em sua justificativa a autora 

declarou que foi chamada pelos moradores para averiguar a situação precária dessa via. É que 

o se vê nas redes sociais são campanhas sobre a dengue, sendo que os próprios governantes 

estão deixando a desejar. Na vala existente neste local foi observado bichos mortos, água 

que podem causar grandes danos, 

Disse que os moradores relataram 

que não podem abrir as casas por conta da poeira. Os moradores pediram atenção e que os 

responsáveis não deixem para tomar a iniciativa só na época da política. Passando a 

eador Sergio Bernardipontuando dois 

água parada e os bichos que ficam nesta 

vala, que prejudicam a saúde das famílias, se não tem recursos para fazer uma tubulação, o 

peza, não adianta pedir para a população tomar cuidado 

com a água parada em vasos, quando neste local pode haver um criatório de mosquito. Outro 

é a poeira nesta via, que serve como desvio para caminhões, dizendo que as pessoas precisam 

sidir nesta rua. Sugeriu que se não tiver recurso para fazer a pavimentação, 

Reassumindo a presidência, a palavra 

foi concedida ao Vereador Diego Pereira, o qual afirmou que o poder público tem cobrado da 

população ações para evitar a dengue, mas o próprio Executivo deixa estas coisas 



acontecerem, ou cada um faz a sua parte ou deixa que as coisas aconteçam, mas com certeza 

gastarão em dobro depois. Lembrou que na última sessão desafiou a Prefeita para f

duas ruas com recursos próprios, destacando que uma das ruas poderia ser esta.

estas ruas poderiam ser construídas com os recursos que sobram da Câmara de Vereadores. 

Vereador Norberto Barancelli disse que havia reclamado de um esgo

na Rua Menino Deus e que também 

acontece na via indicada pela Vereadora. Informou que esteve em Vacaria e observou que de 

um ano para o outro foi construído mais de 800m (oitocentos m

lajeado maior que o Lajeado Varella e questionou porque neste município dá para fazer e no 

nosso não. Sugeriu que avaliem a possibilidade de fazer um calçamento, como o Vereador 

Diego colocou, a Câmara de Vereadores 

aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), só que a Câmara gasta 

em torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Afirmou que neste ano haviam comentado 

em desmembrar a Câmara da Prefeitura, pois se isso foss

um projeto para calçar ruas. Disse que por vezes tem visto a Prefeita se vangloriar que ela está 

fazendo as coisas, mas em nenhum momento ela fala que a Câmara de Vereadores está 

economizando, mas no seu ponto de vista, o 

sendo mal investido, a exemplo da camionete que foi adquirida para a Secretaria da 

Agricultura, mas não está sendo utilizada só na agricultura, mas sim um vai e vem, puxando 

em cima além de suínos, também tacho

com recursos próprios R$ 

para fazer metade desta via 

Prefeita investiu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em seu gabinete, disse que se fize

economia conseguiriam fazer o que o povo anseia. 

unanimidade. Em ato contínuo o Senhor Presidente submeteu à discussão a 

083/2019, de autoria do Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

declarou que está na segunda indicação para tubulação nesta estrada que é uma geral. 

que mais uma vez o caminhão do leite caiu

o nosso município vive da agricultura, se o Prefeito não der incentivo, futuramente essas 

pessoas deixarão a agricultura

Prefeito, pois para ser um bom gestor precisa cortar gastos

Obras veio para trabalhar e não para fazer politicagem. 

Presidente, pronunciou-se novamente o Vereador Sergio Bernardi. 

Secretário de Urbanismo, Senhor Idanir

pois nas redes sociais foi divulgado que o caminhão caiu novamente. 

 

acontecerem, ou cada um faz a sua parte ou deixa que as coisas aconteçam, mas com certeza 

em dobro depois. Lembrou que na última sessão desafiou a Prefeita para f

duas ruas com recursos próprios, destacando que uma das ruas poderia ser esta.

estas ruas poderiam ser construídas com os recursos que sobram da Câmara de Vereadores. 

Vereador Norberto Barancelli disse que havia reclamado de um esgoto que corre a céu aberto

que também desemboca no Lajeado Varella, a exemplo do que 

acontece na via indicada pela Vereadora. Informou que esteve em Vacaria e observou que de 

um ano para o outro foi construído mais de 800m (oitocentos metros) de canalização num 

ado maior que o Lajeado Varella e questionou porque neste município dá para fazer e no 

Sugeriu que avaliem a possibilidade de fazer um calçamento, como o Vereador 

Diego colocou, a Câmara de Vereadores teria o direito de gastar um valor de 

aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), só que a Câmara gasta 

0 (seiscentos mil reais). Afirmou que neste ano haviam comentado 

em desmembrar a Câmara da Prefeitura, pois se isso fosse possível a Câmara poderia fazer 

para calçar ruas. Disse que por vezes tem visto a Prefeita se vangloriar que ela está 

fazendo as coisas, mas em nenhum momento ela fala que a Câmara de Vereadores está 

economizando, mas no seu ponto de vista, o dinheiro que a Câmara não está gastando, está 

, a exemplo da camionete que foi adquirida para a Secretaria da 

mas não está sendo utilizada só na agricultura, mas sim um vai e vem, puxando 

em cima além de suínos, também tachos para fazer risoto, e a Prefeita deu uma contrapartida 

com recursos próprios R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os quais poderiam ter sido investidos 

para fazer metade desta via indicada pela Vereadora. Sem contar que durante este ano a 

20.000,00 (vinte mil reais) em seu gabinete, disse que se fize

nomia conseguiriam fazer o que o povo anseia. A indicação foi à votação e aprovada por 

Em ato contínuo o Senhor Presidente submeteu à discussão a 

, de autoria do Vereador Norberto da Silva Barancelli. O Vereador ao se pronunciar 

declarou que está na segunda indicação para tubulação nesta estrada que é uma geral. 

o caminhão do leite caiu no local e o produtor está revoltado

o nosso município vive da agricultura, se o Prefeito não der incentivo, futuramente essas 

agricultura para vir morar na cidade. O Vereador entende que é difícil ser 

ara ser um bom gestor precisa cortar gastos. Acredita que o novo Secretário de 

Obras veio para trabalhar e não para fazer politicagem. Passando a presidência para a Vice

se novamente o Vereador Sergio Bernardi. 

Secretário de Urbanismo, Senhor Idanir Minozzo e declarou que se sentia

nas redes sociais foi divulgado que o caminhão caiu novamente. No seu ponto de vista 

 

acontecerem, ou cada um faz a sua parte ou deixa que as coisas aconteçam, mas com certeza 

em dobro depois. Lembrou que na última sessão desafiou a Prefeita para fazer mais 

duas ruas com recursos próprios, destacando que uma das ruas poderia ser esta. Sugeriu que 

estas ruas poderiam ser construídas com os recursos que sobram da Câmara de Vereadores. O 

to que corre a céu aberto 

Lajeado Varella, a exemplo do que 

acontece na via indicada pela Vereadora. Informou que esteve em Vacaria e observou que de 

etros) de canalização num 

ado maior que o Lajeado Varella e questionou porque neste município dá para fazer e no 

Sugeriu que avaliem a possibilidade de fazer um calçamento, como o Vereador 

gastar um valor de 

aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), só que a Câmara gasta 

0 (seiscentos mil reais). Afirmou que neste ano haviam comentado 

e possível a Câmara poderia fazer 

para calçar ruas. Disse que por vezes tem visto a Prefeita se vangloriar que ela está 

fazendo as coisas, mas em nenhum momento ela fala que a Câmara de Vereadores está 

dinheiro que a Câmara não está gastando, está 

, a exemplo da camionete que foi adquirida para a Secretaria da 

mas não está sendo utilizada só na agricultura, mas sim um vai e vem, puxando 

s para fazer risoto, e a Prefeita deu uma contrapartida 

(trinta mil reais), os quais poderiam ter sido investidos 

indicada pela Vereadora. Sem contar que durante este ano a 

20.000,00 (vinte mil reais) em seu gabinete, disse que se fizesse 

A indicação foi à votação e aprovada por 

Em ato contínuo o Senhor Presidente submeteu à discussão a Indicação Nº. 

O Vereador ao se pronunciar 

declarou que está na segunda indicação para tubulação nesta estrada que é uma geral. Relatou 

produtor está revoltado. Destacou que 

o nosso município vive da agricultura, se o Prefeito não der incentivo, futuramente essas 

O Vereador entende que é difícil ser 

. Acredita que o novo Secretário de 

Passando a presidência para a Vice-

se novamente o Vereador Sergio Bernardi. Saudou a presença o 

se sentia triste com este caso, 

No seu ponto de vista 



existem casos que exigem uma responsabilidade maior 

que precisava ser priorizado sessenta dias atrás. 

é difícil, mas tem prioridades, independente de sigla 

não seja uma perseguição política, porque dois Vereadores estiveram lá fazendo um vídeo e 

também apresentaram indicação, até porque os prejudicados não são os Vereadores e sim a 

população que utiliza essa 

Vereador Diego Pereira dizendo que tem na memória cada uma das indicações que apresentou

e até o momento nenhuma foi executada e considera 

estão aqui fazendo parte de um todo, querendo ajudar a população. Disse que

sentiaindignado por ter que fazer indicação solicitando um quebra

melhorias nas estradas para

indicações são apresentadas porque a população faz a cobrança e não p

Prefeita.  Destacou também que entende que os Secretários precisam do aval do Executivo 

para fazer os trabalhos e parabenizou o Secretário Idanir que é o único que, frequentemente, 

se faz presente nessa Casa, da qual 

apresentada, o Vereador acredita que com um bom cronograma e também 

condições, o trabalho será 

maquinário e uma cascalheira para extrair o cascal

que precisam priorizar obras que estão oferecendo perigo para a comunidade. Disse que tem 

ouvido que Vereador não faz nada, mas garantiu que estão fazendo o que lhes compete, as 

indicações estão sendo aprovadas, mas

Richit assegurou que a cada indicação apresentada pelo Vereador é evidente que não é um 

pedido dele, mas sim de algum membro da comunidade que está necessitando. 

considerou importante que a adm

Ressaltou que apoia a indicação apresentada pelo Vereador Norberto e ponderou que, 

particularmente, sempre avaliou como bom o trabalho executado pelo Secretário de Obras, 

Senhor Luimar. Solicitou um

principais apoios que o agricultor pode receber, pois tem conhecimento do quanto é difícil 

para o agricultor se manter na agricultura

disso e tem muito ainda para ser feito. O Vereador Valdicir Bertoni acrescentou que não estão 

fazendo críticas, mas há muito tempo os agricultores não estão tendo o incentivo de que 

necessitam para se manter na agricultura, muitos agricultores 

propriedades. Declarou ainda 

sem ter o que fazer, talvez se tivessem recebido um incentivo 

acontecendo. O Vereador Diego Pereira afirmou também que, infelizmente, hoje

 

existem casos que exigem uma responsabilidade maior e casos que são prioridade, 

do sessenta dias atrás. Ressaltou que a administração como um todo 

é difícil, mas tem prioridades, independente de sigla partidária, torce para que essa 

seja uma perseguição política, porque dois Vereadores estiveram lá fazendo um vídeo e 

também apresentaram indicação, até porque os prejudicados não são os Vereadores e sim a 

utiliza essa estrada. Reassumindo a presidência, manifestou

Vereador Diego Pereira dizendo que tem na memória cada uma das indicações que apresentou

o momento nenhuma foi executada e considera isso como perseguição política, pois 

estão aqui fazendo parte de um todo, querendo ajudar a população. Disse que

por ter que fazer indicação solicitando um quebra-molas para segurança ou 

estradas para que os agricultores possam escoar a sua produção. 

indicações são apresentadas porque a população faz a cobrança e não p

Destacou também que entende que os Secretários precisam do aval do Executivo 

para fazer os trabalhos e parabenizou o Secretário Idanir que é o único que, frequentemente, 

se faz presente nessa Casa, da qual também um dia já fez parte.  Referindo

o Vereador acredita que com um bom cronograma e também 

 executado. Disse ainda que hoje o município possui um excelente 

maquinário e uma cascalheira para extrair o cascalho. O Vereador Valdicir Bertoni 

que precisam priorizar obras que estão oferecendo perigo para a comunidade. Disse que tem 

ouvido que Vereador não faz nada, mas garantiu que estão fazendo o que lhes compete, as 

indicações estão sendo aprovadas, mas muitas vezes não são executadas. 

Richit assegurou que a cada indicação apresentada pelo Vereador é evidente que não é um 

pedido dele, mas sim de algum membro da comunidade que está necessitando. 

considerou importante que a administração junto das secretarias executasse os trabalhos. 

Ressaltou que apoia a indicação apresentada pelo Vereador Norberto e ponderou que, 

particularmente, sempre avaliou como bom o trabalho executado pelo Secretário de Obras, 

Senhor Luimar. Solicitou um empenho maior porque a questão de acesso no interior é um dos 

principais apoios que o agricultor pode receber, pois tem conhecimento do quanto é difícil 

para o agricultor se manter na agricultura, que o nosso município depend

ito ainda para ser feito. O Vereador Valdicir Bertoni acrescentou que não estão 

fazendo críticas, mas há muito tempo os agricultores não estão tendo o incentivo de que 

necessitam para se manter na agricultura, muitos agricultores optam por sair 

priedades. Declarou ainda nos deparamos, atualmente, com o município lotado de pessoas

sem ter o que fazer, talvez se tivessem recebido um incentivo maior 

O Vereador Diego Pereira afirmou também que, infelizmente, hoje

 

e casos que são prioridade, como este, 

a administração como um todo 

para que essa situação 

seja uma perseguição política, porque dois Vereadores estiveram lá fazendo um vídeo e 

também apresentaram indicação, até porque os prejudicados não são os Vereadores e sim a 

Reassumindo a presidência, manifestou-se também o 

Vereador Diego Pereira dizendo que tem na memória cada uma das indicações que apresentou 

isso como perseguição política, pois 

estão aqui fazendo parte de um todo, querendo ajudar a população. Disse que se 

molas para segurança ou 

que os agricultores possam escoar a sua produção. Afirmou que as 

indicações são apresentadas porque a população faz a cobrança e não porque são oposição à 

Destacou também que entende que os Secretários precisam do aval do Executivo 

para fazer os trabalhos e parabenizou o Secretário Idanir que é o único que, frequentemente, 

Referindo-se a indicação 

o Vereador acredita que com um bom cronograma e também oferecendo 

executado. Disse ainda que hoje o município possui um excelente 

ho. O Vereador Valdicir Bertoni acredita 

que precisam priorizar obras que estão oferecendo perigo para a comunidade. Disse que tem 

ouvido que Vereador não faz nada, mas garantiu que estão fazendo o que lhes compete, as 

muitas vezes não são executadas. O Vereador Marcelo 

Richit assegurou que a cada indicação apresentada pelo Vereador é evidente que não é um 

pedido dele, mas sim de algum membro da comunidade que está necessitando. Por isso, 

inistração junto das secretarias executasse os trabalhos. 

Ressaltou que apoia a indicação apresentada pelo Vereador Norberto e ponderou que, 

particularmente, sempre avaliou como bom o trabalho executado pelo Secretário de Obras, 

empenho maior porque a questão de acesso no interior é um dos 

principais apoios que o agricultor pode receber, pois tem conhecimento do quanto é difícil 

que o nosso município depende cem por cento 

ito ainda para ser feito. O Vereador Valdicir Bertoni acrescentou que não estão 

fazendo críticas, mas há muito tempo os agricultores não estão tendo o incentivo de que 

optam por sair de suas 

com o município lotado de pessoas 

maior isso não estaria 

O Vereador Diego Pereira afirmou também que, infelizmente, hoje se possuem 



uma família grande, o incentivo dadoé um emprego na prefeitura. Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. A última matéria em pauta foi o 

011/2019 do Vereador Norberto da Silva Barancelli.

Mugnhol havia solicitado este serviço a noventa dias atrás, que apresentou o requerimento, 

mas levaram somente uma carga de terra e largaram em cima do pontilhão para que ele 

pudesse passar com a carga de boi. Disse que nesta semana e

informando que a segunda engorda de boi já estava

deram mais as caras. Segundo o Vereador, 

eucalipto para colocar as pranc

de realizar o cascalhamento, sendo que este cidadão se prontificou em doar o cascalho. 

Vereador relatou que este cidadão e seu filho correm risco de vida, pois levam a água, neste 

período de seca, com um trato

que ele levante devido os buracos na subida. Para o Vereador, 

não compete somente cuidar a parte da silagem, também tem responsabilidade

por trabalhos na agricultura. O 

também não é difícil, poisn

ponte da Linha Mazzurana, disse que o Secretário Luimar esteve nesta Casa prestando 

esclarecimentos, explicando que haviam licitado trezentos e

que custou em torno de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), 

totalmente gastas. A seu ver poderiam ter economizado e investido o dinheiro em out

serviço. Na ocasião o Secretário informou que se sobrasse horas fari

industrial, mas, no seu entendimento, isso poderia ser feito no futuro, porque com essas horas 

poderiam resolver os problemas apresentados nos seus últimos dois ped

existem políticos espertos usando mal o dinheiro público, sem contar que foi licitada uma 

máquina de vinte toneladas, porém, segundo informações, a máquina utilizada para o aterro 

da ponte foi de dezesseis toneladas, e o município

funcionários, questionou porque foi licitado se 

por isso, acredita que tem algo de errado. 

com relação ao que foi abordado p

cabeceira da ponte, a Vereadora explicou que as outras horas foram licitadas para fazer a 

abertura de valas e de ruas na área industrial, 

que nessa Casa batemos sempre na tecla de gerar empregos para que os munícipes 

que buscar trabalho fora, por isso, a contratação de

execução dos serviços o mais breve possível para que algumas empresas venham se instalar 

no município. Considerou um bom investimento e que trará retorno. 

 

o incentivo dadoé um emprego na prefeitura. Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. A última matéria em pauta foi o 

r Norberto da Silva Barancelli. O autor pronunciou que o Senhor Gilmar 

Mugnhol havia solicitado este serviço a noventa dias atrás, que apresentou o requerimento, 

mas levaram somente uma carga de terra e largaram em cima do pontilhão para que ele 

pudesse passar com a carga de boi. Disse que nesta semana ele entrou em contato novamente, 

a segunda engorda de boi já estava para ser carregada e os responsáveis não 

Segundo o Vereador, para dar acesso a mangueira, 

eucalipto para colocar as pranchas em cima, já são suficientes. Ressaltou

de realizar o cascalhamento, sendo que este cidadão se prontificou em doar o cascalho. 

que este cidadão e seu filho correm risco de vida, pois levam a água, neste 

um trator pequeno, sendo que o filho vai na frente do trator para evitar 

que ele levante devido os buracos na subida. Para o Vereador, ao Secretário de Agricultura 

cuidar a parte da silagem, também tem responsabilidade

hos na agricultura. O Vereador mencionou ainda que não é fácil ser Prefeito, mas 

poisno mês passado junto com o Vereador Ismael gravou um vídeo

ponte da Linha Mazzurana, disse que o Secretário Luimar esteve nesta Casa prestando 

larecimentos, explicando que haviam licitado trezentos e cinquenta horas de uma esteira, 

que custou em torno de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), 

lmente gastas. A seu ver poderiam ter economizado e investido o dinheiro em out

serviço. Na ocasião o Secretário informou que se sobrasse horas fari

as, no seu entendimento, isso poderia ser feito no futuro, porque com essas horas 

poderiam resolver os problemas apresentados nos seus últimos dois ped

existem políticos espertos usando mal o dinheiro público, sem contar que foi licitada uma 

máquina de vinte toneladas, porém, segundo informações, a máquina utilizada para o aterro 

s toneladas, e o município ainda deu assistência com carregado

funcionários, questionou porque foi licitado se a prefeitura, talvez, teria condições de fazer,

por isso, acredita que tem algo de errado. A Vereadora Onira Zonin também

om relação ao que foi abordado pelo Vereador sobre as horas máquinas utilizadas na 

cabeceira da ponte, a Vereadora explicou que as outras horas foram licitadas para fazer a 

abertura de valas e de ruas na área industrial, porque esta também é uma prioridade, uma vez 

sempre na tecla de gerar empregos para que os munícipes 

fora, por isso, a contratação dessas horas máquinas é 

o mais breve possível para que algumas empresas venham se instalar 

Considerou um bom investimento e que trará retorno. 

 

o incentivo dadoé um emprego na prefeitura. Em votação, a indicação foi 

aprovada por unanimidade de votos. A última matéria em pauta foi o Requerimento Nº. 

u que o Senhor Gilmar 

Mugnhol havia solicitado este serviço a noventa dias atrás, que apresentou o requerimento, 

mas levaram somente uma carga de terra e largaram em cima do pontilhão para que ele 

le entrou em contato novamente, 

para ser carregada e os responsáveis não 

para dar acesso a mangueira, três vigas de 

Ressaltou ainda a necessidade 

de realizar o cascalhamento, sendo que este cidadão se prontificou em doar o cascalho. O 

que este cidadão e seu filho correm risco de vida, pois levam a água, neste 

r pequeno, sendo que o filho vai na frente do trator para evitar 

o Secretário de Agricultura 

cuidar a parte da silagem, também tem responsabilidades e pode cobrar 

que não é fácil ser Prefeito, mas 

o mês passado junto com o Vereador Ismael gravou um vídeo na 

ponte da Linha Mazzurana, disse que o Secretário Luimar esteve nesta Casa prestando 

cinquenta horas de uma esteira, 

que custou em torno de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), as quais não foram 

lmente gastas. A seu ver poderiam ter economizado e investido o dinheiro em outro 

serviço. Na ocasião o Secretário informou que se sobrasse horas fariam melhorias na área 

as, no seu entendimento, isso poderia ser feito no futuro, porque com essas horas 

poderiam resolver os problemas apresentados nos seus últimos dois pedidos. Enfatizou que 

existem políticos espertos usando mal o dinheiro público, sem contar que foi licitada uma 

máquina de vinte toneladas, porém, segundo informações, a máquina utilizada para o aterro 

deu assistência com carregador e 

alvez, teria condições de fazer, 

A Vereadora Onira Zonin também se manifestou 

elo Vereador sobre as horas máquinas utilizadas na 

cabeceira da ponte, a Vereadora explicou que as outras horas foram licitadas para fazer a 

é uma prioridade, uma vez 

sempre na tecla de gerar empregos para que os munícipes não tenham 

horas máquinas é prioridade para 

o mais breve possível para que algumas empresas venham se instalar 

Considerou um bom investimento e que trará retorno. Corroborando com as 



colocações da Vereadora Onira, o Vereador Marcelo Locatelli acrescentou que essa Casa 

preza muito pela geração de emprego, no entanto, 

industrial é dinheiro mal gasto, o que a seu ver não é. Segundo o Vereador, se 

área industrial há mais tempo, certamente, já teria uma empresa instalada e os munícipes não 

precisariam sair para trabalhar em outras cidades. 

gasto, que existem prioridades e concordou que essas pequenas ações mantem o pessoal na 

agricultura, por isso, garantiu

Prefeita está dando sequência no que foi iniciado lá a

bons frutos disto. O Vereador Valdicir Bertoni indagou os Vereadores Marcelo e Onira se já 

teria alguma empresa interessada em instalar

muito material, mas pouca coisa est

solicitou ao Vereador para que entrasse em contato com a Secretária responsável, a qual 

possui uma lista com várias empresas que querem se instalar, inclusive empresas do 

município que pretendem se mu

necessários porque é preciso fazer a terraplanagem.  O Vereador Marcelo Locatelli também 

em respostas assegurou que não são apenas buracos, 

construtor também deveria 

alicerces, porém, ainda demanda de muito trabalho. 

também colocou que não entendia porque 

quisessem tirar da licitação

ponto de vista, a terraplenagem

o órgão esteve no município e 

Ligeiro. Disse que a Prefeita poderia ter feito essa doação, mas tanto a Prefeita quanto alguns 

Vereadores criticaram o movimento.

que não era crítica, porém acredita que nem seus filhos e netos ver

alguma empresa instalada. Sem mais manifestações, o requerimento foi à votação e aprovado 

por unanimidade de votos.

ocupar a Tribuna Livre, o Senhor Presidente 

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

presentes, o Vereador comunicou que acabava de receber uma 

Senhor Jonas de Matos, morador da

na esquina e que o esgoto corre a céu  aberto.  E já que o Secretário de Urbanismo estava 

presente, inclusive tinha conhecimento de que a Prefeita havia contratado mais um 

funcionário para o Urbanismo, 

urgência. Disse que na mensagem este cidadão relata também

 

colocações da Vereadora Onira, o Vereador Marcelo Locatelli acrescentou que essa Casa 

preza muito pela geração de emprego, no entanto, para muitos investir dinheiro na área 

mal gasto, o que a seu ver não é. Segundo o Vereador, se 

há mais tempo, certamente, já teria uma empresa instalada e os munícipes não 

precisariam sair para trabalhar em outras cidades. Frisou ainda que o dinh

existem prioridades e concordou que essas pequenas ações mantem o pessoal na 

isso, garantiu que levará essa cobrança até a Prefeita. Afirmou também que a 

Prefeita está dando sequência no que foi iniciado lá atrás, para que no futur

O Vereador Valdicir Bertoni indagou os Vereadores Marcelo e Onira se já 

teria alguma empresa interessada em instalar-se na área industrial? Por que

muito material, mas pouca coisa está sendo feita, somente buracos. A Vereadora Onira Zonin 

solicitou ao Vereador para que entrasse em contato com a Secretária responsável, a qual 

possui uma lista com várias empresas que querem se instalar, inclusive empresas do 

município que pretendem se mudar para a área industrial e garantiu que os buracos são 

necessários porque é preciso fazer a terraplanagem.  O Vereador Marcelo Locatelli também 

em respostas assegurou que não são apenas buracos, está sendo feito a terraplanagem, e como 

também deveria saber que uma casa tem que ficar plana em baixo

alicerces, porém, ainda demanda de muito trabalho. O Vereador Diego Antonio Pereira 

também colocou que não entendia porque licitaram máquina com rompedor, talvez

da licitação algumas empresas do município, apenas por politicagem. 

ponto de vista, a terraplenagem poderia ter sido realizada pelo DAER,de forma gratuita, pois 

esteve no município e precisava de cascalho para cascalhar 

. Disse que a Prefeita poderia ter feito essa doação, mas tanto a Prefeita quanto alguns 

Vereadores criticaram o movimento. Novamente com a palavra, o Vereador Valdicir disse 

, porém acredita que nem seus filhos e netos verão 

alguma empresa instalada. Sem mais manifestações, o requerimento foi à votação e aprovado 

por unanimidade de votos.Declarou-se encerrada a Ordem do Dia enão

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

único inscrito foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. 

presentes, o Vereador comunicou que acabava de receber uma mensagem via 

Senhor Jonas de Matos, morador da Rua da Piedade, que reclamou de um buraco aberto bem 

na esquina e que o esgoto corre a céu  aberto.  E já que o Secretário de Urbanismo estava 

presente, inclusive tinha conhecimento de que a Prefeita havia contratado mais um 

funcionário para o Urbanismo, sem necessidade, que tomassem as medidas necessárias

urgência. Disse que na mensagem este cidadão relata também que sua mãe de 74 anos,

 

colocações da Vereadora Onira, o Vereador Marcelo Locatelli acrescentou que essa Casa 

investir dinheiro na área 

mal gasto, o que a seu ver não é. Segundo o Vereador, se tivéssemos essa 

há mais tempo, certamente, já teria uma empresa instalada e os munícipes não 

ainda que o dinheiro está sendo bem 

existem prioridades e concordou que essas pequenas ações mantem o pessoal na 

levará essa cobrança até a Prefeita. Afirmou também que a 

trás, para que no futuro possam colher 

O Vereador Valdicir Bertoni indagou os Vereadores Marcelo e Onira se já 

se na área industrial? Por que tem visto sair 

A Vereadora Onira Zonin 

solicitou ao Vereador para que entrasse em contato com a Secretária responsável, a qual 

possui uma lista com várias empresas que querem se instalar, inclusive empresas do 

dar para a área industrial e garantiu que os buracos são 

necessários porque é preciso fazer a terraplanagem.  O Vereador Marcelo Locatelli também 

terraplanagem, e como 

ficar plana em baixo, para erguer os 

O Vereador Diego Antonio Pereira 

licitaram máquina com rompedor, talvez porque 

por politicagem. No seu 

de forma gratuita, pois 

para cascalhar até na ponte do Rio 

. Disse que a Prefeita poderia ter feito essa doação, mas tanto a Prefeita quanto alguns 

Novamente com a palavra, o Vereador Valdicir disse 

ão a área industrial com 

alguma empresa instalada. Sem mais manifestações, o requerimento foi à votação e aprovado 

nãohavendoinscritospara 

passou de imediato para as inscrições do Grande 

único inscrito foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Após saudar os 

mensagem via  WhatsApp, do 

Rua da Piedade, que reclamou de um buraco aberto bem 

na esquina e que o esgoto corre a céu  aberto.  E já que o Secretário de Urbanismo estava 

presente, inclusive tinha conhecimento de que a Prefeita havia contratado mais um 

sem necessidade, que tomassem as medidas necessárias, com 

que sua mãe de 74 anos, corre o 



risco de cair neste buraco

acompanhando pelo Facebook 

que estão atentos e se trabalharem juntos poderão cobrar da Prefeita e do Secretário para que 

tomem as devidas providências.

durante a semana fez a cobrança porque havia faltado água novamente, a Prefeita esteve no 

local, porém ela não quis que a caixa fosse instalada no terreno que tinha doado,

para dificultar as coisas, o local de instalação será mais distante e ao invés de gastare

menos, preferiram gastar mais. Afirmou também que se desanimou ao chegar no local onde 

está o poço artesiano, o qual está coberto pelo mato. 

dez a canalização estaria pronta e hoje já estávamos no dia 

não finalizarem a obra, uma vez que o recurso já está liberado.

que o caminhão do lixo passava uma vez ao mês nesta comunidade, 

não passa mais. Disse que os moradores deixaram o lixo n

Prefeita passou para ver a água

que mandar o caminhão recolher. 

mutirão com a população para fazer a limpeza nas ruas e no interior para combater a dengue, 

mas o assunto não foi mais comentado. 

continuará trabalhando pelo de

político. Ressaltou que na sessão passada

e oito funcionários, mas que haviam contratado mais 

honrar o salário que recebe

que o Prefeitouse o dinheiro público

precisa ficar atenta, pois tem observado que no município estão ocorrendo somente estraté

políticas e não para o desenvolvimento

partido novo e concorrer a candidato, o nome do seu partido será o “partido da teta”, quem 

quiser um teta vota no Norba e tem c

diferente do que está acontecendo em nosso município, políticos mal

dinheiro público para se dar bem. Para finalizar o Vereador afirmou que é Vereador de 

passagem, mas quer mostrar a população maximilianense 

dinheiro público está sendo mal gasto

ANEEL que comprova quanto de dinheiro o município recebeu e que daria para fazer tudo 

que a população anseia. Não havendo mais nada a ser t

encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos para a Décima 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia 

público presente e os que acompanhavam 

 

neste buraco e quebrar a perna. Parabenizou a população que está  

acompanhando pelo Facebook e mandando mensagem para os Vereadores, isso demonstra 

e se trabalharem juntos poderão cobrar da Prefeita e do Secretário para que 

tomem as devidas providências. Com relação a água da Linha Raia, o Vereador 

fez a cobrança porque havia faltado água novamente, a Prefeita esteve no 

local, porém ela não quis que a caixa fosse instalada no terreno que tinha doado,

para dificultar as coisas, o local de instalação será mais distante e ao invés de gastare

menos, preferiram gastar mais. Afirmou também que se desanimou ao chegar no local onde 

, o qual está coberto pelo mato. Disse que a previsão seria que até o dia 

a canalização estaria pronta e hoje já estávamos no dia três. E não 

a obra, uma vez que o recurso já está liberado. O Vereador 

que o caminhão do lixo passava uma vez ao mês nesta comunidade, mas faz noventa dias que 

não passa mais. Disse que os moradores deixaram o lixo na entrada onde costumam deixar, a 

Prefeita passou para ver a água e questionou se ela não notou que o lixo depositado e 

que mandar o caminhão recolher. Há meses atrás solicitou nessa Casa que fizessem um 

mutirão com a população para fazer a limpeza nas ruas e no interior para combater a dengue, 

o assunto não foi mais comentado. Disse que atenderá ao pedido da população e 

continuará trabalhando pelo desenvolvimento do município e não pelo desenvolvimento 

que na sessão passada, falava que a prefeitura estava com duzentos e vinte 

e oito funcionários, mas que haviam contratado mais nesta semana. Como Vereador pretende 

ue recebe, fiscalizando, mas para isso, precisam se organizar 

o dinheiro público, para se promover na eleição futura. E que a população 

precisa ficar atenta, pois tem observado que no município estão ocorrendo somente estraté

desenvolvimento. O Vereador brincou que no ano que vem criará um 

partido novo e concorrer a candidato, o nome do seu partido será o “partido da teta”, quem 

quiser um teta vota no Norba e tem certeza que se elegerá Prefeito. Diss

diferente do que está acontecendo em nosso município, políticos mal-acostumados, usando o 

dinheiro público para se dar bem. Para finalizar o Vereador afirmou que é Vereador de 

passagem, mas quer mostrar a população maximilianense que, não é só de 

dinheiro público está sendo mal gasto e garantiu que no final do ano trará um relatório da 

ANEEL que comprova quanto de dinheiro o município recebeu e que daria para fazer tudo 

Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou 

encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos para a Décima 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia 22 de Outubro de 2019, às 19h. Agradeceu o 

público presente e os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa Max. Do que 

 

Parabenizou a população que está  

e mandando mensagem para os Vereadores, isso demonstra 

e se trabalharem juntos poderão cobrar da Prefeita e do Secretário para que 

Com relação a água da Linha Raia, o Vereador enfatizou que 

fez a cobrança porque havia faltado água novamente, a Prefeita esteve no 

local, porém ela não quis que a caixa fosse instalada no terreno que tinha doado, como sempre 

para dificultar as coisas, o local de instalação será mais distante e ao invés de gastarem 

menos, preferiram gastar mais. Afirmou também que se desanimou ao chegar no local onde 

Disse que a previsão seria que até o dia 

ão entendia o motivo de 

Vereador informou ainda 

mas faz noventa dias que 

a entrada onde costumam deixar, a 

o lixo depositado e que teria 

Há meses atrás solicitou nessa Casa que fizessem um 

mutirão com a população para fazer a limpeza nas ruas e no interior para combater a dengue, 

atenderá ao pedido da população e 

senvolvimento do município e não pelo desenvolvimento 

refeitura estava com duzentos e vinte 

nesta semana. Como Vereador pretende 

se organizar e não deixar 

para se promover na eleição futura. E que a população 

precisa ficar atenta, pois tem observado que no município estão ocorrendo somente estratégias 

. O Vereador brincou que no ano que vem criará um 

partido novo e concorrer a candidato, o nome do seu partido será o “partido da teta”, quem 

erteza que se elegerá Prefeito. Disse que isso não é 

acostumados, usando o 

dinheiro público para se dar bem. Para finalizar o Vereador afirmou que é Vereador de 

não é só de agora, que o 

e garantiu que no final do ano trará um relatório da 

ANEEL que comprova quanto de dinheiro o município recebeu e que daria para fazer tudo 

o Senhor Presidente declarou 

encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos para a Décima Sexta 

de Outubro de 2019, às 19h. Agradeceu o 

pelo facebook e pela Rádio Interativa Max. Do que 



eu, Valdicir Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida 

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