
ATA DADÉCIMA SÉTIMA
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 
______________________________________________________________________

Aos cinco dias do mês de 

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

a Décima Sétima 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 das atas das Reuniões Ordinárias do dia 03.10.2019 e do dia 

22.10.2019, ambas já haviam sido disponibilizadas para os Vereadores. Não ha

discussão foram aprovadas por unanimidade de votos. 

do EXPEDIENTE DO DIA

090/2019 – dos Vereadores Ismael Zukunelli e Norberto da Silva Barancelli: 

Poder Executivo Municipal para que realize um estudo sobre a viabilidade de recapeamento 

asfáltico em toda a extensão da Rua José Bonifácio. 

Vereador Diego Antonio Pereira: 

010/2017, do Vereador Marcelo Richit, para que interceda junto ao setor competente da 

municipalidade, no sentido de realizar um estudo e com recursos próprios adquirir e 

uma repetidora de sinal de TV digital no município. 

Vereador Diego Antonio Pereira: 

setor competente, viabilize a possibilidade de conceder um apoio financeiro ao Grupo Teatral 

Selenita, o qual representa o município de Maximiliano de Almeida. 

093/2019 – do Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

Municipal, que junto a Secretaria de Urbanismo, em caráter de urgência, seja providenciada a 

instalação de um braço com lâmpada em frente à residência do Senhor J

na Rua das Chácaras. - INDICAÇÃO Nº 094/2019 

Barancelli: Solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, que 

providencie a colocação de, aproximadamente, oito cargas de cascalho nos 

instalações na propriedade do Senhor Emílio Padilha, localizada na Linha Baixo Caçador. 

INDICAÇÃO Nº 095/2019 

Executivo que determine ao setor competente a realização de estudos no sen

o meio legal e auxiliar financeiramente a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural São 
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do mês de novembro 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. Iniciando os trabalhos, 

dispensou a leitura das atas das Reuniões Ordinárias do dia 03.10.2019 e do dia 

22.10.2019, ambas já haviam sido disponibilizadas para os Vereadores. Não ha

discussão foram aprovadas por unanimidade de votos. Dando sequência, 

EXPEDIENTE DO DIA, constando das seguintes matérias: 

dos Vereadores Ismael Zukunelli e Norberto da Silva Barancelli: 

Poder Executivo Municipal para que realize um estudo sobre a viabilidade de recapeamento 

asfáltico em toda a extensão da Rua José Bonifácio. - INDICAÇÃO Nº 091/2019 

Vereador Diego Antonio Pereira: Indica à Senhora Prefeita, reiterando a Indicação Nº.

010/2017, do Vereador Marcelo Richit, para que interceda junto ao setor competente da 

municipalidade, no sentido de realizar um estudo e com recursos próprios adquirir e 

uma repetidora de sinal de TV digital no município. - INDICAÇÃO Nº 092/2019 

Vereador Diego Antonio Pereira: Solicita a Chefe do Poder Executivo, para que através do 

setor competente, viabilize a possibilidade de conceder um apoio financeiro ao Grupo Teatral 

Selenita, o qual representa o município de Maximiliano de Almeida. 

do Vereador Norberto da Silva Barancelli: Solicita ao Poder Executivo 

Municipal, que junto a Secretaria de Urbanismo, em caráter de urgência, seja providenciada a 

instalação de um braço com lâmpada em frente à residência do Senhor J

INDICAÇÃO Nº 094/2019 – do Vereador Norberto da Silva 

Solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, que 

providencie a colocação de, aproximadamente, oito cargas de cascalho nos 

instalações na propriedade do Senhor Emílio Padilha, localizada na Linha Baixo Caçador. 

INDICAÇÃO Nº 095/2019 – do Vereador Marcelo Junior Locatelli: 

Executivo que determine ao setor competente a realização de estudos no sen

o meio legal e auxiliar financeiramente a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural São 
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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 

Iniciando os trabalhos, o Senhor 

dispensou a leitura das atas das Reuniões Ordinárias do dia 03.10.2019 e do dia 

22.10.2019, ambas já haviam sido disponibilizadas para os Vereadores. Não havendo 

Dando sequência, realizou-se à leitura 

 - INDICAÇÃO Nº. 

dos Vereadores Ismael Zukunelli e Norberto da Silva Barancelli: Indica ao 

Poder Executivo Municipal para que realize um estudo sobre a viabilidade de recapeamento 

INDICAÇÃO Nº 091/2019 – do 

Indica à Senhora Prefeita, reiterando a Indicação Nº. 

010/2017, do Vereador Marcelo Richit, para que interceda junto ao setor competente da 

municipalidade, no sentido de realizar um estudo e com recursos próprios adquirir e instalar 

INDICAÇÃO Nº 092/2019 – do 

Solicita a Chefe do Poder Executivo, para que através do 

setor competente, viabilize a possibilidade de conceder um apoio financeiro ao Grupo Teatral 

Selenita, o qual representa o município de Maximiliano de Almeida. - INDICAÇÃO Nº 

Solicita ao Poder Executivo 

Municipal, que junto a Secretaria de Urbanismo, em caráter de urgência, seja providenciada a 

instalação de um braço com lâmpada em frente à residência do Senhor João Maria de Lima, 

do Vereador Norberto da Silva 

Solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, que 

providencie a colocação de, aproximadamente, oito cargas de cascalho nos arredores das 

instalações na propriedade do Senhor Emílio Padilha, localizada na Linha Baixo Caçador. - 

do Vereador Marcelo Junior Locatelli: Sugere ao Poder 

Executivo que determine ao setor competente a realização de estudos no sentido de viabilizar 

o meio legal e auxiliar financeiramente a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural São 



Domingos e o Grêmio Esportivo Assistencial e Cultural Rapadurense, pois ambos necessitam 

deste auxílio para melhorar a estrutura de suas equipes de f

096/2019 – do Vereador Marcelo Richit:

da Secretaria de Obras, providencie, com urgência, o serviço de cascalhamento na entrada da 

propriedade do Senhor Orides Borella, na Linha Alto C

033/2019: Autoriza a ACISMAX/ CDL a realizar a Segunda Expo INCOAGRO, que 

acontecerá no mês de março de 2020, alusivos aos 59 anos de emancipação Político

administrativa no município de Maximiliano de Almeida, ficando autorizado

recursos financeiros à ACISMAX/CDL, na ordem de até R$ 100.000,00 e determinar outras 

providências. O projeto estava em análise na Comissão Única de Parecer, a qual, por maioria, 

emitiu parecer contrário. Dando início a 

discussão a Indicação Nº. 090

manifestar, dizendo que a indicação junto com o Vereador Norberto Barancel

porque a referida via está ficando esburacada

e gastando dinheiro. Segundo o Vereador, seria viável executar o trabalho com asfalto quente, 

uma vez que essa via faz parte da RS 126

carregados fazem o desvio por f

Brigada não pode intervir 

realização desta obra e já 

possibilidade de ser destinado recurso para esta 

Norberto Barancelli, relatando

para asfaltamento e calçamento, mas

assim fosse, a Prefeita não precisaria ter financiado R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e 

cinquenta mil reais) para fazer est

como objetivo, no próximo

existe a necessidade. Disse que não 

depois serem leiloadas. Declarou que 

problema maior é onde os veículos

recapeamento. O Vereador 

que foram para Brasília em busca de recursos para cobertura de ruas e não a passeio. 

que é de extrema urgência 

motivos de chacotas e brincadeiras

esclareceu que hoje ao tomar conhecim

gabinete da Prefeita, junto

execução desta obra na avenida, que custaria aproximadamente 

 

Domingos e o Grêmio Esportivo Assistencial e Cultural Rapadurense, pois ambos necessitam 

deste auxílio para melhorar a estrutura de suas equipes de futebol. 

do Vereador Marcelo Richit: Indica ao Poder Executivo Municipal, que através 

da Secretaria de Obras, providencie, com urgência, o serviço de cascalhamento na entrada da 

propriedade do Senhor Orides Borella, na Linha Alto Caçador. - PROJETO DE LEI Nº 

Autoriza a ACISMAX/ CDL a realizar a Segunda Expo INCOAGRO, que 

acontecerá no mês de março de 2020, alusivos aos 59 anos de emancipação Político

administrativa no município de Maximiliano de Almeida, ficando autorizado

recursos financeiros à ACISMAX/CDL, na ordem de até R$ 100.000,00 e determinar outras 

O projeto estava em análise na Comissão Única de Parecer, a qual, por maioria, 

Dando início a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 

Indicação Nº. 090/2019, onde o Vereador Ismael Zukunelli

manifestar, dizendo que a indicação junto com o Vereador Norberto Barancel

ficando esburacada novamente e que há anos estão fazendo reparos 

Segundo o Vereador, seria viável executar o trabalho com asfalto quente, 

faz parte da RS 126, por ser uma via rápida,

carregados fazem o desvio por fora, ficando bem complicado e também pela questão de que a 

Brigada não pode intervir na passagem destes veículos. Disse ser de 

já que a Prefeita comentou que tem dinheiro em caixa, 

destinado recurso para esta avenida. Também se manifestou o Vereador

relatando que junto a sua bancada têm lutado em Brasília

faltamento e calçamento, mas garantiu que este tipo de emenda nã

Prefeita não precisaria ter financiado R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e 

quenta mil reais) para fazer estes calçamentos. Assegurou que a bancada

próximo ano, lutar junto aos Deputados por recursos para as ruas em que 

Disse que não adianta ir a Brasília atrás de carros e máquinas para 

Declarou que a Prefeita fez um embelezamento nesta 

os veículos trafegam, por isso, precisam se preocup

O Vereador Valdicir Bertoni avaliou de forma positiva a 

ara Brasília em busca de recursos para cobertura de ruas e não a passeio. 

de extrema urgência a realização destes reparos, até porque, o município está sendo 

motivos de chacotas e brincadeiras nas redes sociais. Com a palavra a Vereador

receu que hoje ao tomar conhecimento da pauta da sessão, estavam em reunião no 

gabinete da Prefeita, junto com o setor de engenharia, que apresentou o orçamento para a 

execução desta obra na avenida, que custaria aproximadamente R$ 400.0

 

Domingos e o Grêmio Esportivo Assistencial e Cultural Rapadurense, pois ambos necessitam 

utebol. - INDICAÇÃO Nº 

Indica ao Poder Executivo Municipal, que através 

da Secretaria de Obras, providencie, com urgência, o serviço de cascalhamento na entrada da 

PROJETO DE LEI Nº 

Autoriza a ACISMAX/ CDL a realizar a Segunda Expo INCOAGRO, que 

acontecerá no mês de março de 2020, alusivos aos 59 anos de emancipação Político-

administrativa no município de Maximiliano de Almeida, ficando autorizado a repassar 

recursos financeiros à ACISMAX/CDL, na ordem de até R$ 100.000,00 e determinar outras 

O projeto estava em análise na Comissão Única de Parecer, a qual, por maioria, 

o Senhor Presidente submeteu à 

Ismael Zukunelli foi o primeiro a se 

manifestar, dizendo que a indicação junto com o Vereador Norberto Barancelli, justifica-se 

e que há anos estão fazendo reparos 

Segundo o Vereador, seria viável executar o trabalho com asfalto quente, 

rápida, onde os caminhões 

complicado e também pela questão de que a 

isse ser de suma importância a 

inheiro em caixa, acredita na 

Também se manifestou o Vereador 

ancada têm lutado em Brasília por recursos 

garantiu que este tipo de emenda não é fácil, pois se 

Prefeita não precisaria ter financiado R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e 

a bancada do MDB tem 

sos para as ruas em que 

Brasília atrás de carros e máquinas para 

eita fez um embelezamento nesta avenida, mas o 

recisam se preocupar com este 

avaliou de forma positiva a indicação e garantiu 

ara Brasília em busca de recursos para cobertura de ruas e não a passeio. Entende 

o município está sendo 

Vereadora Onira Zonin 

ento da pauta da sessão, estavam em reunião no 

apresentou o orçamento para a 

R$ 400.000,00 (quatrocentos 



mil reais). Explicou que amanhã 

será contemplado e já que em três 

recapear a avenida com asfalto quente e que o projeto está concluído

votação e aprovada por unanimidade. 

do Vereador Diego Antonio Pereira

estão reclamando que não conseguem assistir a RBS. Entende que hoje muitas pessoas têm 

acesso a TV a cabo ou parabólica, mas 

da nossa região, e por este motivo, resolveu reiterar a indicação do V

Declarou que não adianta mais fazer a manutenção neste equipamento, pois

mais moderno, com a TV digital

população. O Vereador Marcelo Richit seguiu no mesmo tom, dizendo que a 

bem lembrada pelo colega Diego

breve deixará de funcionar, por isso, 

população do município, tem interesse em saber das notícias da nossa região

para se manter informada é através do 

com setor competente que tomassem

à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

Vereador Diego Antonio Pereira

Vereador explicou que vem reitera

tudo que direciona nossas 

disso. Sobre o Grupo Selenita

teatrais no município com o objetivo de 

o trabalho que é feito com nossas crianças e 

outras cidades.  Declarou-se um grande fã 

os parabenizou por representarem com 

afirmou que muitas vezes não existe um projeto social onde as crianças se envolvam

nosso município, infelizmente

envolvidas com coisas ruins

indicação. Parabenizou também o Grupo Selenita pela premiação no Festival de Teatro em 

Paim Filho e por representarem

estão envolvidos com projetos sociais em nosso município que estão dando bons resultados, 

exemplo do Projeto União Faz a Vida, a Banda Municipal, que tem mais de

crianças envolvidas, o belo trabalho desenvolvido pelo Itcho e o Borracha no

CRAS com as aulas de música e dança.

são livres para escolher se querem participar ou não

 

amanhã acontecerá o leilão do pré-sal, onde nosso 

e já que em três anos não conseguiram emendas, utilizarão este recurso para 

recapear a avenida com asfalto quente e que o projeto está concluído

votação e aprovada por unanimidade. Continuando foi à discussão, a Indicação Nº. 0

Diego Antonio Pereira. Ao se pronunciar o autor declarou que

estão reclamando que não conseguem assistir a RBS. Entende que hoje muitas pessoas têm 

acesso a TV a cabo ou parabólica, mas tem sempre as pessoas que preferem assist

da nossa região, e por este motivo, resolveu reiterar a indicação do Vereador Marcelo Richit. 

Declarou que não adianta mais fazer a manutenção neste equipamento, pois

TV digital e acredita que o município tem por obrigação 

O Vereador Marcelo Richit seguiu no mesmo tom, dizendo que a 

pelo colega Diego, uma vez que este equipamento de sistema analógico,

deixará de funcionar, por isso, não convém ficar consertando

tem interesse em saber das notícias da nossa região

para se manter informada é através do sinal de televisão. Solicitou à Senhora P

tomassem providências com relação a esse assunto. 

aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 092

Vereador Diego Antonio Pereira foi a próxima matéria a entrar em pauta. Com a palavra o 

Vereador explicou que vem reiterar o pedido, pois acredita que o município precisa incentivar 

nossas crianças no caminho certo e que cultura e 

o Grupo Selenita, o Vereador destacou que o mesmo vem apresentando peças 

teatrais no município com o objetivo de arrecadar recursos, para poderem participar e mostrar 

o trabalho que é feito com nossas crianças e jovens, levando o nome de Maximiliano para 

se um grande fã desse grupo, do qual seu pai também 

por representarem com classe o nosso município. O Vereador

muitas vezes não existe um projeto social onde as crianças se envolvam

infelizmente, está pecando neste assunto, pois muitas crianças 

coisas ruins. A Vereadora Onira Zonin parabenizou o Vereador Diego pela 

indicação. Parabenizou também o Grupo Selenita pela premiação no Festival de Teatro em 

Paim Filho e por representarem muito bem o nosso município. Parabenizou ainda a todos que 

estão envolvidos com projetos sociais em nosso município que estão dando bons resultados, 

Projeto União Faz a Vida, a Banda Municipal, que tem mais de

o belo trabalho desenvolvido pelo Itcho e o Borracha no

música e dança. Disse que a oportunidade existe, mas que as pessoas 

são livres para escolher se querem participar ou não. Posta em votação

 

sal, onde nosso município também 

lizarão este recurso para 

recapear a avenida com asfalto quente e que o projeto está concluído. A indicação foi à 

Indicação Nº. 091/2019, 

Ao se pronunciar o autor declarou que alguns munícipes 

estão reclamando que não conseguem assistir a RBS. Entende que hoje muitas pessoas têm 

preferem assistir as notícias 

ereador Marcelo Richit. 

Declarou que não adianta mais fazer a manutenção neste equipamento, pois existe o sistema 

tem por obrigação fornecer a 

O Vereador Marcelo Richit seguiu no mesmo tom, dizendo que a proposição foi 

, uma vez que este equipamento de sistema analógico, em 

consertando. Mencionou que a 

tem interesse em saber das notícias da nossa região e o melhor meio 

. Solicitou à Senhora Prefeita junto 

cias com relação a esse assunto. A indicação foi 

92/2019, de autoria do 

entrar em pauta. Com a palavra o 

acredita que o município precisa incentivar 

no caminho certo e que cultura e esporte são exemplos 

vem apresentando peças 

recursos, para poderem participar e mostrar 

o nome de Maximiliano para 

, do qual seu pai também já fez parte e 

Vereador Valdicir Bertoni 

muitas vezes não existe um projeto social onde as crianças se envolvam e que o 

muitas crianças estão 

A Vereadora Onira Zonin parabenizou o Vereador Diego pela 

indicação. Parabenizou também o Grupo Selenita pela premiação no Festival de Teatro em 

muito bem o nosso município. Parabenizou ainda a todos que 

estão envolvidos com projetos sociais em nosso município que estão dando bons resultados, a 

Projeto União Faz a Vida, a Banda Municipal, que tem mais de (40) quarenta 

o belo trabalho desenvolvido pelo Itcho e o Borracha no esporte e o 

oportunidade existe, mas que as pessoas 

Posta em votação, a indicação foi 



aprovada por unanimidade. 

Vereador Norberto da Silva Barancelli.

que vem atender ao pedido do Senhor João Maria de Lima, o qual informou que já teria 

colocado a situação ao Secretário responsável, porém, 

momento. Solicitou aos responsáveis que façam esta colocação com 

cidadão é um contribuinte e tem direito ao serviço. 

por unanimidade de votos. Em discussão a 

Silva Barancelli, o qual lamentou ter que apresentar novamente esta indicação, solicitando 

oito cargas de cascalho para a propriedade do Senhor Emílio Padilha, na Linha Alto Caçador.  

Disse que sessenta dias atrás o Vereador Ismael apresentou indicação solicitando o 

patrolamento e o cascalhamento na estrada desta comunidade. O Vereador acredita que este 

serviço não foi executado, pois

de cascalho para o Senhor Emílio, que 

pequeno agricultor não tiver um incentivo do Prefeito, logo desistirão da agricultura

que se a Prefeita e o Secretário estão 

eles permaneçam na agricultura

tomadas com urgência. A Vereadora Daiane Barancelli 

esta família, sendo que o desabafo deles é que são 

vieram para cidade e eles tiveram que 

que na época conversou com o Secretário da Agricultura, 

porém, mostrou-se triste em saber que o problema ainda não foi resolvido, 

alguém faça algo por eles. 

manifestaram referiram-se 

porque é o conjunto da obra. Colocou que há pouco 

Secretaria de Agricultura, porém

serventia positiva. Segundo ele, a Secretaria de A

desempenho do Secretário 

uma parceria conjunta com a Secretaria de Obras. 

importância que estes trabalhos sejam executados, as famílias qu

diariamente, precisam da 

adianta ficarem na cidade, andando com a camionete e não ter essa visi

famílias estão nas propriedades angustiadas por falta de estradas. 

município tinha o ouro, que era o cascalho

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

submetido à deliberação a 

 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi à deliberação a Indicação Nº. 0

Vereador Norberto da Silva Barancelli. O único a se manifestar foi o proponente justificando

vem atender ao pedido do Senhor João Maria de Lima, o qual informou que já teria 

colocado a situação ao Secretário responsável, porém, nenhuma providência foi 

s responsáveis que façam esta colocação com 

cidadão é um contribuinte e tem direito ao serviço. A matéria foi posta em votação e aprovada 

por unanimidade de votos. Em discussão a Indicação Nº. 094/2019, do Vereador 

celli, o qual lamentou ter que apresentar novamente esta indicação, solicitando 

de cascalho para a propriedade do Senhor Emílio Padilha, na Linha Alto Caçador.  

Disse que sessenta dias atrás o Vereador Ismael apresentou indicação solicitando o 

patrolamento e o cascalhamento na estrada desta comunidade. O Vereador acredita que este 

executado, pois junto deste pedido, havia feito um comentário sobre as 

de cascalho para o Senhor Emílio, que trabalha com vaca de leite. Para o 

pequeno agricultor não tiver um incentivo do Prefeito, logo desistirão da agricultura

refeita e o Secretário estão mesmo preocupados com os agricultores e querendo que 

eles permaneçam na agricultura, lutando para gerar mais renda, providências precisam ser 

A Vereadora Daiane Barancelli ressaltou que no ano passado visitou 

, sendo que o desabafo deles é que são um casal jovem, que os pais

e eles tiveram que deixar Caxias do Sul para tocar a propriedade.

conversou com o Secretário da Agricultura, expondo a situação dessa família

se triste em saber que o problema ainda não foi resolvido, 

alguém faça algo por eles. O Vereador Ismael Zukunelli afirmou que os

se ao Secretário da Agricultura e no seu ponto de vista, isso acontece 

conjunto da obra. Colocou que há pouco tempo chegou uma camionete nova para 

de Agricultura, porém, este veículo tem andado muito, mas pre

Segundo ele, a Secretaria de Agricultura é situada 

 acontece no interior e entende que situações como esta

parceria conjunta com a Secretaria de Obras. O Vereador acredita que é

importância que estes trabalhos sejam executados, as famílias que residem na

 estrada para escoamento dos seus produtos. Ressaltou que

adianta ficarem na cidade, andando com a camionete e não ter essa visi

nas propriedades angustiadas por falta de estradas. 

, que era o cascalho na área industrial, mas hoje 

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

submetido à deliberação a Indicação Nº. 095/2019. O primeiro a se manifestar foi 

 

ndicação Nº. 093/2019 do 

proponente justificando 

vem atender ao pedido do Senhor João Maria de Lima, o qual informou que já teria 

rovidência foi adotada até o 

s responsáveis que façam esta colocação com urgência, pois este 

A matéria foi posta em votação e aprovada 

, do Vereador Norberto da 

celli, o qual lamentou ter que apresentar novamente esta indicação, solicitando 

de cascalho para a propriedade do Senhor Emílio Padilha, na Linha Alto Caçador.  

Disse que sessenta dias atrás o Vereador Ismael apresentou indicação solicitando o 

patrolamento e o cascalhamento na estrada desta comunidade. O Vereador acredita que este 

feito um comentário sobre as cargas 

trabalha com vaca de leite. Para o Vereador, se o 

pequeno agricultor não tiver um incentivo do Prefeito, logo desistirão da agricultura. Disse 

agricultores e querendo que 

rovidências precisam ser 

no ano passado visitou 

que os pais agricultores 

a propriedade. Lembrou 

situação dessa família, 

se triste em saber que o problema ainda não foi resolvido, mas espera que 

afirmou que os colegas que já se 

e no seu ponto de vista, isso acontece 

uma camionete nova para a 

este veículo tem andado muito, mas precisa ter uma 

gricultura é situada na cidade, mas o 

situações como esta, precisa de 

O Vereador acredita que é de extrema 

e residem nas propriedades, 

seus produtos. Ressaltou que não 

adianta ficarem na cidade, andando com a camionete e não ter essa visibilidade, sendo que as 

nas propriedades angustiadas por falta de estradas. Deixou claro que o 

mas hoje esse material não 

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

a se manifestar foi o autor, 



Vereador Marcelo Junior Locatelli, o qual explicou que vem 

São Domingos e do Cerro da Rapadura

pessoas, o esporte do Cerro da Rapadura

voltou com as atividades. Citou a precariedade na questão de 

prefeitura seria muito importante. No seu ponto de vista

comunidade seria também um estímulo para eles permanecerem no meio rural. 

o Vereador Diego Pereira concordando em partes com a indicação do colega. A seu ver este 

auxílio poderia ser expandido para outras comunidades, 

municipais. Disse que cada comunidade, melhorando suas estruturas

campeonatos, a exemplo do campeonato de bocha

nas comunidades. O Vereador Valdicir Bertoni 

Vereador Diego. Declarou que é um grande incentivador do esporte, 

favorável. No entanto, espera que 

sejam incentivadas pelo poder público. 

unanimidade de votos. A Indicação

a próxima matéria em pauta. O primeiro a se pronunciar foi o 

também não costuma fazer indicações desta natureza, pois sempre procura dialogar. Para ele, 

o Secretário de Obras anterior,

obrigação de todos fazerem 

fazendo. Relatou que em visita a propriedade do Senhor Orides Borella percebeu que o acesso 

da sua propriedade até a estrada 

pedido se encaixa na questão do incentivo a agricultura familiar

também se manifestou afirmando que

todo o dia está junto com os Secretários. Agradeceu os Secretários Junior e Idanir e o 

coordenador Giovani por atenderem, na med

votação e aprovada por unanimidade de votos. 

à discussão o Projeto de Lei Nº. 033

explicando os motivos do seu voto contrário. D

de vários problemas que tem acompanhado diariamente na Secretaria d

que nos últimos quinze dias perguntou a mais de setenta pessoas se eram favoráveis ou 

contrárias a este projeto, e não encontrou 

100.000,00 numa festa em comemoração ao aniversári

de sair de casa para a sessão recebeu um áudio 

na cidade de Gaurama, com 

ambulância, a qual se encontrava quebrada e d

 

Marcelo Junior Locatelli, o qual explicou que vem atender ao

Domingos e do Cerro da Rapadura. Destacou que o interior está ficando com poucas 

pessoas, o esporte do Cerro da Rapadura, por exemplo, há dez anos estava parado e hoje 

Citou a precariedade na questão de estrutura e que um auxílio da 

efeitura seria muito importante. No seu ponto de vista, incentivar uma atividade na 

também um estímulo para eles permanecerem no meio rural. 

concordando em partes com a indicação do colega. A seu ver este 

auxílio poderia ser expandido para outras comunidades, que tem participado de 

ada comunidade, melhorando suas estruturas

campeonatos, a exemplo do campeonato de bocha, como uma maneira de 

Vereador Valdicir Bertoni concordou com as palavras 

Vereador Diego. Declarou que é um grande incentivador do esporte, 

espera que as equipes das comunidades do interior e da cidade também 

sejam incentivadas pelo poder público. Em votação, a indicação foi aprovada por 

Indicação Nº. 096/2019, de autoria do Vereador

a próxima matéria em pauta. O primeiro a se pronunciar foi o proponente deixando claro que 

também não costuma fazer indicações desta natureza, pois sempre procura dialogar. Para ele, 

anterior, vinha fazendo um bom trabalho, que não elogiava porque é 

de todos fazerem um bom trabalho, mas espera que o Secretário atual continue 

Relatou que em visita a propriedade do Senhor Orides Borella percebeu que o acesso 

sua propriedade até a estrada geral estava com muitas dificuldades. Acredita

encaixa na questão do incentivo a agricultura familiar. A Vereadora Onira Zonin 

também se manifestou afirmando que também não costuma fazer indicações, porque quase 

com os Secretários. Agradeceu os Secretários Junior e Idanir e o 

coordenador Giovani por atenderem, na medida do possível, seus pedidos. 

aprovada por unanimidade de votos. Em ato contínuo o Senhor P

Projeto de Lei Nº. 033/2019. Manifestou-se a Vereadora Daiane Barancelli 

s motivos do seu voto contrário. Disse não ter nada contra a CDL, mas por conta 

de vários problemas que tem acompanhado diariamente na Secretaria d

e nos últimos quinze dias perguntou a mais de setenta pessoas se eram favoráveis ou 

contrárias a este projeto, e não encontrou quem dissesse que poderia ser investido R$ 

100.000,00 numa festa em comemoração ao aniversário do município. Relatou que hoje, 

de sair de casa para a sessão recebeu um áudio desesperador de algumas pessoas que estavam 

com um munícipe, que estava com suspeita de infarto, 

ambulância, a qual se encontrava quebrada e dependendo dos municípios de Machadinho ou 

 

atender ao pedido do pessoal de 

. Destacou que o interior está ficando com poucas 

nos estava parado e hoje 

estrutura e que um auxílio da 

, incentivar uma atividade na 

também um estímulo para eles permanecerem no meio rural. Se manifestou 

concordando em partes com a indicação do colega. A seu ver este 

tem participado de campeonatos 

ada comunidade, melhorando suas estruturas, poderia organizar 

como uma maneira de aumentar a renda 

palavras proferidas pelo 

Vereador Diego. Declarou que é um grande incentivador do esporte, por este motivo seria 

as equipes das comunidades do interior e da cidade também 

Em votação, a indicação foi aprovada por 

Vereador Marcelo Richit foi 

proponente deixando claro que 

também não costuma fazer indicações desta natureza, pois sempre procura dialogar. Para ele, 

, que não elogiava porque é 

um bom trabalho, mas espera que o Secretário atual continue 

Relatou que em visita a propriedade do Senhor Orides Borella percebeu que o acesso 

stava com muitas dificuldades. Acredita-se que este 

A Vereadora Onira Zonin 

costuma fazer indicações, porque quase 

com os Secretários. Agradeceu os Secretários Junior e Idanir e o 

ida do possível, seus pedidos. A indicação foi à 

Em ato contínuo o Senhor Presidente submeteu 

adora Daiane Barancelli 

isse não ter nada contra a CDL, mas por conta 

de vários problemas que tem acompanhado diariamente na Secretaria de Saúde, afirmando 

e nos últimos quinze dias perguntou a mais de setenta pessoas se eram favoráveis ou 

dissesse que poderia ser investido R$ 

o do município. Relatou que hoje, antes 

de algumas pessoas que estavam 

stava com suspeita de infarto, dentro da 

ios de Machadinho ou 



Paim Filho para prestam socorro. D

favorável, pediu desculpas a CDL e a administração, mas 

prioridade e saúde é uma delas. 

porquê do seu voto favorável ao projeto. Disse que 

100.000,00, mas favorável porque querendo ou não est

plano plurianual, no qual consta

festividades, sendo que a Expo INCOAGRO, junto com o Baile do Chopp e a Fest Vinho 

estão dentro do calendário do município. 

esta festa. Manifestou-se favorável 

nosso município, acredita que se este dinheiro for gasto, uma prestação de contas terá que vir 

até essa Casa, e que não votaria contra porque se não for a CDL que realizará a feira, será 

aberta licitação e, certamente, 

Independentemente de serem favorável ou não, esta feira vai acontecer. O Vereador Norberto 

da Silva Barancelli manifestou

encaminhou projeto semelhante a 

sendo que esta Casa votou contra e n

ajuda da prefeitura. No seu ponto de vista, R$ 100.000,00 é muito dinheiro

colocações da Vereadora Daiane

precisavam atender ao anseio da população, 

no próximo ano acontecem as eleições municipais e é lamentável 

projeto, o qual considerou uma vergonha. O Vereador acredita que a 

repassar este valor, mesmo que já tenha sido aprovado, 

recurso na saúde ou em ruas da cidade, como por exemplo, a Rua

transformou numa piscina há mais de três anos.  No seu ponto de vista, se não 

organização, o nosso município vai se resumir em

acampamentos e ninguém presta conta disso

Vereadores, depois que o dinheiro foi gasto e que desta conversa já estão cansados. Por fim, 

declarou-se favorável à população que anseia por melhorias nas ruas, na saúde e na educação. 

Também se manifestou o Vereador Valdicir 

analisou bem o projeto e que 

compreendendo que certas coisas trar

Vereadores estiveram reunidos com os

município, a qual deixou claro que não tinha 

Vereadores, por conta de que já estava previsto no orçamento. Pediu desculpas à sociedade, 

mas garantiu que a responsabilidade 

 

socorro. Destacou que por este motivo não teria

ediu desculpas a CDL e a administração, mas que precisam focar no que era

delas. O Vereador Diego Antonio Pereira explicou a população o 

porquê do seu voto favorável ao projeto. Disse que se colocava contrário à doação de R$ 

rável porque querendo ou não esta Casa aprovou por unanimidade

plano plurianual, no qual consta R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para 

festividades, sendo que a Expo INCOAGRO, junto com o Baile do Chopp e a Fest Vinho 

estão dentro do calendário do município. O projeto trata da autorização para a CDL realizar 

se favorável também, porque espera que o dinheiro gire dentro do 

nosso município, acredita que se este dinheiro for gasto, uma prestação de contas terá que vir 

até essa Casa, e que não votaria contra porque se não for a CDL que realizará a feira, será 

e, certamente, uma empresa de fora pegará o nosso dinheiro. 

Independentemente de serem favorável ou não, esta feira vai acontecer. O Vereador Norberto 

da Silva Barancelli manifestou-se contrário, justificando que no ano de 2017 o Executivo 

encaminhou projeto semelhante a este para aprovar R$ 20.000,00 para o Baile do Chopp, 

ndo que esta Casa votou contra e no ano de 2018, o Baile do Chopp não t

ajuda da prefeitura. No seu ponto de vista, R$ 100.000,00 é muito dinheiro

Daiane sobre a saúde, é lamentável o que está acontecendo

atender ao anseio da população, a qual pedia para votarem contra. Por outro lado, 

acontecem as eleições municipais e é lamentável estarem discutindo esse 

uma vergonha. O Vereador acredita que a Prefeita não é obrigada a 

mesmo que já tenha sido aprovado, entende que ela pode investir esse 

recurso na saúde ou em ruas da cidade, como por exemplo, a Rua 

numa piscina há mais de três anos.  No seu ponto de vista, se não 

o nosso município vai se resumir em repassar dinheiro para festas ou 

e ninguém presta conta disso. A seu ver de nada adianta prestar contas 

Vereadores, depois que o dinheiro foi gasto e que desta conversa já estão cansados. Por fim, 

favorável à população que anseia por melhorias nas ruas, na saúde e na educação. 

Também se manifestou o Vereador Valdicir Bertoni, expondo que com 

e que considerava uma injustiça investir todo este dinheiro numa feira

compreendendo que certas coisas trariam benefícios para o município. 

Vereadores estiveram reunidos com os representantes da CDL e com a Contadora do 

município, a qual deixou claro que não tinha por que este projeto estar na Câmara de 

que já estava previsto no orçamento. Pediu desculpas à sociedade, 

a responsabilidade de cada Vereador é grande e que votará contra porque 

 

que por este motivo não teria condições de votar 

que precisam focar no que era 

explicou a população o 

contrário à doação de R$ 

a Casa aprovou por unanimidade o 

e cinquenta mil reais) para 

festividades, sendo que a Expo INCOAGRO, junto com o Baile do Chopp e a Fest Vinho 

O projeto trata da autorização para a CDL realizar 

spera que o dinheiro gire dentro do 

nosso município, acredita que se este dinheiro for gasto, uma prestação de contas terá que vir 

até essa Casa, e que não votaria contra porque se não for a CDL que realizará a feira, será 

ma empresa de fora pegará o nosso dinheiro. 

Independentemente de serem favorável ou não, esta feira vai acontecer. O Vereador Norberto 

ando que no ano de 2017 o Executivo 

20.000,00 para o Baile do Chopp, 

o ano de 2018, o Baile do Chopp não teve nenhuma 

ajuda da prefeitura. No seu ponto de vista, R$ 100.000,00 é muito dinheiro, lembrando as 

é lamentável o que está acontecendo e que 

a qual pedia para votarem contra. Por outro lado, 

estarem discutindo esse 

Prefeita não é obrigada a 

entende que ela pode investir esse 

 Salgado Filho que se 

numa piscina há mais de três anos.  No seu ponto de vista, se não tiverem 

repassar dinheiro para festas ou para 

. A seu ver de nada adianta prestar contas aos 

Vereadores, depois que o dinheiro foi gasto e que desta conversa já estão cansados. Por fim, 

favorável à população que anseia por melhorias nas ruas, na saúde e na educação. 

com o passar dos dias 

injustiça investir todo este dinheiro numa feira, 

iam benefícios para o município. Disse também que os 

representantes da CDL e com a Contadora do 

o estar na Câmara de 

que já estava previsto no orçamento. Pediu desculpas à sociedade, 

de cada Vereador é grande e que votará contra porque 



este valor poderia ser investido em saúde, educação e também em 

que a Prefeita financiou de R$ 1.350.000,00

ainda, de acordo com as 

considerou a situação preocupante.

projeto, deixando claro que uma feira não é uma festa, mas sim um investimento

beneficia todos os comerciantes do município, princi

CDL. Lamentou que o projeto não 

realizaria a feira com bem menos custo para o município

seu ponto de vista este projeto trata da autorização para a CDL realizar a feira, no entanto, 

estão misturando os assuntos, 

veículo quebrado na estrada, o Vereador acredita que 

buscar uma van para a saúde

em perfeito estado. Fala-se muito em ano eleitor

solicitarão verbas para cobertura de ruas

Casa, caso contrário, gastarão mais dinheiro, o qual poderia 

Pronunciou-se também o 

Vereadores até o momento. D

acontecendo, que respeitava a opinião

contrário. Lamentou porque os outros 

essas datas e trazendo muitas coisas

questão do custo mais elevado, o Vereador enfatizou que isso é apenas um reflexo de uma

administração que não é c

todos. Assegurou que os Vereadores como fiscais precisam tomar uma atitude

vem acontecendo. Frisou que a administração se contradiz 

até alguns meses atrás não tinha dinheiro

este assunto, mas de uns meses para cá

aproximadamente, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no a

que não se discute a questão da competência da CDL

conversar com os Vereadores, repassando 

infelizmente, precisava juntar 

a Prefeita não confundia. O Vereador 

Entendia a importância da realização do evento, a

entidade séria e conhecida por todos, como é a 

parcerias com outras entidades

atender ao pedido da população

 

este valor poderia ser investido em saúde, educação e também em cobertura de ruas, sendo 

refeita financiou de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), mas 

as colocações da Contadora, o município tem dinheiro, por isso, 

siderou a situação preocupante. O Vereador Marcelo Locatelli manifestou

projeto, deixando claro que uma feira não é uma festa, mas sim um investimento

s comerciantes do município, principalmente, porque seria organizada

que o projeto não passe por essa Casa, porque assim seria mais fácil, 

a feira com bem menos custo para o município e não necessitaria

este projeto trata da autorização para a CDL realizar a feira, no entanto, 

os assuntos, envolvendo saúde e estradas. Referindo

veículo quebrado na estrada, o Vereador acredita que para isso ser solu

buscar uma van para a saúde, que isso prova a importância de terem as máquinas e os carros 

se muito em ano eleitoral, mas expuseram que no ano que vem, 

obertura de ruas. No seu ver o projeto deveria ser aprovado por ess

caso contrário, gastarão mais dinheiro, o qual poderia ser investido em outras 

também o Vereador Ismael Zukunelli contextualizando os relato

Vereadores até o momento. Disse que no decorrer dos anos tem acompanhado o que 

que respeitava a opinião dos Vereadores Diego e Marcelo, p

contrário. Lamentou porque os outros municípios já estão muito avançados, comemora

muitas coisas produtivas para os seus munícipes

questão do custo mais elevado, o Vereador enfatizou que isso é apenas um reflexo de uma

é clara, que com o passar do tempo vem confundindo a cabeça de 

todos. Assegurou que os Vereadores como fiscais precisam tomar uma atitude

que a administração se contradiz a todo o momento

ás não tinha dinheiro e não tinha diálogo com a S

uns meses para cá, já se tem dinheiro, inclusive para 

.000,00 (setenta mil reais) no acampamento Farroupi

iscute a questão da competência da CDL, que muito respeitosamente, se dispôs a 

conversar com os Vereadores, repassando claramente o que significa

precisava juntar como um todo o que está acontecendo na administração, e a ele 

O Vereador Marcelo Richit se referiu à questão como 

rtância da realização do evento, ainda mais, sendo organizada por uma 

conhecida por todos, como é a CDL. Inclusive, seria 

parcerias com outras entidades, por exemplo, a Associação dos Estudantes

pedido da população, da qual são representantes. Disse que existem muitos pedidos 

 

cobertura de ruas, sendo 

(um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), mas 

tem dinheiro, por isso, 

manifestou-se favorável ao 

projeto, deixando claro que uma feira não é uma festa, mas sim um investimento que 

palmente, porque seria organizada pela 

Casa, porque assim seria mais fácil, a CDL 

necessitaria de licitação. No 

este projeto trata da autorização para a CDL realizar a feira, no entanto, 

ndo-se a fala sobre o 

solucionado, poderiam 

, que isso prova a importância de terem as máquinas e os carros 

expuseram que no ano que vem, 

eto deveria ser aprovado por essa 

ser investido em outras áreas. 

Ismael Zukunelli contextualizando os relatos dos 

isse que no decorrer dos anos tem acompanhado o que está 

dos Vereadores Diego e Marcelo, porém, seu voto seria 

os já estão muito avançados, comemorando 

produtivas para os seus munícipes. Mas referindo-se a 

questão do custo mais elevado, o Vereador enfatizou que isso é apenas um reflexo de uma 

nfundindo a cabeça de 

todos. Assegurou que os Vereadores como fiscais precisam tomar uma atitude, revendo o que 

a todo o momento, explicando que 

Senhora Prefeita sobre 

, já se tem dinheiro, inclusive para investir, 

campamento Farroupilha. Ressaltou 

, que muito respeitosamente, se dispôs a 

claramente o que significava isto. Contudo, 

como um todo o que está acontecendo na administração, e a ele 

questão como emblemática. 

sendo organizada por uma 

seria favorável a mais 

dos Estudantes. Porém, precisava 

se que existem muitos pedidos 



e demandas simples que não 

mesmo contra a sua vontade, votaria contrário, porque acatava o pedido da 

fim, manifestou-se a Vereadora Onira Zonin

 Criticou a Vereadora Daiane, 

Brasília, com o objetivo de 

agora se diz preocupada com a S

poderiam ir para Brasília, tra

ao projeto, porque tem que incentivar 

passe por uma licitação que irá pegar empresas de f

empresas do município. Disse que é lamentável a 

explicou que o valor é até R$ 100.000,00, 

em afirmar que é R$ 100.000,00

na administração e também 

votos contrários x 3(três) votos favoráveis, contrários os Vereadores Ismael Zukunelli, 

Marcelo Richit, Norberto Barancel

Declarou-se encerrada a Ordem do Dia 

Senhor Presidente passou de imediato para as inscrições do 

presidência a Vice-Presidente, o primeiro a se manifestar 

qual disse estar na tribuna para se defender da

Vereadora Onira, explicando

foi comprada pela Câmara, 

esclareceu que conversou e teve o apoio d

conseguiu falar com os Vereadores do

unanimidade. Disse que lhe causava indignação,

memória curta, porque em 2017, ela foi 

a 1 de setembro também vi

requerimento foi aprovado por unanimid

dias depois. Solicitou para que tenham

pessoas e que não acusem injustamente. Admitiu que pode ter errado, mas só copiou o que a 

então Presidente já tinha feito em 

os Vereadores do PT foram 

Janeiro, período de recesso da Câmara, eles compraram duas passagens, 

da Câmara, mas sim pela administração

como Presidente. Garantiu que 

deles e assinou a autorização

 

demandas simples que não são atendidas e os Vereadores ficam entre a 

mesmo contra a sua vontade, votaria contrário, porque acatava o pedido da 

se a Vereadora Onira Zonin lamentando o que estava ouvindo nessa Casa

Vereadora Daiane, fazendo menção ao pedido que apresentaram 

com o objetivo de buscar recursos para saúde, sendo que a mesma 

com a Secretaria de Saúde, falando do carro quebrado

, trazer carro à vontade, mas eles não querem. Declarou

tem que incentivar a CDL e não sendo aprovado 

ação que irá pegar empresas de fora, com isso, deixarão

unicípio. Disse que é lamentável a falta de conhecimento 

explicou que o valor é até R$ 100.000,00, poderá ser gasto nem metade 

em afirmar que é R$ 100.000,00. A Vereadora declarou ainda que acreditava na t

também na CDL. Submetido à votação, o projeto foi 

votos contrários x 3(três) votos favoráveis, contrários os Vereadores Ismael Zukunelli, 

Marcelo Richit, Norberto Barancelli e Valdicir Bertoni e a Vereadora 

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

passou de imediato para as inscrições do Grande Expediente

Presidente, o primeiro a se manifestar foi o Vereador Sergio Bernardi, o 

disse estar na tribuna para se defender das acusações do Vereador Marcelo e da 

ando que no dia 12 e 16 de agosto foi para Brasília 

foi comprada pela Câmara, no dia 25 de julho, mas antes de autorizar a compra

e teve o apoio da bancada do MDB e a bancada do PP, porém, não 

s Vereadores do PT, e que o requerimento foi 

Disse que lhe causava indignação, uma vez que a Vereadora 

, porque em 2017, ela foi Presidente dessa Casa, sendo que 

mbro também viajou para Brasília e comprou as passagens no dia 26 de 

requerimento foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 22 de agosto, 

para que tenham mais de cuidado nas palavras e mais educação com as 

e que não acusem injustamente. Admitiu que pode ter errado, mas só copiou o que a 

tinha feito em 2017. O Vereador seguiu relatando que em janeiro de 2019, 

foram para Brasília no dia 12 e 16 de fevereiro

, período de recesso da Câmara, eles compraram duas passagens, 

administração, sem ao menos ter conversado e pedido a sua opinião 

. Garantiu que para não criar atrito entre os Vereadores

a autorização de empenho, só que tiveram que marcar

 

am entre a cruz e a espada. E 

mesmo contra a sua vontade, votaria contrário, porque acatava o pedido da população. Por 

o que estava ouvindo nessa Casa. 

dido que apresentaram para viagem até 

a mesma votou contra e 

carro quebrado e também que 

, mas eles não querem. Declarou-se favorável 

sendo aprovado por essa Casa, talvez, 

, deixarão de priorizar as 

falta de conhecimento existente nessa Casa, 

ser gasto nem metade disso, porém, insistem 

que acreditava na transparência, 

Submetido à votação, o projeto foi rejeitado por 5(cinco) 

votos contrários x 3(três) votos favoráveis, contrários os Vereadores Ismael Zukunelli, 

a Vereadora Daiane Barancelli. 

ocupar a Tribuna Livre, o 

Grande Expediente. Passando a 

foi o Vereador Sergio Bernardi, o 

do Vereador Marcelo e da 

foi para Brasília e que a passagem 

autorizar a compra, o Vereador 

MDB e a bancada do PP, porém, não 

, e que o requerimento foi aprovado por 

Vereadora Onira tinha 

, sendo que no dia 28 de agosto 

comprou as passagens no dia 26 de julho, o 

na sessão do dia 22 de agosto, praticamente trinta 

mais de cuidado nas palavras e mais educação com as 

e que não acusem injustamente. Admitiu que pode ter errado, mas só copiou o que a 

O Vereador seguiu relatando que em janeiro de 2019, 

fevereiro, porém, no dia 7 de 

, período de recesso da Câmara, eles compraram duas passagens, que nem foi através 

, sem ao menos ter conversado e pedido a sua opinião 

ereadores, respeitou a decisão 

que marcar uma Reunião 



Extraordinária, juntando mais 

sério risco de ter que devolver todo o recurso gasto nest

pelo Vereador Marcelo Locatelli, o qua

viagem para Brasília estariam pensando pequeno

ocorrido em outubro de 2017

apresentaram um requerimento para

Vereadora Onira, na época Presidente, 

final de ano era complicado, que o melhor 

que, respeitosamente, ouviram a Presidente

comprado as passagens, já tinham agendado algumas visitas, porém, ninguém ve

dizer que a Presidente Onira pensa

Vereador e que votou contra, 

para se fazer na saúde, falta de medicamentos, as ruas precisando d

pedindo, por favor, para terem uma ajuda maior no transporte. Pediu que 

Casa respeitasse o voto do 

que achar melhor e nenhum Vereador pode dizer que

tiverem que olhar para o lado e 

estão fazendo nessa Casa. 

merecia ouvir este tipo de 

defender e apresentar os fatos como eles realmente 

Casa para defender Vereador, Prefeito e muito menos 

de Maximiliano de Almeida.

inscrito, Vereador Ismael Zukunelli.

Júnior Calderolli por ter atendido 

caminho que é bem importante.

disse que uma polêmica foi criada 

sua justificativa e que devem respeitar o voto de cada um. Explicou que lhe chamou a atenção 

o fato de, na última sessão, 

para dar explicações sobre os projetos que estavam na Câmara de Vereadores

não precisava explicar para ninguém

sabiam do que se tratava. E que

respeito com os Vereadores

forma, forçar uma votação 

como ele próprio comentou, a mando da Prefeita. 

questão da própria explicação 

 

, juntando mais alguns projetos, no dia 7 de fevereiro, po

volver todo o recurso gasto nesta viagem. Com relação ao que foi dito 

pelo Vereador Marcelo Locatelli, o qual se referiu que os Vereadores que 

viagem para Brasília estariam pensando pequeno, o Vereador Sergio relatou mais um fato 

2017, quando junto com os Vereadores Marcelo Richit e Ismael, 

apresentaram um requerimento para viagem a Brasília, porém, pouco antes da sessão, a 

ra Onira, na época Presidente, reuniu esses Vereadores e explicou que o período de 

final de ano era complicado, que o melhor seria deixar para o ano que vem. O Vereador

ouviram a Presidente e entenderam os motivos, embora não tivessem 

comprado as passagens, já tinham agendado algumas visitas, porém, ninguém ve

Onira pensava grande ou pequeno. Disse que é uma decisão de cada 

ue votou contra, justamente, pensando no final de ano, com tantas coisas ainda 

para se fazer na saúde, falta de medicamentos, as ruas precisando de melhorias e os alunos 

por favor, para terem uma ajuda maior no transporte. Pediu que 

voto do outro, pois cada um é livre, tem o dever e a obrigação de votar no 

enhum Vereador pode dizer quem pensa grande ou pequeno

para o lado e acompanhar o voto do colega, realmente não entende o que 

estão fazendo nessa Casa. Por fim, o Vereador pediu desculpas a toda

tipo de comentário, mas, como foi acusado, injustamente, precisava se 

defender e apresentar os fatos como eles realmente aconteceram. Disse que não está nesta 

Casa para defender Vereador, Prefeito e muito menos partido político, mas sim a 

de Maximiliano de Almeida. Reassumindo a presidência, a palavra foi

Vereador Ismael Zukunelli. De início o Vereador agradeceu o Se

alderolli por ter atendido alguns pedidos seus e espera que o mesmo continue neste 

que é bem importante. Sobre os acontecimentos relatados anteriormente, o Vereador 

uma polêmica foi criada com relação ao projeto da CDL, onde cada Vereador deu a 

sua justificativa e que devem respeitar o voto de cada um. Explicou que lhe chamou a atenção 

na última sessão, terem a presença do Senhor Evaldo Neuhaus, Chefe de Ga

para dar explicações sobre os projetos que estavam na Câmara de Vereadores

explicar para ninguém, até porque os Vereadores já tinham

sabiam do que se tratava. E que embora licenciado do cargo, consid

ereadores, uma conversa forçada do Senhor Evaldo querendo

 e que os Vereadores ainda não estavam certos do iria acontecer e 

como ele próprio comentou, a mando da Prefeita. Esclareceu que seu voto foi decidido pela 

questão da própria explicação do Senhor Evaldo Neuhaus, o qual foi questionado pelos 

 

pois a seu ver, corria um 

. Com relação ao que foi dito 

l se referiu que os Vereadores que não aprovaram a 

, o Vereador Sergio relatou mais um fato 

junto com os Vereadores Marcelo Richit e Ismael, 

pouco antes da sessão, a 

reuniu esses Vereadores e explicou que o período de 

seria deixar para o ano que vem. O Vereador disse 

e entenderam os motivos, embora não tivessem 

comprado as passagens, já tinham agendado algumas visitas, porém, ninguém veio na tribuna 

Disse que é uma decisão de cada 

ano, com tantas coisas ainda 

e melhorias e os alunos 

por favor, para terem uma ajuda maior no transporte. Pediu que cada Vereador dessa 

tem o dever e a obrigação de votar no 

pensa grande ou pequeno, pois se 

almente não entende o que 

fim, o Vereador pediu desculpas a toda população que não 

stamente, precisava se 

Disse que não está nesta 

, mas sim a população 

 conferida ao segundo 

agradeceu o Secretário de Obras, 

e o mesmo continue neste 

relatados anteriormente, o Vereador 

da CDL, onde cada Vereador deu a 

sua justificativa e que devem respeitar o voto de cada um. Explicou que lhe chamou a atenção 

Senhor Evaldo Neuhaus, Chefe de Gabinete 

para dar explicações sobre os projetos que estavam na Câmara de Vereadores. Em sua opinião 

os Vereadores já tinham lido o projeto e já 

considerou uma de falta de 

uma conversa forçada do Senhor Evaldo querendo, de certa 

Vereadores ainda não estavam certos do iria acontecer e 

Esclareceu que seu voto foi decidido pela 

Neuhaus, o qual foi questionado pelos 



Vereadores sobre como estaria a situação financeira do município

responder. Disse que é lamentável

Senhor Evaldo, inclusive era seu amigo, mas que 

era a pessoa indicada para falar com os Vereadores, mesmo porque, está trabalhando na 

prefeitura há pouco tempo. 

pensando no município e é importante que haja respeito

Vereadores da Bancada do PT, o Vereador explicou que foi um dos que votou contrário 

criou mais um transtorno sem n

do PP e acredita que a Bancada do MPB 

Brasília e, mesmo que consiga

que foi dito pelo Vereador Sérg

foi Presidente dessa Casa, tinham programado uma viagem e 

era a primeira vez que iria 

repassou que não seria possível 

na época nada fizeram, apenas 

situação e que no ano seguinte estiveram em Brasília e 

município. Disse que neste mês, também tinham 

Presidente Sérgio, concordaram que o melhor seria não 

Vereadores do MDB, que 

querer chorar e que muita

opiniões, mas no final se existir

opinião certa. Como o seu tempo 

inscrição ao Vereador Ismael

nosso município, relatando que foi um dos Vereadores que levantou a 

estudantes, na questão do transporte. 

com a Prefeita, e a mesma sempre ponderava q

atual Prefeita tinha herdado da P

milhões de reais) em caixa livre

2.500.000,00 (dois milhões e 

fala agora que tem dinheiro para fazer festividades. Assegurou que 

festividades, mas sim porqu

mencionar o Senhor Evaldo

Vereadores, deveria chamar a Pr

colocar a casa em ordem, pois pelo que percebe

estão sabendo o que realmente 

 

estaria a situação financeira do município, mas o mesmo não soube 

lamentável para um Chefe de Gabinete, que respeitava a pessoa do 

ra seu amigo, mas que politicamente não o respeitav

era a pessoa indicada para falar com os Vereadores, mesmo porque, está trabalhando na 

tempo. Parabenizou os Vereadores pela decisão de cada 

e é importante que haja respeito. Com relação a viagem 

Vereadores da Bancada do PT, o Vereador explicou que foi um dos que votou contrário 

um transtorno sem necessidade alguma, até porque, por ser final de ano, a B

e acredita que a Bancada do MPB também, entraram em contato 

mesmo que consigam algo positivo, nada será concretizado 

ereador Sérgio Bernardi, que no ano de 2017, quando a Vereadora Onira 

foi Presidente dessa Casa, tinham programado uma viagem e que estava empolgado porque 

iria para Brasília, mas a Presidente, a pedido da 

que não seria possível essa viagem, por questão de economia. O Vereador disse que 

na época nada fizeram, apenas um minuto de conversa foi o suficiente para resolverem a 

no ano seguinte estiveram em Brasília e trouxeram coisas boas para 

. Disse que neste mês, também tinham vontade de ir a Brasília

Presidente Sérgio, concordaram que o melhor seria não viajar e assim foi a conversa com o

 entenderam a situação sem tumulto, sem baderna 

muitas coisas são forçadas. Disse que nesta Casa pode haver 

existir diálogo e desde que seja pela questão do correto

o seu tempo havia se esgotado, o Vereador Valdicir Bertoni cedeu sua 

Ismael Zukunelli, que seguiu fazendo referência à

, relatando que foi um dos Vereadores que levantou a ban

na questão do transporte. Lembrou que por diversas vezes estiveram conversando 

, e a mesma sempre ponderava que não tem dinheiro, no entanto, sabiam que a 

atual Prefeita tinha herdado da Prefeita Lenir, aproximadamente R$ 2.000.000,00 (

aixa livre. Segundo ele, a Prefeita atual com uma dívida de R$ 

milhões e quinhentos mil reais) do financiamento para cobertura das ruas

inheiro para fazer festividades. Assegurou que 

porque a Prefeita está se contradizendo. Voltand

enhor Evaldo, o Vereador disse que ele, ao invés de tentar forçar a barra com os 

chamar a Prefeita e os seus braços direito e esquerdo para uma reunião e 

sa em ordem, pois pelo que percebe-se, até as pessoas que tomam as decisões

realmente acontece e a consequência disso é que os 

 

, mas o mesmo não soube 

Chefe de Gabinete, que respeitava a pessoa do 

não o respeitava e que ele não 

era a pessoa indicada para falar com os Vereadores, mesmo porque, está trabalhando na 

são de cada um, que foi 

Com relação a viagem dos 

Vereadores da Bancada do PT, o Vereador explicou que foi um dos que votou contrário e se 

final de ano, a Bancada 

contato com os Deputados em 

concretizado neste ano. Lembrou o 

io Bernardi, que no ano de 2017, quando a Vereadora Onira 

estava empolgado porque 

pedido da Prefeita Dirlei, 

de economia. O Vereador disse que 

nte para resolverem a 

ram coisas boas para o 

vontade de ir a Brasília, mas a pedido do 

viajar e assim foi a conversa com os 

baderna e sem precisar 

Disse que nesta Casa pode haver nove 

desde que seja pela questão do correto, chegarão à 

Valdicir Bertoni cedeu sua 

à questão financeira do 

bandeira em defesa dos 

vezes estiveram conversando 

no entanto, sabiam que a 

R$ 2.000.000,00 (dois 

. Segundo ele, a Prefeita atual com uma dívida de R$ 

financiamento para cobertura das ruas, 

inheiro para fazer festividades. Assegurou que não é contra as 

. Voltando novamente a 

invés de tentar forçar a barra com os 

e os seus braços direito e esquerdo para uma reunião e 

omam as decisões, não 

disso é que os Vereadores são 



postos contra a parede. Por fim, assegurou que 

consciência tranquila, porque 

foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli.  

solicitação ao Senhor Idanir Minozzo, Secretário de Urbanismo que estava 

do Senhor Moises Burrato, morador da Rua Rovílio Dal Bello, 

problema da tubulação em frente a sua residência. Lembrou do episódio ocorrido na sessão 

passada, disse ter certeza que o público não precisava ouvir o 

Segundo o Vereador, todos os cidadãos têm o direito 

isso, o filho do Senhor Evaldo Neuhaus publicou um comentário que rendeu muitas críticas a

ele. Parabenizou as pessoas que tem o d

sem saber o que de fato aconteceu nessa Casa.

atenção foi do outro filho do Senhor Evaldo, o qual dizia que se tivesse um circo em nossa 

cidade, já teria o nome do

pessoas estão chamando ess

Vereador seguiu fazendo uma 

vez que, a corrupção em nosso país vem de muitos anos e que isso foi copiado pelos estados e 

municípios. Quando um Vereador, um Deputado ou um Senador se pronunciam em linhas 

retas, defendendo a verdade e a lei e não defendendo a sombra de corrupção, esses políticos 

são criticados e chamados de palhaços. 

intencionado, tentando confundir a população ele é aplaudido

da história, vai às redes sociais 

acontecendo. Deixou claro que defende

Secretário ou Prefeito e que defende 

carregam uma carga muito pesada, a classe política está sendo desvalor

corrupção. Lembrou que o atual Presidente Bolsonaro 

coligação, e conforme a Vereadora 

lucros do pré-sal com todos os municípios

faria isso, todo o dinheiro seria 

maximilianense não começar a avaliar este lado, tem certeza que o no

mudar, ficarão apenas debatendo nessa Casa. 

mensagem pediu às pessoas 

político palhaço. Despediu

também como um político 

Onira Orlando Zonin. Após saudar os presentes

vez ouvir o que foi citado pelo Senhor Presidente, disse que uma viagem para Bra

 

. Por fim, assegurou que estão cientes dos seus

porque nessa Casa estão defendendo os munícipes.

foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli.  Após saudar os presentes, o Vereador fez uma 

solicitação ao Senhor Idanir Minozzo, Secretário de Urbanismo que estava 

ato, morador da Rua Rovílio Dal Bello, no intuito de resolver o 

da tubulação em frente a sua residência. Lembrou do episódio ocorrido na sessão 

erteza que o público não precisava ouvir o que tem a falar nesta tribuna. 

odos os cidadãos têm o direito de se pronunciar nas

o filho do Senhor Evaldo Neuhaus publicou um comentário que rendeu muitas críticas a

as pessoas que tem o direito de expor a opinião delas, mas, muitas vezes, 

o que de fato aconteceu nessa Casa. Disse que o comentário que mais lhe chamou a 

atenção foi do outro filho do Senhor Evaldo, o qual dizia que se tivesse um circo em nossa 

do palhaço. Com este comentário, o Vereador entendeu 

ão chamando essa Câmara de circo e os Vereadores seriam os palhaços. O 

Vereador seguiu fazendo uma comparação entre o político corrupto e o político palhaço, uma 

rrupção em nosso país vem de muitos anos e que isso foi copiado pelos estados e 

Quando um Vereador, um Deputado ou um Senador se pronunciam em linhas 

retas, defendendo a verdade e a lei e não defendendo a sombra de corrupção, esses políticos 

o criticados e chamados de palhaços. Mas, quando chega o político corrupto, mal

intencionado, tentando confundir a população ele é aplaudido, ou seja, a população sem saber 

redes sociais compartilha, comenta e curte sem saber do que 

ecendo. Deixou claro que defende o povo maximilianense, que não traba

que defende a verdade. Em seu ponto de vista, os Vereadores 

carregam uma carga muito pesada, a classe política está sendo desvalor

Lembrou que o atual Presidente Bolsonaro conseguiu ganhar uma eleição, 

coligação, e conforme a Vereadora Onira anunciou, este Presidente está compartilhando os 

sal com todos os municípios, disse que se fosse um Presidente corrupto não 

dinheiro seria embolsado em Brasília. Deixou claro que, se a população 

maximilianense não começar a avaliar este lado, tem certeza que o no

apenas debatendo nessa Casa. Disse que no ano que vem tem eleição e como 

mensagem pediu às pessoas que avaliem muito bem se vão votar no político corrupto ou 

político palhaço. Despediu-se da tribuna e pediu desculpas ao povo como um palhaço, mas 

um político comprometido com a verdade. A próxima inscrita foi a Vereadora 

Após saudar os presentes, a Vereadora disse que é lamentável mais uma 

vez ouvir o que foi citado pelo Senhor Presidente, disse que uma viagem para Bra

 

dos seus votos e saem com a 

nessa Casa estão defendendo os munícipes. O próximo inscrito 

Após saudar os presentes, o Vereador fez uma 

solicitação ao Senhor Idanir Minozzo, Secretário de Urbanismo que estava presente, a pedido 

no intuito de resolver o 

da tubulação em frente a sua residência. Lembrou do episódio ocorrido na sessão 

que tem a falar nesta tribuna. 

pronunciar nas redes sociais, com 

o filho do Senhor Evaldo Neuhaus publicou um comentário que rendeu muitas críticas a 

o de expor a opinião delas, mas, muitas vezes, 

que o comentário que mais lhe chamou a 

atenção foi do outro filho do Senhor Evaldo, o qual dizia que se tivesse um circo em nossa 

Com este comentário, o Vereador entendeu que certas 

s Vereadores seriam os palhaços. O 

corrupto e o político palhaço, uma 

rrupção em nosso país vem de muitos anos e que isso foi copiado pelos estados e 

Quando um Vereador, um Deputado ou um Senador se pronunciam em linhas 

retas, defendendo a verdade e a lei e não defendendo a sombra de corrupção, esses políticos 

o político corrupto, mal-

u seja, a população sem saber 

sem saber do que realmente está 

o povo maximilianense, que não trabalha para 

Em seu ponto de vista, os Vereadores 

carregam uma carga muito pesada, a classe política está sendo desvalorizada pela sombra da 

conseguiu ganhar uma eleição, sem 

Presidente está compartilhando os 

fosse um Presidente corrupto não 

Deixou claro que, se a população 

maximilianense não começar a avaliar este lado, tem certeza que o nosso município não vai 

Disse que no ano que vem tem eleição e como 

que avaliem muito bem se vão votar no político corrupto ou no 

se da tribuna e pediu desculpas ao povo como um palhaço, mas 

inscrita foi a Vereadora 

disse que é lamentável mais uma 

vez ouvir o que foi citado pelo Senhor Presidente, disse que uma viagem para Brasília nunca 



tinha sido rejeitada por essa Casa.

Deputados e Senadores mesmos comentam que quem não é visto não é lembrado.

que tinham uma emenda ainda do Deputado Marco Maia de R$ 100.000,00

que hoje foi depositado 

novecentos e cinquenta e seis reais)

destinados a aquisição de 

48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para compra de equipamentos e ma

saúde. Em visita ao gabinete do Deputado Henrique Fontana foi protocolado R$ 150.000,00

(cento e cinquenta mil reais)

Maria do Rosário. Na ocasião, 

ampliação do ginásio de esportes Maisson Ceriotti

mesmo que tenha que viajar

saúde e votaram contra a quem quer buscar 

vontade de chorar, mas não fez cena porque tem 

mede esforço para ajudar a

no salão da Avenida Porto Al

também ajudarem, pois e

serviços no município. A Vereadora disse que 

trabalho esperando ser vangloriada, mas porque quer passar 

boas marcas. Agradeceu a todos e disse que está a disposição do povo

o povo de Maximiliano pelo qual está trabalhando e 

da tribuna o Vereador Marcelo Richit. 

polêmicas a parte, o mais importante é que todos 

papel e buscar o que a população 

uma emenda extra-orçamentária, do Senado

no valor de R$ 100.000,00 

disponibilizada. Parabenizou a comunidade e não quem autorizou este recurso, até p

papel de cada um. Expôs ainda que já foi sinalizado um recurso de R$ 250.000,00

cinquenta mil reais) do mesmo Senador, para o próximo ano, que será direcionado 

pavimentação de ruas e também do Deputado Afonso Ha

Vereador acredita que terão que se deslocar até 

oportunidade, fez um pedido ao Secretário de Agricultura, Senhor Celso Baldissera, baseado 

em reclamações que vem recebendo e também por ter presenciado 

que sempre deixe um funcionário 

interior e que muitas vezes chegam à secretaria e não tem alguém para atendê

 

por essa Casa. A Vereadora demonstrou o resultado dest

Deputados e Senadores mesmos comentam que quem não é visto não é lembrado.

que tinham uma emenda ainda do Deputado Marco Maia de R$ 100.000,00

 nos cofres da prefeitura R$ 99.956,00 (noventa e nove mil, 

novecentos e cinquenta e seis reais), onde R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) serão 

destinados a aquisição de um carro para a Secretaria de Saúde e 

(quarenta e oito mil reais) para compra de equipamentos e ma

Em visita ao gabinete do Deputado Henrique Fontana foi protocolado R$ 150.000,00

(cento e cinquenta mil reais) para área da saúde e R$ 100.000,00 (cem mil reais) da Deputada 

Maria do Rosário. Na ocasião, levou um pedido ao Deputado Danrlei para a reforma e 

de esportes Maisson Ceriotti. A Vereadora garantiu que não vai desis

viajar com recursos próprios. Afirmou que falaram tanto

quem quer buscar recursos, que isso lhe doía na alma e 

, mas não fez cena porque tem sentimentos, o que fala é de coração e não 

mede esforço para ajudar a população, tanto que iniciaram a confecção dos enfeites de natal 

Porto Alegre, convidando os Vereadores que não tem compromisso para 

em, pois enquanto está ajudando, sobra funcionário para 

A Vereadora disse que todos podem ser voluntários e que

esperando ser vangloriada, mas porque quer passar nessa Casa e n

Agradeceu a todos e disse que está a disposição do povo, que o seu partido é sim 

pelo qual está trabalhando e buscando recursos

Marcelo Richit. Depois de saudar os presentes, o Vereador 

micas a parte, o mais importante é que todos tenham a responsabilidade de cumprir o seu 

papel e buscar o que a população necessita. Neste sentido, o Vereador anunciou 

orçamentária, do Senador Luiz Carlos Heinze, da bancada

 (cem mil reais) para custeio da saúde e que até o f

. Parabenizou a comunidade e não quem autorizou este recurso, até p

s ainda que já foi sinalizado um recurso de R$ 250.000,00

do mesmo Senador, para o próximo ano, que será direcionado 

e também do Deputado Afonso Hamm mais R$ 250.000,00

terão que se deslocar até Brasília para acertar os detalhes. Na 

z um pedido ao Secretário de Agricultura, Senhor Celso Baldissera, baseado 

em reclamações que vem recebendo e também por ter presenciado a situação, solicitando a ele

um funcionário disponível para atender as pessoas que 

que muitas vezes chegam à secretaria e não tem alguém para atendê

 

o resultado desta viagem, pois os 

Deputados e Senadores mesmos comentam que quem não é visto não é lembrado. Afirmou 

que tinham uma emenda ainda do Deputado Marco Maia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

(noventa e nove mil, 

(cinquenta e dois mil reais) serão 

um carro para a Secretaria de Saúde e aproximadamente R$ 

(quarenta e oito mil reais) para compra de equipamentos e materiais para o posto de 

Em visita ao gabinete do Deputado Henrique Fontana foi protocolado R$ 150.000,00 

(cem mil reais) da Deputada 

levou um pedido ao Deputado Danrlei para a reforma e 

A Vereadora garantiu que não vai desistir, 

alaram tanto na questão de 

, que isso lhe doía na alma e que sentiu 

o que fala é de coração e não 

onfecção dos enfeites de natal 

Vereadores que não tem compromisso para 

nquanto está ajudando, sobra funcionário para realizar outros 

odos podem ser voluntários e que não faz esse 

nessa Casa e na vida deixando 

que o seu partido é sim 

buscando recursos. Em seguida fez uso 

Depois de saudar os presentes, o Vereador acredita que 

tenham a responsabilidade de cumprir o seu 

. Neste sentido, o Vereador anunciou a liberação de 

r Luiz Carlos Heinze, da bancada do Progressitas, 

que até o final do ano será 

. Parabenizou a comunidade e não quem autorizou este recurso, até porque é o 

s ainda que já foi sinalizado um recurso de R$ 250.000,00 (duzentos e 

do mesmo Senador, para o próximo ano, que será direcionado para 

mais R$ 250.000,00. O 

para acertar os detalhes. Na 

z um pedido ao Secretário de Agricultura, Senhor Celso Baldissera, baseado 

a situação, solicitando a ele 

disponível para atender as pessoas que se deslocam do 

que muitas vezes chegam à secretaria e não tem alguém para atendê-los. O último 



inscrito foi o Vereador Marcelo Junior Locatelli. A

entendia o ponto de vista do Presidente Sergio, mas 

ocorrido, justamente, pela questão de economia, 

antes de ser aprovado em plenário. Conforme a

o Deputado explicou, quem não é visto

também falou, eles tem a sinalização do

acertar detalhes em Brasília. 

buscar recurso, pois sabe que este con

relação ao projeto da CDL, o Vereador disse que tem 

diálogo entre Executivo e Legis

que também participou da reunião e em nenhum momento ele 

votarem a favor ou contra, somente 

Disse que respeitava o ponto de vista de cada um, mas 

quis o diálogo. Referente ao 

prefeitura, o mesmo deve ter conhecimento que esse valor não 

respeitava a posição do colega, 

pensar antes de falar em R$ 2.000.000,0

ao que foi mencionado sobre o 

pequenos com esse dinheiro do 

dinheiro leiloando para as empresas estrangeiras, 

não fosse leiloado. Disse que

enviou para Câmara dos Deputados

menos de cinco mil habitantes. 

recursos para o município, melhorar as estradas e a saúde, 

outras ações para beneficiar a população. 

viagem que fizeram a Porto Alegre, junto com o Deputado Paparico e o Coordenador 

conseguiram um carro para a Secretaria de Urbanismo, lev

importância desta conquista para o município. 

terem mencionado o valor dos calçamentos das ruas, falando em 

milhões e quinhentos mil

conhecerem os dados reais 

Vereador Marcelo Locatelli

financiamento já foi explicado. O Vereador Ismael Zukunelli pediu 

novamente o valor do financiamento e o juro. O Vereador Marcelo Locatelli disse que não 

entraria neste mérito, uma vez que 

 

Marcelo Junior Locatelli. Após saudar o público presente, disse 

entendia o ponto de vista do Presidente Sergio, mas que expressava o que 

pela questão de economia, isso vinha sendo feito, assinar a autorização, 

antes de ser aprovado em plenário. Conforme as colocações da Vereadora

uem não é visto não é lembrado. E que o Verea

, eles tem a sinalização do recurso e terão que se deslocar até Brasília para 

acertar detalhes em Brasília. Frisou novamente que não irá contra a nenhum Vereador 

buscar recurso, pois sabe que este contato direto é fundamental para 

CDL, o Vereador disse que tem escutado muito ness

diálogo entre Executivo e Legislativo. Neste contexto, a vinda do Senhor Evaldo Neuhaus, 

cipou da reunião e em nenhum momento ele pediu para 

a favor ou contra, somente disse que poderia esclarecer dúvida a respeito do projeto. 

respeitava o ponto de vista de cada um, mas em sua opinião, foi essa Casa que não 

Referente ao que foi dito pelo Vereador Ismael, sobre o caixa livre da 

deve ter conhecimento que esse valor não corresponde a 

respeitava a posição do colega, o qual tem pensamentos bons, mas que o mesmo 

em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em caixa livre. 

ao que foi mencionado sobre o Presidente da República, que está pensando nos municípios 

dinheiro do pré-sal, o Vereador entende que o país vai perder muito 

empresas estrangeiras, que poderia fazer muito mais dinheiro

Disse que o Presidente tanto pensa nos municípios pequenos

a Câmara dos Deputados, uma proposta querendo extinguir os municípios com 

menos de cinco mil habitantes. Afirmou ainda, que a proposta da administração

recursos para o município, melhorar as estradas e a saúde, investir na 

ões para beneficiar a população. Em aparte, a Vereadora Onira colocou que na 

viagem que fizeram a Porto Alegre, junto com o Deputado Paparico e o Coordenador 

conseguiram um carro para a Secretaria de Urbanismo, levando em consideração a 

esta conquista para o município. Outro equívoco, segundo a Vereadora, foi 

nado o valor dos calçamentos das ruas, falando em R$ 2.500.000,00 (

milhões e quinhentos mil reais), quando na verdade não é isso. Falou que é essenci

os dados reais para não falarem besteira nesta Casa. Seguindo seu discurso, o 

Locatelli referindo-se a questão das ruas, disse que

i explicado. O Vereador Ismael Zukunelli pediu que o Vereador explicasse 

novamente o valor do financiamento e o juro. O Vereador Marcelo Locatelli disse que não 

uma vez que a administração pegou este valor e fará treze ruas

 

pós saudar o público presente, disse que 

que expressava o que de fato tinha 

isso vinha sendo feito, assinar a autorização, 

da Vereadora Onira, até pelo que 

que o Vereador Marcelo Richit 

terão que se deslocar até Brasília para 

isou novamente que não irá contra a nenhum Vereador que for 

tato direto é fundamental para conseguirem. Com 

muito nessa Casa, que falta 

lativo. Neste contexto, a vinda do Senhor Evaldo Neuhaus, 

pediu para os Vereadores 

dúvida a respeito do projeto. 

, foi essa Casa que não 

sobre o caixa livre da 

corresponde a esse valor, que 

que o mesmo deveria 

em caixa livre. Com relação 

Presidente da República, que está pensando nos municípios 

, o Vereador entende que o país vai perder muito 

poderia fazer muito mais dinheiro, caso 

nos municípios pequenos, que hoje 

querendo extinguir os municípios com 

proposta da administração é buscar 

investir na área industrial e em 

Em aparte, a Vereadora Onira colocou que na 

viagem que fizeram a Porto Alegre, junto com o Deputado Paparico e o Coordenador Giovani 

ando em consideração a 

, segundo a Vereadora, foi 

R$ 2.500.000,00 (dois 

reais), quando na verdade não é isso. Falou que é essencial 

besteira nesta Casa. Seguindo seu discurso, o 

das ruas, disse que o valor do 

que o Vereador explicasse 

novamente o valor do financiamento e o juro. O Vereador Marcelo Locatelli disse que não 

a administração pegou este valor e fará treze ruas, isso 



porque existe muito trabalho sendo executado pela 

fazer a obra somente com o

município está percebendo essas ações. 

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos 

para a Décima Oitava Sessão Ordinária, que será realizada no dia 

às 19h. Agradeceu o público presente e os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio 

Interativa Max. Do que eu, Valdicir Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavr

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

Presidente da Mesa.  

 

 

existe muito trabalho sendo executado pela prefeitura para baratear 

com os recursos do financiamento e tem certeza que 

percebendo essas ações. Não havendo mais nada a ser tratado

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos 

Sessão Ordinária, que será realizada no dia 20 de Novembro 

às 19h. Agradeceu o público presente e os que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio 

Interativa Max. Do que eu, Valdicir Bertoni, Secretário, determinei que fosse lavr

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

 

para baratear os custos, não 

certeza que a população do 

Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor 

Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária e convidou a todos 

de Novembro de 2019, 

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


