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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE ABRIL DE 2019 

 

      Aos quinze dias do mês de Abril de dois mil e dezenove as dezenove horas na 

sala de sessões, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Vereadores 

de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do Vereador Aldair 

Clovis Maron Vice-Presidente no exercício da Presidência, com a presença dos 

seguintes edis: Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Enio Alberto 

Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel Pires Corrêa; Marlene Maçalai 

Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula Alves, Invocando a proteção de 

Deus o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de imediato convidou os demais 

edis, para procederem a Oração de São Francisco de Assis, a leitura Bíblica ficou a 

cargo do Vereador Enio Alberto Delatorre, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, logo apos passou-se para o período da 

ordem do dia onde foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do Poder 

Executivo Municipal: Projeto de Lei nº018/19 de 10 de abril de 2019, que 

“Estabelece a obrigatoriedade da adoção de treinamentos em primeiros socorros 

aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino do Município de Chiapetta e dá 

outras providências”. Projeto de Lei nº019/19 de 10 de abril de 2019, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação 

Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela-RS, e dá outras 

providências”. Projeto de Lei nº020/19 de 10 de abril de 2019, que “Autoriza o 

Poder Executivo a firmar Convênio de Cooperação Técnica e Operacional com o 

Município de Inhacorá/RS e dá outras providências”. Matérias aprovadas por 

unanimidade. Também foram analisadas as seguintes Proposições: Proposição 

nº010/19 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, busque uma solução definitiva 

para o problema da iluminação pública da Vila Miguel, que seguidamente tem 

problema de falta de iluminação”. Proposição nº011/19 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Propõe ao Poder Executivo, que “Crie a semana 

da conscientização e fiscalização ambiental, voltado á má utilização de agrotóxicos 

no perímetro urbano do município, de forma que funcionários vinculados á pasta 

da saúde e do meio ambiente vão até os locais suspeitos e averiguem a situação, 

façam as notificações e advertências necessárias e conscientizem os infratores a 

respeito, à semelhança do que ocorre na campanha de combate à dengue”. 

Proposição nº012/19 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

“Propõe que as rádios locais, em especial a rádio comunitária 104.9, a qual recebe 

dinheiro público, criem o programa “Minuto do Contribuinte”, reservando cerca de 

15 minutos de sua programação diária para que os cidadãos do município possam  



 

ligar e falar, ao vivo, a respeito da situação do município, fazer pedidos, 

reclamações, ou mesmo eventuais elogios. Matérias aprovadas por unanimidade. 

No período das explicações pessoais, O Ver. Valtair de Paula Alves 

Inicialmente frisou que o Prefeito deveria fazer um projeto de lei proibindo os 

agrotóxicos na cidade, em seguida solicitou para enviar um oficio ao senhor 

Secretário do Meio Ambiente enviando essa proposição citando que eles ficam lá 

sentados mesmo, para ganhar dois mil e pouco é um bom salário então tem que 

botar o pé na estrada e tomar alguma providência, solicitou também envio de oficio 

para o senhor Prefeito e RGE para que tomem providências com a iluminação 

pública da Vila Miguel, solicitou ainda envio de oficio ao responsável pelos 

trabalhos na cidade com relação a reparos na iluminação publica onde tem 

lâmpadas queimadas, mas segundo ele o responsável falou que não iria mais 

colocar as lâmpadas porque não tem caminhão apropriado para esse serviço, então 

tem que ver o que ele vai fazer junto com o senhor Prefeito para tomar uma 

decisão, logo após falou um pouquinho da viagem a Brasília e agradeceu o Vice 

Celço Baier e os Vereadores Maron e Joel, pela parceria, onde foram na Marcha 

dos Prefeitos citando que promessas apareceram bastante a onde os municípios 

ficam apenas com trinta por cento e o resto vai tudo para o governo e eles querem 

ver se conseguem reverter esse quadro ai o Brasil iria pra frente, mas não sabia se 

não vai afundar mais ainda, frisou também que aproveitaram a viagem a Porto 

Alegre e falaram com o Secretário da Agricultura, frisando que o Governo está 

recolhendo os maquinários que tem nos municípios, e vai abrir um espaço e vão 

fazer uma doação desses maquinários principalmente para os reassentamentos e 

como nos temos três o Prefeito tem que encaminhar um pedido juntamente com os 

reassentamentos para poder adquirir alguns maquinários desses, frisou também 

com relação aos serviços da Secretaria de obras mencionando que naquela semana 

iriam trabalhar no antigo clube, frisou ainda com relação à viagem que ele 

conseguiu falar com o Secretário de Agricultura onde tinha um pedido de uma 

retroescavadeira a outra vez e veio, e agora de novo fez um pedido de duzentos e 

cinquenta mil para fazer o calçamento das ruas que faltam e ele garantiu que em 

junho vai liberar essa verba, então se vem essa verba tem que fazer esses 

calçamentos porque já passou vários Prefeitos e não fizeram, e isso tá vergonhoso 

esses munícipes pagam seus impostos tem que tomar uma decisão é só ter vontade 

e fazer temos pedra e mão de obra, solicitou mais uma vez envio de oficio para 

Administração parabenizando todos os funcionários que trabalharam no evento da 

Feira Agropecuária. O Ver. Aldair Clovis Maron inicialmente solicitou para que 

fosse oficiado a Secretaria de Agricultura parabenizando pela feira um evento de 

grande valor se destacando na região, com a participação da voz do campo e região 

inteira, Deputados, Secretários e Prefeitos, em seguida frisou que queria destacar 

que foi muito importante a viagem a Brasília juntamente com os Vereadores Joel e 

Neguinho e Vice-Prefeito Celço Baier, onde visitaram vários Gabinetes, e saindo 

daqui visitaram a Secretaria da Agricultura do Estado onde tiveram um bom êxito  



 

nos pedidos de reivindicações, tiveram visitando o Deputado Pedro Westphalen 

que já os notificou e pediu para que discutissem com o senhor Prefeito a onde 

enviará uma emenda ao município de Chiapetta, visitaram também o Deputado 

Marlon que foi um Deputado que fez bastante votos em Chiapetta, foram muito 

bem recebido por ele, também visitaram o Gabinete a Lidiane Baier que abriu a 

casa foram bem recebidos e certamente vai ter novidades para o nosso município, e 

para finalizar solicitou oficio de voto de pesar aos familiares das pessoas que 

faleceram em nome da Câmara. A Verª. Célia Vargas Padilha solicitou para que 

fosse enviado um oficio para o Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

parabenizando-o pelo ótimo trabalho que vem fazendo conduzindo bem as 

reuniões muito preocupado como os demais membros do conselho, com a saúde 

preventiva do município da nossa população isso é muito importante, e mencionou 

que ela e a colega Marlene e a Cleomara estiveram lá na Nova Conquista, citando 

que foi debatido muito juntamente com a Coordenadora da Saúde de Ijuí, com o 

senhor Prefeito Municipal a respeito da saúde preventiva, em razão disso frisou aos 

colegas e comunidade que estavam presentes que cada vez mais nos temos o 

compromisso de lutarmos contra as coisas erradas que estão ai, esses malefícios 

que estão praticando aqui no nosso município que está prejudicando a saúde 

pública, e como estava presente naquele dia o nosso Vice-Prefeito e mais 

autoridades solicitou para se engajar num projeto propondo alguma coisa para que 

esses problemas sejam amenizado melhorado para que essas pessoas tomam 

consciência desses problemas, então foi muito debatido lá inclusive a 

Coordenadoria da Saúde achou muito importante esse convênio com o Hospital de 

Tenente Portela para ter uma referencia como dizia o Secretário  da Saúde que 

estava angustiado, porque acontecia um problema no município com uma pessoa 

não tinha a quem recorrer, imagina a situação das pessoas com necessidades e não 

ter onde recorrer, quando falaram lá de 15.000 mil reais por mês, ela achou que é 

até pouco 15.000 mil por mês para aplicar em saúde, principalmente com a saúde 

preventiva, frisou também que concordava para que fosse enviado oficio conforme 

o Vereador tinha falado para a Secretaria de Meio Ambiente, e demais Secretarias 

que estão envolvidas nesse trabalho de prevenção da saúde de nosso município, 

frisou também que participou do projeto piloto da água lá na Nova Conquista no 

dia 05 a onde estiveram municípios participando varias comunidades, 

representantes da EMATER, o responsável pela instalação do projeto piloto que foi 

feito lá na propriedade do senhor Fortuna, importantíssimo no caso a Nova 

Conquista vai gastar 16 kg de sal para fazer o processo da água, o que vai 

beneficiar todo a comunidade de Nova Conquista, é um projeto que é um 

lançamento, é uma experiência e tem mais gente interessado para colocar nas 

comunidades, frisou também que foi colocado lá de quem tem conhecimento do 

assunto que os poços artesianos das comunidades dos municípios devem ser 

cercados, fazer arborização, e preservar as manancial de água, porque o nosso 

município esta rico em água então temos que cuidar e preservar, porque inclusive 



se referiram a Santo Augusto que eles vão ter que pegar água do rio turvo, porque 

os lençóis de agua estão todos comprometidos, logo após solicitou para que fosse 

enviado um oficio para todos os organizadores da III Mostra Agropecuária que 

estava bem organizada, muito bonita assistimos teatro, teatro com uma mensagem 

muito importante para a nossa sociedade, então a Assistência também está de 

parabéns de trazer essa peça de teatro, mais atividades, animais, exposições do 

comercio local e  dos municípios vizinhos, mas ela só não gostou muito citando 

que assistiu em casa a voz do campo, todo o passo o cara se referia ao Presidente, 

que o Presidente é isso é aquilo, poxa tudo bem que é um programa dele mas 

somos sócios do CTG, temos parte no parque, tudo tem que ter ordem primeiro 

para depois desenvolvimento, todos os partidos tem seus pontos positivos mas 

também tem os negativos, e tem que valorizar as coisas positivas dos 

administradores, não interessa partido nos é que somos donos do município, que 

pagamos nossos impostos, nos Vereadores somos empregados, estamos aqui para 

fazer muito bem o nosso trabalho, frisou também que gostaria de dizer que era 

parceira das lutas em defesa da saúde pública de nosso município enfim de todas as 

áreas, e para finalizar solicitou para enviar ofícios de voto de pesar aos familiares 

dos falecidos e desejou a Cleomara um ótimo trabalho no Posto de Saúde, e uma 

feliz pascoa a todos, com muitas benções de Deus. A Verª. Cleomara Bertaso 

inicialmente se engajou nos envio de ofícios de votos de pesar e também para o 

Luiz Lermem pelo falecimento de sua esposa Juraci, em seguida frisou que 

gostaria de colocar sobre os agrotóxicos citando que hoje tem na saúde a saúde do 

trabalhador que é referência para levar essas palestras para a comunidade, e vários 

anos foi trabalhado lá na saúde com relação ao uso de agrotóxicos, e citou que a 

conscientização também tem que partir das pessoas, não adianta estar lá batendo 

com um martelo a questão de lixo e dengue, e não se conscientizar essas pessoas, 

logo após solicitou para enviar um oficio ao Conselho da Saúde, a Secretaria, e 

Administração parabenizando por esse projeto piloto com sal de cozinha como a 

Vereadora Célia falou, citando que participou no ultimo dia 05 lá na Nova 

Conquista, já fazia três ou quatro meses que eles estavam usando essa água tratada 

através do sal, e a preocupação grande das Secretarias e da Administração é 

chamar as comunidades com relação essa situação, porque todos os poços de nosso 

município estão comprometidos, e naquela semana tinha sido feito analise nos 

poços da cidade e também acreditava que existia a mesma contaminação só que na 

cidade a CORSAN tem a obrigação de tratar porque ela é muito bem paga para 

fazer esse tratamento, também aproveitou para parabenizar pela conferência da 

saúde realizada aqui na Câmara com envio de oficio para o Conselho, como para a 

Saúde, para Administração, foi elencada muitas propostas boas para a comunidade, 

oficio também para a Secretaria de Agricultura e Administração, pela organização 

da feira parabenizando e também aos ganhadores pelas melhores terneiras, 

solicitou também envio de oficio ao menino Murilo da Silva parabenizando ele 

pelo 1º lugar no Festival da Canção Jovem Cristão um menino que está levando o 

nome de nosso município por diversas cidades e desejou uma feliz e abençoada 



pascoa, e agradeceu a Vereadora Célia pelos parabéns e que ficava muito feliz que 

hoje ela é funcionária pública concursada, e foi destinada a fazer os seus trabalhos 

na Secretaria de Saúde onde ela já tem um amplo conhecimento, para continuar os 

trabalhos e ajudar a comunidade. O Ver. Enio Alberto Delatorre inicialmente 

frisou com relação o assunto do agrotóxico e que não importava quem estava 

apresentando citando que o próprio vereador Gabriel reconheceu que no passado 

ele já tinha apresentado essa proposta de proibir o plantio de cultura transgênica no 

perímetro urbano da cidade e uso de veneno, e agora tem que avançar e achava que 

se usa o nome de agrotóxico para tirar um pouco o impacto de veneno, mas o nome 

é veneno, antigamente se chamava uma pessoa de louca e o defeito dela era 

depressão, stress, frisou também que não iria ser de hoje para amanhã, e nem um 

ano ou há dois anos, e nem nessa administração talvez, mas que se vá avançando 

para solucionar o problema, e que seja enfrentado o problema de perto, em seguida 

repetiu e achava que era um projeto legal não por ele ter apresentado, mas que as 

famílias cuidassem de seu terreno para não ter o mosquito da dengue e que estava 

escutando naquele dia no programa de radio sobre os municípios que já estão com 

casos confirmados, comprovados com focos da dengue, e esse projeto tiraria os 

15% de desconto do IPTU e colocaria 25% de desconto para as pessoas que teriam 

seus terrenos limpos, cuidados, e achava que era mexendo no bolso que as pessoas 

se conscientizam, frisou também sobre a água e solicitou envio de oficio para a 

Secretaria de Saúde, para que se veja a questão dos poços, porque tem poços 

artesianos que abastecem vinte ou trinta famílias e passa o pulverizador de veneno 

por cima então que seja feito a cerca ao redor, frisou também que na administração 

passada todo ano era feito uma pintura nessas caixas de água e nessa administração 

ele não viu ser feita, então tem que haver limpezas periódicas nestas caixas do 

interior e conservação e uma fiscalização, frisou também sobre a iluminação 

pública da Vila Miguel e citou que o Vereador Valtair era um batalhador e 

concordava com o Vereador de comprar uma caminhão cesto para fazer esses 

reparos na iluminação, só que, se não vão mais fazer, vamos parar de pagar 

iluminação pública até comprar um caminhão, logo após se associou no envio de 

ofícios de votos de pesar para os familiares de seu Scheer, do Arnaldo e também da 

Juraci, solicitou também para que fosse enviado um oficio para a Secretaria de 

Obras citando que ele apresentou aqui uma ideia, que fosse feito um mapeamento 

de todas as estradas onde estivesse bueiros para fazer uma conservação uma ou 

duas vezes por ano, sairia muito mais barato para depois destrancar um bueiro, 

então que fosse limpado esses bueiros para dar menos trabalho, e solicitou  

especificamente que fosse feito serviços no bueiro em frente ao montanha na Linha 

Iracema que está entupido e desejou uma feliz abençoada pascoa a todos. O Ver. 

Gabriel Guilhon Kovalski desejou um bom trabalho ao novo Presidente que seja 

feito um trabalho bonito com observância sobre tudo ao Regimento que 

regulamenta a nossa casa e que jamais diante de uma discursão, de uma 

controvérsia o senhor se englobe de autoritarismo por ser Presidente além do que o 

Regimento nos permite, de inicio frisou que no dia 02 de abril foi o dia mundial de 



conscientização do autismo, então ele solicitou que fosse enviado um oficio ao 

senhor João Antonoff, e sua esposa Maira em homenagem ao filho Thiago, em 

seguida parabenizou o Poder Público pela realização da feira muito bem 

organizada, cumprimentou também o Poder Público pelo serviço realizado em 

algumas estradas, com foco a Nova Conquista, nesse trajeto que ele pode perceber 

que dá acesso ao Parque de Rodeios, que dá acesso a Nova Conquista, foi feito um 

serviço bacana deu um boa melhorada na condição do tráfego e a viabilidade das 

estradas e era uma reivindicação de toda a comunidade e de todos os Vereadores, e 

cumprimentou também o Vice-Prefeito que se fazia presente que está ocupando a 

pasta da Secretaria de Obras por esse feito, logo apos frisou que foi comentado no 

inicio da sessão com relação esse impasse do site da câmara, até lhe chamou 

atenção que o Evandro comentou que agora o site é da Câmara e deu entender que 

antes era vinculado a uma pessoa, e citou que na medida que o Assessor de 

Imprensa é admitido por esta casa, o serviço que ele realiza para a Câmara não é 

dele é da instituição Câmara, é do Poder Legislativo representado pelos Vereadores 

que constitui na Câmara, e fez uma exigência para que solucione esse problema e 

falou mais se for o caso de se constatar alguma improbidade, alguma falha, alguma 

maldade, um má caráter que se faça lei denuncia para o Tribunal de Contas ao 

próprio Ministério Público se for o caso, e que não sabia detalhes até pela forma 

como o atual Assessor comentou da entender que tenha alguma falcatrua por 

detrás, citou também que o Assessor que  aqui estava hoje é Fiscal foi nomeado 

para atuar no Executivo como fiscal, então ele faz essa exigência para que seja 

solucionado esse impasse, e voltando a questão do meio ambiente dos agrotóxicos, 

solicitou para que fosse oficiado a Secretaria de Meio Ambiente para que o 

Secretário encaminhe a esta casa cópias de eventuais notificações que tenham sido 

feitas a proprietários do perímetro urbano por irregularidade relacionados ao 

armazenamento de agrotóxicos, porque aquela vez que ele fez um pedido de 

informação ele solicitou ao Secretário, as Secretárias quais as providências que 

estavam sendo tomadas com relação a isso, e ele comentou que lembrava muito 

bem que ele disse que estavam fazendo algumas notificações, algumas 

advertências, então ele gostaria que ele trouxesse copias desses documentos, e fez 

uma ressalva do Secretário enfim não iria dizer nada do João Antonoff, que está 

lotado nesta Secretaria ao que parece e pelo o que ele ouvia de outras pessoas é um 

funcionário que tem uma dedicação muito bacana a pasta alias pelo tempo que ele 

tem nunca ouviu uma reclamação, mas por azar tem um ou dois funcionário na 

Secretaria de Meio Ambiente que estão sentados no murro muito tranquilos e não 

queria fazer menção de nomes, a maioria tem conhecimento disso e não falava por 

ele o que vê, falava pelas outras pessoas que vão comentar com ele é algo de 

conhecimento público é algo notório, frisou também de outra questão e 

cumprimentou o Stenio que foi nomeado Assessor Jurídico, e até tinha uma 

sugestão, uma proposta, agora que estavam discutindo essa questão de Legislação 

Ambiental, Competência Ambiental citando que o município tem o que se chama 

de poder de policia para fiscalizar para instituir normas que dão uma limitada da 



atitude dos particulares, dos cidadãos, e seria interessante se fazer um estudo 

jurídico mais aprofundado a respeito dessa competência, e será que eles 

Vereadores teriam competência legislativa para propor uma lei dizendo isso aqui 

não pode, colocar veneno, não pode fazer isso no município, nem tudo é iniciativa 

do Prefeito, os Vereadores poderiam  tomar iniciativa e fazer, solicitou também 

envio de ofícios de votos de pesar aos familiares dos falecidos, frisou também que 

gostaria de adiantar um assunto especial para a próxima sessão, que era que ele foi 

averiguar olhou um por um os contracheques disponíveis lá na prefeitura no mês 

de março ou fevereiro, e na linha daquele requerimento que ele tinha feito e não foi 

respondido até agora, ele pode constatar que tem uma ou outra FGs que são um 

pouco estranhas, então para a próxima sessão a gente vai reiterar o oficio discutir, 

debater algumas questões relacionadas a isso, que parece que tem algumas 

distorções que é importante trazer a tona, e trazer ao conhecimento da comunidade, 

e desejou uma feliz pascoa a todos. O Ver. Joel Pires Corrêa desejou boas vindas 

ao Stenio, em seguida frisou que queria falar um pouco da viagem deles a Brasília, 

tiveram na Marcha e já aproveitaram para fazer alguns pedidos, qual tiveram com 

o nosso Vice-Prefeito, o Neguinho e o Maronzinho, estiveram vendo a demanda da 

patrola para deixar ela mais um pouco no nosso município, e também sobre uma 

emenda para calçamentos, e também para a saúde, logo após solicitou para enviar 

um oficio parabenizando o Dorninha pela realização da feira, solicitou também 

envio de oficio parabenizando o Chefe dos Seguranças pelo serviço no Parque de 

Rodeios, e citou que inclusive teve um dos seguranças que teve uma atitude 

inadequada a qual ele estava envolvido e não quis tomar atitude poderia ter pedido 

para afastar ele, foi agredido no momento que ele estava apartando a briga e 

deveria ser ele que deveria estar fazendo essa parte de apartar, citou também que 

tirou a pessoa que estava na briga e quando voltou ele tentou lhe agredir 

novamente não conseguiu, lhe meteu gás de pimenta, então solicitou para enviar 

um oficio para ver se eles tem autorização para usar gás de pimenta, e solicitou que 

faça um pedido se caso ele estiver algum contrato aqui no município que o chefe 

dele não traga ele trabalhar aqui, para não dar problema o qual poderá 

comprometer a boa transparência  da segurança de toda a equipe, frisou também 

que ele poderia chamar a brigada para prender ele por desacato e agressão, mas não 

fez esse tipo de atitude para não influenciar no andamento da feira que estava 

muito bonita, por isso estava fazendo esse breve esclarecimento pelos comentários 

que estão fazendo na cidade. A Verª. Marlene Maçalai Selke desejou boas vindas 

ao Presidente e que ele respeite e seja respeitado, deu boas vinda também ao 

Assessor Stenio desejando um bom trabalho, em seguida solicitou para que fosse 

enviado um oficio ao Prefeito a pedido da Dona Iracema para que seja colocada 

uma lixeira ai na Avenida Ipiranga, porque os cachorros esparramam os lixos, logo 

após frisou que participou da conferência da saúde, ela até naquele dia colocou 

referente os primeiros socorros nas escolas, porque a maioria das pessoas não sabe 

lidar com uma criança, ou qualquer pessoa quando se tratar de primeiros socorros, 

se associou também no envio de ofícios aos organizadores da feira que estava 



muito bonita, aos ganhadores da Mostra da Terneira, se associou também no envio 

de oficio com relação o projeto da água na comunidade de nova conquista, e 

também no envio de ofícios de votos de pesar, e desejou boas vindas para a 

Cleomara na saúde que continue sendo essa pessoa olhando para todos, e desejou 

uma feliz pascoa a todos. O Ver. Valmir Rochinheski Inicialmente se associou no 

envio de ofícios de voto de pesar e também aos organizadores da 3ª Mostra 

Agropecuária, os ganhadores da Mostra da Terneira, em seguida solicitou envio de 

oficio a Secretaria de Obras citando que tem um problema de um pivô lá na 

propriedade de Vanderlei Strada e tá um problema citando que ele liga o pivô de 

noite e de dia fica ruim de transitar atolou um caminhão de novo, e foi 

encascalhado lá de baixo até a entrada do Machado e ai fica uns cento e poucos 

metros que não tem  e o Machado falou se não arrumarem vai parar de tirar leite, e 

desejou uma feliz pascoa a todos. Dando continuidade o senhor Presidente passou 

a palavra ao senhor Vice-Prefeito Celço Paulo Baier que fez um relato de sua 

Viagem a Brasília juntamente com os Vereadores Aldair Clovis Maron, Joel Pires 

Corrêa e Valtair de Paula Alves, para participar da XXII Marcha em Defesa dos 

Municípios. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 

convidou para a próxima sessão ordinária no dia 29 de Abril ás 19:00 horas nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores. E nada mais havendo a ser 

tratado encerrou-se a presente sessão, e eu Itacir Valdes Bertasso lavrei a presente 

ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais 

Vereadores presentes.     

 


