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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

      Aos três ias do mês de novembro de dois mil e vinte às 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, 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 procedeu-se a Oração de São Francisco de Assis, a leitura Bíblica ficou a 

cargo da Vereadora Marlene Maçalai Selke, em seguida foi feito um relato das 

correspondências expedidas e recebidas, logo após foi aprovada por unanimidade a 

ATA nº 20 de 26 de Outubro de 2020, e não havendo nenhum projeto de lei 

oriundo do Poder Executivo Municipal, foram analisados os seguintes Projetos de 

Lei Legislativo: Projeto de Lei Legislativo nº02/20 de 20 de outubro de 2020, que 

“Fixa o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2021/2024, e dá outras 

providências”.com relação a este projeto o Vereador Gabriel Guilhon Kovalski 

apresentou uma emenda a qual foi rejeitada com cinco votos contrários. Matéria 

continuou baixada para uma melhor analise. Projeto de Lei Legislativo nº03/20 

de 20 de outubro de 2020, que “Que Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-

Prefeito Municipal de Chiapetta/RS, para a gestão 2021/2024, e dá outras 

providências”. Projeto de Lei Legislativo nº004/20 de 20 de outubro de 2020, que 

“Fixa a remuneração dos Secretários Municipais de Chiapetta/RS, e dá outras 

providências”. Matérias que estavam baixadas em comissão para uma melhor 

analise foram aprovadas por unanimidade. No período das Explicações Pessoais, 

A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente frisou que ela não era maldosa, 

citando que ela entendia da sua área de Professora de português das series inicias e 

magistério, mas como professora também muitas vezes ela tem que estar se 

atualizando, buscando conhecimentos, porque há uma evolução tudo muda e ela 

não era sabedora de tudo na sua área, em seguida parabenizou o Stenio aqui dentro 

da área Jurídica e o colega Valtair e que não era contra a pagar  com todo o carinho 

que tem e o respeito por todos ao colegas aqui, só que ela não tinha entendido 

ainda o porquê que tiveram que devolver, mas se tem que devolver uma coisa que 

não é sua ela devolve, porque não se deve estar incorrendo no erro deixando de 

pagar tem que pagar nem que haja uma negociação e ela pagou, só que ela queria 

dizer para o colega Enio, para ele parar de se dirigir a sua pessoa e chamar ela de 

maldosa, porque não foi só naquele dia que ele se dirige a sua pessoa e lhe 

desrespeita aqui nesta casa, e ela quer respeito, citando que aqui na Câmara eles  



 

 

 

 

 

 

 

estão para representar os anseios, as necessidades, as prioridades da comunidade 

em todas a áreas, logo após se referiu ao o que a colega Vereadora Cleomara tinha 

comentado frisando que é uma responsabilidade sim em cada secretaria, então o 

respeito com elas mulheres ainda está deixando a desejar por esta sociedade ainda 

machista, e elas mulheres tem que fazer lhes respeitar, lhes valorizar, porque tem a 

Delegacia da mulher que está no lado delas para os desrespeitosos, porque ela aqui 

nesta Câmara de Vereadores já foi chamada de falida isso lhe doeu muito, porque 

quem é que tem que ver com as coisas particulares das pessoas da tua vida pessoal, 

com os teus problemas lá fora, e que lhe desculpassem com todo o respeito ela está 

aqui para trabalhar e agradeceu o Stenio, que foi buscar em vários municípios 

exemplos para trazer aqui para nós a sua explicação na área jurídica, porque ela 

não entendia do jurídico e que era muito importante ter alguém aqui na Câmara 

que lhes assessore, que lhes ajude, que lhes respeitem, mencionou também que ela 

era contra esse aumento para eles Vereadores porque ela é humana e que sabia que 

tinha muitos funcionários públicos que nem o salário mínimo não ganham, então 

com certeza se derem esse aumento ela com irá pegar esse dinheiro e ver 

juridicamente e vai ajudar alguma instituição uma vez pra uma, outra vez para 

outra, ela não quer esses oito por cento em consideração aos funcionários públicos 

que estão ai que não ganham o salário, e solicitou mais uma vez respeito para elas 

mulheres, mencionou também que tinham falado aqui de uma gravação que teve na 

cidade sobre o covid, ganhar covid e se dirigiram a ela também, mas a oralidade 

nos admite nos falar assim, bamo, fumo, nóis, só que se você for escrever na 

escrita tu tem que escrever correto, mas a oralidade tem que respeitar as pessoas na 

maneira que elas usam a linguagem, citando que nós temos linguagem culta, 

padrão, temos a linguagem vulgar que é de baixo calão, então temos que respeitar, 

porque nem todos estiveram escolaridade. A Verª. Cleomara Bertaso 

primeiramente parabenizou o Stenio pela sua exclamação que nós trouxe com 

muita humildade o seu conhecimento porque é uma pessoa que transmite uma 

humildade quando exclama o seu conhecimento e todos temos muito a aprender 

com ele e que somou muito aqui nesta casa e o parabenizou realmente pela 

exclamação perfeita, em seguida solicitou para enviar um oficio de voto de pesar 

para a família do Nelson Ritter nosso primeiro óbito pelo covid aqui no nosso 

município uma triste perda, e frisou que o Vereador Enio até acompanhou o 

enterro dele lá, uma forma lamentável de não poder se despedir desse ente querido, 

e informou aqui que tinha mais três casos confirmado aqui de Covid, então 

solicitou para que se previnam usam álcool gel, usam máscaras, solicitou também 

envio de oficio ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais referente a 

posição dele como representante da classe dos servidores municipais, qual será o 

posicionamento do Sindicato referente a esses vídeos que estão passando por 

WhatsApp, WhatsApp, e citou que no dia anterior estava no Facebook, de pessoas 

que se dizem inteligentes,  com grande reputação chamando os nossos servidores  



 

 

 

 

 

 

públicos de terneiros, assim como o outros comentários que tem para levar para 

ele, e ele como nosso representante deve sim mover uma ação contra essas pessoas, 

porque mais o menos noventa e nove por cento dos funcionários se sentiram 

ofendidos com isso, frisou também que gostaria de dizer que nos programas de 

rádio a gente escuta e até dá um sistema nervoso, citando que naquele dia um 

candidato ofendeu oposição e situação dizendo que os Vereadores nada fazem aqui 

nesta casa, e ele se diz estudado, preparado para sentar nesta cadeira, e será que 

realmente ele conhece o nosso trabalho nestes quatro anos aqui dentro, então tem 

que ter muito cuidado do que falar lá porque tem momentos e situações colocadas 

lá que o pessoal fica pensando será que realmente ele está preparado, frisou 

também de outra coisa que a Professora colocou que elas mulheres ainda sofrem 

com o machismo, e citou que tinha visto um vídeo que circulou pela internet que 

citou o nome de duas funcionárias públicas com altos salários, será que por elas 

serem mulheres elas não pode receber mais do que um homem, e porque não citou 

o nome dos outros funcionários, ele pode ganhar porque é homem, então ela 

achava que foi uma atitude machista sim porque o homem e mulher podem ganhar 

a mesma coisa sim, e desejou uma boa campanha aos colegas. O Ver. Enio 

Alberto Delatorre  inicialmente frisou sobre o assunto  que a Vereadora Cleomara 

terminou sobre o machismo, citando que para ele não serve esse chapéu e citou que 

a Professora Célia estava se fazendo de vítima, porque inclusive o caso que ele 

citou aqui que ela mal informada não sabia que o Secretário da Saúde é um 

homem, ele falou que no lugar dele teria mais oito e não se sabe se é um homem, 

então em que sentido que ele era machista e se fazer de vítima de novo e ele 

quando fala é parelho de todos e frisou que esta questão da Vereadora se fazer de 

vítima com ele não pega, e mencionou referente a questão de aumento é que foi 

que realmente que bateu no seu mandato e ela não sabia que tinha que devolver 

sabia sim, pois recebeu a mais e esse aumento foi dado lá para trás não no seu 

mandato, e depois se faz de vítima e quando não paga impostos de asfalto e tudo, 

se fala de pagar impostos, se fazem de vítimas, de bonzinhos, de justos para a  

comunidade, e citou aquela vez que não pagaram o asfalto e porque não foram na 

justiça e disseram nós queremos pagar ser parceiros, então falar de impostos isso é 

machismo, frisou também que ele viu que a própria Vereadora falou que era justo 

que o tribunal mandou pagar um terço de férias e vários Vereadores falaram que 

teria que devolver, e também devolver esse aumento, e esse aumento ele defendia 

porque os Vereadores estão perdendo dois por cento do funcionalismo e teceu um 

pequeno comentário ao Vereador Maronzinho citando que tinham que ter sentado 

para discutir e fez uma crítica, porque quando ele foi Presidente o ano que 

terminava o mandato ele sempre reunia todo mundo para discutir, e isso teria que 

ter sido discutido, por isso que deu esse problema, e quanto a questão do covid- 

inclusive o pessoal acompanhou no facebook que a família ficou um pouco sentida 

até com a Igreja e ele foi na Maria que atendeu, até porque por problemas do covid 

não achavam ninguém para ajudar lá  e ele e o Marcelo foram lá ajudar, dar apoio a  



 

 

 

 

 

 

 

família, e frisou o seguinte para aglomeração política e exclamação no centro da 

cidade se tem e pode ir não tem problema de covid, e agora de repente para 

despedida para uma família o pessoal meio que se encolheu, e tem que ter alguém 

que põe o coro em risco porque a família também precisa de amparo, então nesse 

caso que eles ficaram um pouco sentido que esse pessoal dos cantos meio que se 

afastou uns não atendiam telefone e essa é a queixa da família, e os casos estão 

aumento e até as eleições vai aumentar mais até porque fugiu do controle citando 

que no domingo dos ambos os lados tinha pessoas de Santo Augusto, Três Passos 

de Ijuí, do Inhacorá todo mundo falando de cara a cara se abraçando, bebendo, a 

onde que está o controle fugiu? e ele achava que o Governo ter prorrogado essa 

eleição foi pior porque deu mais espaços para tumulto e correria e se tivesse feito 

lá em outubro já teria solucionado o problema, logo após agradeceu a compreensão 

de todos e pediu desculpas se ele tenha se alterado um pouco, mas tem coisas que 

ele tem que colocar se não fica um privilegiado e alguns querendo sair assim de 

bonzinhos não é bem assim, todos nós temos um pouco de bonzinho e um pouco 

de ruinzinho dentro de nós e desejou uma boa campanha que tudo termina em paz. 

O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski frisou que estava até pensando em dispensar as 

explicações pessoais mas surgiu um comentário a respeito de vídeos que foram 

circulados na internet vídeo no qual que em algum momento foi mencionado a 

palavra terneiro fazendo referências a servidores públicos, ou há muita dificuldade 

de compreender uma coisa tão simples ou é uma má fé que está sendo usada, que 

ele particularmente não esperava, ou aquela ânsia de distorcer alguma coisa ou há 

uma dificuldade de compreender alguma coisa nesse sentido, citando que ele fez 

um vídeo é verdade que ele Gabriel Guilhon Kovalski e que ficasse registrado nos 

anais desta casa, que ele Gabriel Guilhon Kovalski Vereador de Chiapetta fez um 

vídeo falando sobre a situação de alguns servidores públicos, fez um vídeo do que 

se trata dos servidores públicos inicialmente parabenizou os servidores, fez questão 

de parabenizar aqueles servidores que são competentes, que são responsáveis, que 

cumprem horários, que vestem a camisa, que honram o salário público que 

recebem, parabenizou todos eles, e tinha certeza que as pessoas que agem dessa 

forma se sentiram prestigiadas com esse vídeo, porque não, quem é que não gosta 

de receber um elogio por um trabalho bem feito, todo mundo gosta é bom estimula 

a continuar fazendo certo, estimula a ser responsável, estimula há honrar vestindo a 

camisa, o salário público, por outro lado fez questão de destacar que sim e repetiu 

que há servidores públicos que ele carinhosamente nominou como terneiro sim e 

que ficasse registrado nos anais desta casa, só que ele é responsável pelo o que ele 

diz e não pela má interpretação que os outros fazem daquilo que ele falou, se ele 

diz que dois mais dois são quatro ele lamentava muito se alguém  sabendo disso 

vai fazer fofoca dizendo que dois mais dois que o Gabriel disse é seis, e ele disse 

que dois mais dois são quatro e para ser seis teria que ser três mais três, e ele falou 

bem dos funcionários bons, daqueles que horam a camisa e criticou os do outro  



 

 

 

 

 

 

 

lado aqueles funcionários que batem ponto e vão embora, que não vestem a 

camisa, que não horam o dinheiro público que recebem que é pago por todos nós, e 

ele tinha certeza que os bons funcionários que ele fez referências até concordaram 

com ele que tem colegas de trabalho que eles sabem que enxergam no dia a dia, 

que não honram a função que estão assumindo, como pode eu terneiro recebendo 

mil e quinhentos, o fulano A recebendo mil e quinhentos, o fulano B mil e 

quinhentos, eu chego cedo trabalho e aquele outro fulano Pedreiro recebendo mil e 

quinhentos, chega cedo bate ponto e vaza embora, terneiro, terneiro, sem vergonha, 

que faz isso ai, e isso é culpa da administração ou o município faz questão de pagar 

um pedreiro servir numa obra paga adiantado cem reais por exemplo para uma 

pessoa que só promete vir e não vem, e ele frisava muito claramente que as pessoas 

querem emprego, querem salários e não querem o trabalho, e citou que teve uma 

pessoa que lhe falou você é Advogado falando em terneiro me senti ofendido, e ele  

colocou assim que era uma pena não ter podido compreender um vídeo tão 

simples, que transmite uma ideia tão clara, e esperava que não estaria querendo 

distorcer de proposito, porque é muito comum tentarem distorcer o que falam, 

sorte que a comunidade avalia bem as questões, de repente assista a esse vídeo 

novamente, no vídeo explica o que é trigo que são os funcionários bons 

competentes que trabalham merecem um salário digno, e respeito, merecem serem 

tratados exemplarmente, no vídeo explica o que é trigo e o que é joio, os servidores 

responsáveis e dedicados são dignos de todo o respeito e merecem serem 

valorizados e certamente se sentiram prestigiados, só pode ter se ofendido aquele 

para quem serviu o chapéu em relação a expressão terneiro quem é que são? 

aqueles que não trabalham, que batem ponto e vão embora, que ganham uma 

fortuna injustamente, que usam a máquina pública para os seus próprios interesses, 

esses fardos imorais a população Chiapetense não merece, existe algo mais claro 

do que uma ideia dessas, existe uma ideia tão clara quanto essa e todo e qualquer 

lugar tem advogado bom, tem advogado ruim, tem advogado honesto tem aquele 

que não, vale para Vereador, vale para prefeito, vale para todas as classes, só fez 

questão de reverenciar nesse vídeo, porque tem sim algumas questões na 

administração pública onde o dinheiro é público é de todos nós e todos tem que 

destacar, então não se pode generalizar que todos são bons, isso não, sobre a 

questão das mulheres citou que era filho de uma mulher, tem namorada, convive 

com várias mulheres e tal, e  o machismo se referindo a sua pessoa é uma coisa que 

ele não iria nem comentar, mas fazia questão de dizer o porquê foi feito menção a 

primeira Dama, e filha do candidato a Vice Jorge Rochinheski, justamente o  

Prefeito do município é o que tem a maior responsabilidade o Prefeito do 

município é aquele que ganha o salário mais alto do município, o Vice Prefeito 

também tem uma certa responsabilidade fundamental na administração é de 

substituir o Prefeito, justo com esses que pretendem ser os mandatários de nosso 

município para os próximos quatro anos está ocorrendo uma situação no mínimo  



 

 

 

 

 

 

 

imoral, se não fosse da Senhora primeira Dama se o Prefeito tivesse outra 

preferência de gênero fazia menção a quem quisesse que fosse companheira ou 

companheiro dele, se e o Jorge Rochinheski em vez da Franciele tivesse um filho 

por nome de Eduardo talvez, fazia menção a Eduardo sem problema nenhum e que 

não se diga que esse comentário se deu por causa de gênero jamais foi por estes 

estarem nessa situação peculiar mulher do Prefeito ganhando um alto salário, dois 

salários para exercer uma função, filha do Vice mesma situação para deixar bem 

claro, e desejou uma boa campanha a todos e tranquilizou a Professora Célia há 

muitas pessoas que não dependem diretamente da política que estão ai para servir o 

povo, que não tem como ele disse de manhã na rádio e repetiu aqui, que não tem 

uma penca de familiares na Prefeitura e também não assumem cargos fantasmas 

como uma época se sabe que aconteceu aqui no município, se falavam tanto da 

administração do Osmar Kuhn da criação de secretárias de interesses fantasmas e a 

Professora lembrava na época se não lhe falhava a memória era Vereadora, e nesse 

ponto eles estavam tranquilos que a ideia sempre é ajudar a comunidade prestando 

um bom serviço, buscando recursos é essa a sua função é esse o seu propósito.  O 

Ver. Joel Pires Corrêa primeiramente comentou sobre o respeito como a 

Professora Célia falava, e é bom respeitar as pessoas, inclusive queria ver como a 

Vereadora se sentiu quando faltaram com respeito com a Professora Célia que é 

uma funcionária pública também, quando chamaram de terneiro, e o vídeo que ele 

viu disse assim a terneirada da prefeitura emparelhou todo mundo como é que faz a 

terneirada Béeee, assim que o Toni fez este é o vídeo que ele viu, um desrespeito 

com o funcionário público que trabalham direto para manter o nosso município, 

um desrespeito total um caso que deveria até ser registrado uma ocorrência na 

Delegacia por desacato contra os funcionários públicos que estão trabalhando 

porque não é só um é todos os funcionários inclusive nós todos chamados de 

terneiro, é uma falta de respeito e vão querer falar de respeito, e citou que ele 

respeita quem lhe respeitar, quem merece seu respeito, e parabenizou os nossos 

funcionários pelo serviço que estão prestando em nosso município, que nessa 

época de pandemia todos os funcionários da saúde tiveram que sair para trabalhar 

não ficaram em casa, fazendo a parte deles nos mercados, fazendo serviços para as 

pessoas, não ficarem doentes, e solicitou para enviar um oficio dando os parabéns 

para o pessoal da saúde, pelo excelente trabalho que fizeram durante essa 

pandemia que ainda não terminou, e também para que os funcionários não se 

sintam humilhados em falar, porque o que vem de baixo nos sabemos que não nos 

atinge, e o poder da gente aqui não é eterno e amanhã ou depois quando nós não 

sermos mais Vereadores cai agua abaixo, daí nos somos de igual, para igual, hoje 

nós Vereadores temos imunidade parlamentar por isso que não acontece essas 

coisas com certas pessoas mas deveria acontecer, se não fosse essas coisas seria 

bem diferente já sabiam do que ele estava falando, e desejou a todos os colegas que 

estão concorrendo nessa eleição uma boa campanha e que não façam a folia de  



 

 

 

 

 

 

 

andar tirando propaganda dos outros, pressionando as pessoas isso não leva nada a 

ninguém, todos tem o direito de ir e vir e votarem em quem quiser não é 

pressionando que  vai tirar voto, e os Vereadores da oposição quando se elegerem 

procuram trazer emendas para o nosso município não só criticar. A Verª. Marlene 

Maçalai Selke inicialmente frisou com relação ao dinheiro que eles Vereadores 

devolveram, citando que ela devolveu porque recebeu, se não tivesse recebido, não 

tivesse usado esse dinheiro não teria devolvido, frisou também referente ao covid, 

frisando que todos devem se cuidarem mesmo de não levarem para casa, frisou 

também que ela não estava fazendo campanha estava só assistindo todo mundo 

fazer, todo mundo está procurando o seu voto, está visitando, está colocando as 

suas proposta, porque a política é colocar propostas não é um falar do outro 

ninguém conquista o voto falando do outro, só se conquista votos colocando as 

suas propostas, frisou também que o salário que ela ganhava deixava quase tudo 

para a comunidade sempre ajudando, porque devemos ajudar a comunidade, e 

mencionou se não existissem os funcionários como iria ser a nossa cidade, então 

tem que agradecer os funcionários que são muito importantes para o nosso 

município, mencionou também referente as mulheres e que ela se sentia muito 

orgulhosa de ser chefe, ser mãe, porque na sua vida já trabalhou bastante, já fez 

muita coisa em aparte ao Vereador Enio que frisou que a questão do machismo que 

as vezes se rotula por algumas pessoas, ele achava que a pessoa antes de falar tem 

que pensar bem, pode até ser processado, e que deve cuidar do seu lado, cada  um 

deve cuidar do seu lado e não querer se acovardar, de volta para a Vereadora 

Marlene que frisou referente o salário a pessoa tem que ganhar para merecer tem 

que mostrar a sua capacidade para merecer o seu trabalho e desejou uma boa 

campanha para todos. O Ver. Valmir Rochineski agradeceu o Stenio pelo 

trabalho que vem fazendo aqui na Câmara e sobre o salário que ficou baixado já 

queria adiantar que era favorável porque na outra o Dorninha já deixou mal os 

Vereadores, frisou também com relação ao que o Vereador Enio tinha falado a 

comunidade sempre vem cobrar o Vereador para ajudar nas festas etc, sempre 

estão ajudando, logo após se associou no envio de oficio da Cleomara de voto de 

pesar para os familiares de Nelson Ritter, e sobre terneiro isso fica ruim porque os 

funcionários estão trabalhando e parabenizou os funcionários e desejou a todos os 

Vereadores uma boa campanha. O Ver. Valtair de Paula Alves frisou que falam 

que os Vereadores não fazem nada e que não era de agora faz tempo que estão 

falando, mas uma coisa que lhe deixava muito triste escutando naquele dia na rádio 

senhor Prefeito, citando que eles foram várias vezes juntos buscando verbas lá em 

Brasília, retroescavadeira, o Joel conseguiu uma escavadeira e o Prefeito falando 

que é só ele que traz, e todos sabem que não é só ele todos os Vereadores ajudaram 

muito para trazer essas emendas, então ele tinha que falar que conseguiu 

juntamente com os Vereadores e não só ele, e dizer mais que o Prefeito tem que 

valorizar o Vereador porque tudo passa pela Câmara de Vereadores, se o Prefeito  



 

 

 

 

 

 

 

não tiver o aval dos Vereadores não sai nada, frisou também que já fazia mais de 

vinte e cinco anos que trabalha na prefeitura sempre foi funcionário público todos 

lhe conhecem não tem porque falar dele, e se botaram um vídeo ai de chamar 

funcionário de terneiro ele não foi, o que lhe deixa mais triste é quando era para 

pedir aumento para os funcionários ele sempre foi um dos Vereadores que bateu na 

tecla para aumentar e o Prefeito falava que estava mal de recursos e ele pediu para 

baixar os FGs porque três mil e poucos reais é um ótimo salário para Chiapetta, e 

não é justo umas pessoas ficar com o salário lá em baixo e outras pessoas 

privilegiadas com um salário lá em cima, se um dia ele for Prefeito primeira coisa 

que iria fazer era emparelhar os salários, porque se não é os funcionários fazer o 

serviço no município a coisa não anda, não sai nada, e o funcionário público hoje 

está esquecido nem festa não ganham mais, então ele é funcionário público e 

valoriza os funcionários independente de política, vai estar ai trabalhando e tem 

Deus que está vendo o que ele está fazendo e desejou uma boa campanha a todos. 

O Presidente da Casa Ver. Aldair Clovis Maron  inicialmente saudou aos 

funcionários que estão ouvindo este respaldo com relação aos funcionários, em 

seguida reconheceu de coração a humildade do Vereador Neguinho, vendo ele 

defendendo aquelas pessoas que foram ofendidas e o parabenizou, e que iria 

defender os funcionários com relação a esse vídeo ridículo citando que deveriam 

mover uma ação independente de um funcionário, por um não pelo Presidente em 

aparte ao Vereador Enio frisou que estava ouvindo o que os colegas falaram que 

realmente ele viu dois vídeos de pessoas que gravaram falando sobre terneiro e que 

dava para conhecer bem a voz de quem gravou o vídeo não tem como negar, e 

solicitou para cada um cuidar do seu lado de volta ao Vereador Maron  que ficou 

agradecido com aqueles Vereadores que defenderam os funcionários públicos, 

agradeceu também o Assessor Jurídico pelo brilhante esclarecimento feito, com 

relação aos subsídios dos Vereadores e concluindo frisou que iriam sentir saudades 

do Vereador Neguinho e da Vereadora Marlene que não serão mais Vereadores e 

demostrou o seu reconhecimento pelo trabalho prestado a comunidade e desejou 

uma boa campanha a todos. E para finalizar agradeceu a presença de todos e 

convidou para a próxima sessão do mês de novembro no dia 23 ás 19:00 horas.  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.     

 


