
                                         

 

ATA Nº. 013/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 

 

      Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois 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, com a presença dos seguintes edis: Enio Alberto 

Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Giovane Soares Rozin; João Carlos 

Antenoff; Joel Pires Corrêa; Jonatan Cristiano Kuhn; Mario Maçalai e 

Valdir Declero de Lima, 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 do Vereador Enio Alberto Delatorre, dando 

continuidade foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo 

após foi aprovada por unanimidade a ATA Nº 012 de 13 de junho de 2022, em 

sequência o senhor Presidente atendendo um requerimento protocolado nesta casa 

em nome de Joel dos Santos (Timbaúva), que solicitou um espaço na pauta para se 

manifestar em resposta ao oficio nº 085/22 solicitado pelo Vereador Joel Pires 

Corrêa que solicitava esclarecimento com relação ao termino de calçamento em 

ruas da cidade, sendo assim o senhor Presidente convidou o senhor Joel dos Santos 

para se manifestar, o qual fez um relato esclarecendo o que realmente estava 

acontecendo referente ao término do calçamento, e no período da ordem do dia não 

havendo nenhum projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, foram 

analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 032/22 de autoria dos 

Vereadores Enio Alberto Delatorre, Gabriel Guilhon Kovalski, Giovane Soares 

Rozin e Mario Maçalai, que “Sugerem que o Poder Executivo Municipal, 

consultando a Patronagem do CTG Relembrando o Tio Lautério denomine o 

Parque de Rodeios de “Alcides Guarda Lara”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº 033/22 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere 

que o Poder Executivo Municipal juntamente com o Legislativo, providencie uma 

solução para conter a água que desce dos prédios e terrenos da Câmara Municipal e 

da Feira do Produtor desaguando no terreno de propriedade de Nelci Dalfhert e em 

outros terrenos abaixo localizados”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº 034/22 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere 

que o Poder Executivo Municipal, entre em contato com a empresa Carpenedo, 

responsável pela restauração da ERS 571, solicitando para fazer os reparos de 

buracos na citada rodovia, aproveitando que a mesma empresa já se encontra no 

município desenvolvendo trabalhos em outra obra”. Matéria aprovada por 

unanimidade. Proposição nº 035/22 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon 

Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo reinstale o chafariz no centro da 



praça do município, tornando o espaço ainda mais atrativo e bonito”. Matéria 

aprovada por unanimidade. Proposição nº 036/22 de autoria do Vereador Gabriel 

Guilhon Kovalski, que “sugere que o Poder Executivo faça uma lombada nas 

proximidades da residência do Sr. Jairo Kessler, visando promover segurança na 

localidade”. Matéria aprovada com seis votos favoráveis e dois contrários dos 

Vereadores Giovane Soares Rozin e Valdir Declero de Lima. Também foi 

apresentado pela Mesa Diretora Projeto de Resolução nº 01/22, de 23 de junho de 

2022, “Que concede licença sem remuneração, do cargo de Presidente da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Vereadores, sem, contudo, afastar-se do cargo de 

Vereador, pelo prazo indeterminado, ao Sr. Aldair Clovis Maron. Para tratar de 

assuntos de interesse particular. No período das Explicações Pessoais, O Ver. 

Joel Pires Corrêa frisou que queria esclarecer mais alguma coisa aproveitando a 

presença se seu amigo empresário Joel aos funcionários, frisando que quando 

começou na sua primeira campanha ele lançou o calçamento no interior citando 

que tinha muita gente que dava risada e dizia esse louco nem sabe o que está 

fazendo e na verdade ele não sabia mesmo, mas daí foi batendo naquela tecla e fez 

um projeto e esse projeto foi aprovado e agora foi assinado e concretizado esse 

calçamento, frisou também que este projeto foi feito em 2017 e ai ele colocou o 

nome da Vereadora Cleomara junto, para eles conseguirem uma emenda porquê de 

repente o seu deputado não passava e o dela passava eles tinham dois deputados ai 

e quando tu trabalha unido você consegue mais fácil as coisas, porque se ele 

tivesse sozinho ele teria só uma chance e foi justamente o seu deputado que não 

passou, eles levaram o projeto a Brasília e protocolaram e cadastraram no 

Ministério do Turismo por isso que este projeto aconteceu e agora vai sair, então é 

bom o pessoal saber mencionando que o Joel já sabia, mas era bom explicar aqui 

na frente de todos os Vereadores porque se não irão chegar e dizer aquilo lá foi eu 

quem fiz, frisou também que é um grande incentivador do calçamento e citou que 

tinha falado várias vezes com o Joel que é seu compadre e ele tem que explicar 

estas coisas para não ficar um mal entendido, citou também que já tinha mais um 

projeto de calçamento que já foi feito que é lá na Nova Conquista, que inclusive foi 

repassado o restante do dinheiro da Câmara e o Prefeito não fez, mas iria debater 

de novo nesta tecla porque a comunidade precisa, porque além de ter um posto 

dentário tem o colégio, tem a Igreja e a comunidade precisa do calçamento nesse 

pátio, e citou mais uma vez que o calçamento no interior foi uma meta sua que as 

pessoas duvidaram do que ele estava falando e ele não gosta que duvidam, porque 

se ele dizer que aquilo ali é pedra ele faz virar pedra é assim que ele é, e se dirigiu 

aos funcionários do Joel dizendo que continuassem trabalhando do mesmo jeito, 

mas o que ele quer é que ande o serviço.  O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn que 

frisou referente aquela moção do CPERS, onde a Professora Irani tinha lhe 

procurado e ele aproveitou a presença da Professora Rosemeri, citando que tinha o 

documento em mãos e já tinha enviado foto da ata passada para ela do que os 

Vereadores frisaram aqui, não foi esquecido todos os Vereadores aqui apoiam os 



Professores e no dia seguinte ele estava indo a Porto Alegre e ele iria levar para o 

seu Deputado assinado por ele a moção dos Professores, e citou que foi  

combinado aqui que cada Vereador contatasse com o seu Deputado e solicitou para 

a Professora que estava presente para repassar o seu empenho para os professores, 

em seguida frisou que gostaria de parabenizar mais uma vez o Tímba, pelo bom 

trabalho que está desempenhando junto com a sua equipe e ele sabia que quanto 

mais trabalho mais emprego terá, e como falaram de duvidar da palavra ele era um 

que duvidava e que era humilde para reconhecer e parabenizou mais uma vez o 

Vereador, e também muita gente duvidou que eles nove Vereadores abraçados logo 

após uma campanha foram a Porto Alegre reivindicar esse asfalto que era uma 

vergonha e noventa por cento da comunidade disseram que iriam gastar dinheiro 

público e não iriam arrumar nada porque o governo estava quebrado e o asfalto 

está ai, citou também que esse asfalto que está saindo aqui também era uma dúvida 

da comunidade e a empresa Carpenedo já está trabalhando graças a Deus, é mais 

uma obra que vai sair do papel, frisou também do calçamento que fazia horas que o 

Vereador Joel tinha colocado a proposição e também iria sair do papel, e 

mencionou o que ele queria chegar a dizer com isso que a comunidade não quer 

ver brigas, bate bocas de Vereador a comunidade quer trabalho, tem que parar com 

picuinhas e trabalhar em prol do município, e citou que ele tinha conversado com o 

Vereador Chico naquela tarde e ele disse fala lá que ele apoiava a sua fala o 

Vereador Joel estava presente, temos que trabalhar pelo bem do município, porque 

cada um tem o seu partido e tem que defender, mas temos que trabalhar para o bem 

do município e cada vez que vem um projeto de lei que o Prefeito manda os 

Vereadores analisam e se não estiver como eles  querem votam contra, mas graças 

a Deus isso não aconteceu veio tudo coisa boa e eles estão votando pelo bem do 

município, citando que não foram eleitos para legislar em causa própria de maneira 

nenhuma, e agradeceu o Vereador Maronznho pela confiança e pediu a Deus que 

lhe ilumine nessa caminhada que a partir do dia primeiro estaria assumindo a 

direção desta casa e pediu aos colegas que lhe compreendam que ele era Vereador 

novo na parada estava aprendendo com cada um que está aqui dentro e  que iria 

tocar esta casa com transparência e honestidade e sempre quando precisarem dele  

estará ai para ajudar. O Ver. Mario Maçalai  frisou que estava um pouco surpreso 

com bastante público nesta casa chegando a normalidade citando que o covid ainda 

existe mas está mais fraco graças a Deus, em seguida frisou que iria falar um 

pouco de gestão municipal e do estado, frisando que muito bem tinha falado o 

Vereador Jonatan da união, e união não era diferente do Governador Eduardo Leite 

com os Deputados do MDB, PP, PSDB e outros partidos que apoiam o governo, 

citando que fez uma reforma administrativa, uma reforma do estado, que o estado 

estava precisando a anos, e citou que quando você pagava a sua luz a anos atras a 

CEEE, ficava com o dinheiro e não repassava o ICM para o estado, e daí aconteceu 

que o Governador do Estado colocou em votação na Assembleia do Estado e foi 

aprovado e vendeu a CEEE, privatizou a CEEE, e quem comprou repassou para o 



estado dois bilhões e quatrocentos e poucos milhões, onde que para o município de 

Chiapettta veio seiscentos e poucos mil, Inhacorá cento e oitenta, Santo Augusto 

um milhão e duzentos mil todos os municípios receberam, cento e oito milhões 

foram repassados para os municípios e um bilhão e quatrocentos e poucos milhões 

ficou para o estado, citando outras reformas que foram feitas, hoje os Prefeitos vão 

a Porto Alegre e trazem os recursos para os municípios o Governador não escolheu 

o partido, o Governador Eduardo Leite lança os projetos e os Prefeitos competentes 

iriam lá faziam os protocolos dos projetos e levavam, citou também que Chiapetta 

conseguiu a reforma da nossa 571, mais o menos em torno de dez milhões dinheiro 

do Governo do Estado, citou também da Pavimenta Rio Grande quando ele 

recebeu o que o partido lhe mandou, ele passou para o Prefeito que iria ter dinheiro 

para pavimenta e na hora ele já pensou nesse asfalto até a ponte, e mencionou o 

bem como o Vereador Jonatan tinha falado da união de todos os Vereadores que 

viajaram a Porto Alegre para mostrar força da união, e é desse jeito que o Governo 

do Estado está trabalhando, tem que trabalhar unido para as coisas boas virem para 

o benefício das pessoas do município, frisou também se dirigindo ao Vereador Joel 

que esse pavimenta que é o calçamento até o parque de rodeios é do Governo do 

Estado verba é do turismo, a do Ouro e Prata em torno de seiscentos mil e projeto 

do esporte do Governo do Estado, citando que antes do Prefeito ir a Porto Alegre, 

pedir, vamos manter os convênios da saúde, vamos continuar mantendo os 

convênios, todos os partidos, deputados estão de parabéns por aprovar, ninguém 

está mais de parabéns que nem o povo gaúcho, frisou também  que o Joel iria pegar 

obras e dar mais empregos para as pessoas é assim que todos querem 

desenvolvimento tanto do município como do Estado, do Brasil, para a luta do bem 

estar das pessoas. O Ver. Valdir Declero de Lima parabenizou o Joel por ter 

vindo ai dar as explicações, parabenizou também a sua equipe citando que é um 

serviço árduo e tem uma equipe boa estão de parabéns pela e obra bem feita que 

foi feita lá no Luís Antônio, e essa do parque ele acredita que irá ser uma obra bem 

feita também, e fez um pedido para o Joel dentro das possibilidades para que dê 

uma agilizada naquele serviço ali, porque tem um balneário lá em baixo, único 

ponto turístico do município e outubro, ou novembro começa e citou que estavam 

numa boa tratativa com toda a Câmara e a Ceriluz que irá repassar o balneário para 

o município, e que iriam fazer investimentos como a Ceriluz que irá fazer mais 

alguma coisa, logo após agradeceu os Vereadores que se fizeram presentes onde  

tiveram na ponte que liga o município de Chiapetta com o de São Valério e que 

logo irá ser agilizado os serviços metade para Chiapetta e metade para São Valério, 

agradeceu também a candidata do MDB a Vanice e o Deputado Federal Osmar 

Terra pela liberação de duzentos e cinquenta mil para o hospital e duzentos e 

cinquenta mil para o parque de rodeios e pavilhão, e solicitou para enviar um oficio 

para a Vanice e Osmar Terra agradecendo pelo prestigio que ele deu ao nosso 

pedido, e desejou aos Vereadores Jonatan e Joel uma boa viagem a Porto Alegre no 

dia seguinte e que consigam mais alguma coisa que ele sabia que tinha para 



resolver e parabenizou o Vereador Jonatan por assumir a Presidência da casa já na 

próxima sessão. O Ver. Enio Alberto Delatorre frisou ao Presidente que ele teve 

o privilégio de assumir o ano passado a Presidência desta casa e ele sabia da 

responsabilidade que tem e agradeceu o Presidente Maronzinho, citando que 

sempre tem alguns problemas mas tem que ser administrado e desejou ao Jonatan 

que faça um bom trabalho à frente da Câmara de Vereadores e citou que tinha sido 

colega de seu pai muito competente aqui como Vereador, fez um trabalho muito 

sério e muito democrático e assim espera que façam também, porque ele sempre 

diz que a mesa diretora pode bastante, mas não pode tudo, então quando se assume 

a Câmara de Vereadores se jura fidelidade a Constituição Estadual e Federal e a 

Lei Orgânica do Município, mesmo sendo minoria tem que respeitar a democracia 

e ele sabe que o Vereador irá fazer isso vai fazer um bom trabalho e que podia 

contar com ele, frisou também que ele tinha participado como já tinha frisado, de 

um seminário no Sicredi em Santo Augusto, onde os Vereadores Joel e Antenoff 

estavam presentes de desenvolvimento regional, e citou que estava presente como 

palestrante o Nei Mânica da Cotrijal e da feira de Não-Me-Toque Expodireto, que 

fez uma baita explanação de como começou a Expodireto e o tamanho que é hoje 

tanto a Cotrijal como a Expodireto, também teve palestrando o Advogado Antônio 

da Luz que é Advogado da FARSUL, também esteve presente o Ernani Polo, um 

seminário muito bem proveitoso teve novas ideias frisando que esses seminários 

são importantes para o desenvolvimento da região, em seguida agradeceu como ele 

frisou que quando se colocava uma coisa aqui ela sai para fora aqui da Câmara 

com outras versões e as vezes acontecem os mal entendidos, mas em hipótese 

alguma alguém criticou o empresário Joel e a sua equipe, nem o próprio colega 

Joel que ele reclamou e ele até lembrava que ele sentiu na carne a demora para ele 

ir para casa de carro e ter que passar pela pinguela, e que queria que tanto o Joel e 

também os funcionários levassem daqui a certeza que se a Câmara de Vereadores 

não pode ajudar eles, muito menos atrapalhar só queremos ajudar, saudou os Ex. 

Vereadores Nika e o Gilson o Professor Pedro que sempre está presenta e que 

sempre está ajudando a escola quando tem algum evento de conseguir patrocínio, e 

agradeceu  também a presença do patrão Odilar que foi seu colega desde a CNEC, 

e solicitou para que fosse enviado um oficio em nome de todos os Vereadores para 

as Lojas Becker parabenizando por terem agora mudado para o prédio próprio. O     

Ver. Gabriel Guilhon Kovalski primeiramente agradeceu a comunidade presente 

naquele dia, porque é muito importante se inteirar dos assuntos da Câmara, 

participar, ajudar a fiscalizar e acompanhar o serviço de seu representante e ele 

como Vereador tem sim a tarefa de buscar emendas pedir isso, pedir aquilo, mas 

também fiscalizar ter um comprometimento uma preocupação com o dinheiro 

público ver se as obras estão ocorrendo, e fez a seguinte observação que se ele vai 

atrás de uma emenda de cem mil reais é importante ele fiscalizar se não está sendo 

aplicado de forma indevida, frisou também que desde o seu primeiro mandato vem 

cobrando que as sessões da Câmara fossem transmitidas via rádio, via facebook e a 



maioria dos colegas naquela oportunidade quando se levantava essa discussão não 

demonstravam muito interesse que fosse transmitido e daqui a pouco pode-se 

retornar a discutir isso ai, hoje como uma estrutura melhor temos Assessor de 

Imprensa isso ajuda aproxima a comunidade deixa a par dos interesses e assuntos 

tratado aqui nesta casa, em seguida aproveitou para fazer uma referência ao 

Professor Pedro e agradecer, e cumprimentar, e parabenizar pelo seu empenho 

sempre nas festas juninas de arrecadar recursos para que as festa ocorram de 

maneira melhor com mais recursos, com mais donativos e que tinha um carinho 

por esta escola onde estudou desde o primeiro ano até concluir o ensino médio, 

cumprimentou também a Professora Rosemeri que estava presente, aproveitando 

cumprimentou também o empresário Joel como tinha falado no início e até ficou 

surpreso com a quantidade de gente o que será que aconteceu e no decorrer da 

carruagem ele pode tomar conhecimento da situação e que bom que está trazendo 

emprego e renda para a comunidade, está gerando serviço, e espera que as obras 

sejam concluídas da melhor forma possível, lembrou também que ele tinha feito 

uma crítica aqui sobre uma lei de incentivo fiscal, e depois conversando com o 

Prefeito Eder ele falou que realmente ele Vereador tinha razão, que estava certo e 

que tinha que fazer adequações na lei e quando ele faz alguma crítica nunca é 

pessoal só uma questão de ajeitar alguma questão que pode não estar certa, logo 

após se dirigiu ao Vereador Mario para ele lhe corrigir se ele estivesse errado 

citando que tinha passado na Rua Thomásia de Carvalho e parece que os postes 

estão meio apagados, então solicitou oficio para o Executivo para realizar o 

concertos destas lâmpadas nas proximidades do mercado Maçalai, solicitou 

também envio de oficio ao Executivo para que faça um estudo naquele 

entroncamento da Vila Miguel, onde existe um munícipe de nome Jardel popular 

Pika que reclamou que dá uma chuvinha vira em barro, um atolador, então que 

através da Secretaria de Obras seja feito esses reparos de limpeza no bueiro, e 

desejou um bom trabalho ao Jonatan e que no exercício da Presidência  obedeça o 

Regimento da Casa e tenha um comprometimento bacana para o andamento dos 

trabalhos, cumprimentou também o Vereador Maronzinho pelo exercício do 

mandato de Presidente, dando continuidade deixou registrado o comprometimento 

da pré-candidata Vanice que realmente esteve aqui em Chiapetta lhes fazendo uma 

visita representando o Deputado Osmar Terra que não pode se fazer presente, mas 

pretende vir em breve, e lançou essa emenda de mais de duzentos e cinquenta mil 

reais que está sendo destinada para o nosso hospital, e agradeceu o companheiro 

Odilar pelo companheirismo e parceria, e que ele percebeu e sentiu firmeza que 

esse dinheiro está na mão. O Ver. Giovane Soares Rozin parabenizou o Joel 

Tímbauva pelo ramo de empreendedorismo que não é todo mundo que se arrisca e 

quando tem a pessoa que bate no peito arisca tudo, se atira de peito na água, e se 

tivesse mais pessoas assim que nem o Timbauva hoje teria muito mais pessoas 

empregadas em Chiapetta sem depender de Prefeitura e outros ramos, citou 

também que quanto mais o município se desenvolver mais empresários, mais 



empresas se instalaram em nosso município, em seguida agradeceu todos os 

colegas Vereadores pelo empenho que todos tem na busca de recursos para o 

desenvolvimento de nosso município em Porto Alegre e Brasília, e frisou que eles 

foram bem recebidos e bem assessorados lá na busca de benefícios que estão agora 

chegando ai, benefícios para a nossa comunidade, benefícios para os Vereadores, 

para os nossos filhos, para os nossos netos e futuras gerações, frisou também que 

esta casa é do povo de todos que confiaram o voto em eles Vereadores sejam bem 

vindos sempre, Em aparte ao Vereador Enio que frisou que o Vereador Giovane 

colocou uma questão assim até para defender um pouco eles Vereadores, porque se 

sabe que o  político sempre recebe muita critica algo de um olhar diferente, e com 

toda a razão da comunidade ela vota tem que cobrar mesmo e todos viram que 

surgiu um probleminha ali e afetou tantas pessoas e agora o Vereador Giovane 

colocou uma coisa, que também viajam, também trabalham, e quando é campanha 

pessoal é dele, e quando é para deputado tira o dinheiro do bolso para depois viajar 

e trazer dinheiro para essas obras, o calçamento, uma construção, uma estrada 

inclusive o que gera emprego para todos, de volta ao Vereador Giovane que 

encerrou a sua fala em aparte ao Vereador Gabriel que solicitou envio de oficio de 

voto de pesar aos Familiares do Senhor Elzivir Schossler, que foi Funcionário 

Público Municipal. O Ver. João Carlos Antenoff primeiramente elogiou o Joel 

Tímbauva e funcionários dele que estavam presentes, pelo trabalho que estão 

realizando no município, as obras de infraestrutura que tanto o município precisa 

como ele mesmo comentou que toda a região tem o procurado para a realização 

destes trabalhos, porque é na infraestrutura que é a onde vem o desenvolvimento e 

como o Vereador Enio já tinha comentado que  eles estiveram participando de um 

seminário em Santo Augusto, onde tiveram uma palestra importante de um 

economista da FARSUL o senhor Antônio da Luz e ele falou sobre a nossa região 

a Região Noroeste do Rio Grande do Sul, e citou que isso ele já tinha repassado em 

sessões passadas a todos através de dados do IBGE, que a nossa Região Noroeste e 

a onde se concentra o maior número de idosos do Brasil, e esse dado ele 

complementou lá na palestra trazendo uma preocupação para nós, o porque que a 

nossa região tem desenvolvido tão pouco e tem mandado embora tantos jovens, e 

essa questão nossa é que estamos longe dos centros consumidores, ficamos longe 

do povo e não temos infraestrutura, então mencionou que nós precisamos todos 

pensar no desenvolvimento dentro de Chiapetta, temos que pensar em boas 

estradas, boas rodovias, é o que está se fazendo hoje aqui, pavimentando essa 

rodovia até ao Cristo rei, e depois até o parque de rodeios e futuramente conseguir 

ligar até o Luís Antônio, o que irá facilitar a atrair outras empresas para o 

município de Chiapetta, e nesse sentido o empresário Joel que está trabalhando 

nesta área de pavimentação é de suma importância irá ajudar, irá trazer empregos 

como ele já trouxe e elogiou também os funcionários dele que estavam presentes 

pelo bom trabalho desenvolvido, então era sobre esse tema que ele queria comentar 

o baixo desenvolvimento de nossa região é devido também a baixa infraestrutura 



não temos estradas, não temos rodovias, não temos hidrovias, então temos que 

trabalhar e tentar buscar e atrair infraestrutura para o município, e frisou também   

nesta questão que tem vários projetos que estão tramitando no Congresso Nacional 

e  citou a questão de liberação de jogos seria de suma importância a liberação dos 

cassinos, porque nosso povo vai jogar na Argentina deixa todo o dinheiro lá que 

podia ficar aqui,  e para finalizar desejou um bom trabalho para o colega Jonatan 

que iria presidir esta casa a partir do dia 1º de julho e que sabia que o Jonatan tem 

capacidade para isso e irá realizar um bom trabalho. O Presidente Vereador 

Aldair Clovis Maron agradeceu os colegas Vereadores pela compreensão e frisou 

que ele sempre tenta fazer o máximo, mas as vezes se deixa algo a fazer, e desejou 

ao Jonatan que faça um bom trabalho, também agradeceu a comunidade presente e 

desejou ao Joel Tímbauva sucesso e que tinha orgulho dele por ser um empresário 

que dá empregos para nossa comunidade. E para finalizar agradeceu a presença de 

todos e convidou para as próximas sessões do mês de julho nos dias 11 e 25 às 

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.     

 


