ATA Nº 046/2019 – 41ª SESSÃO ORDINÁRIA – 03/DEZEMBRO/2019 – Ao
terceiro dia do mês de dezembro dia do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a
quadragésima primeira Sessão Ordinária, do terceiro ano da sétima legislatura, com a
presença de todos os vereadores. Nesse momento o Presidente Mateus Marcon, deu
início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS: PT / PDT / REPUBLICANOS / MDB / PTB. GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Antonio Alves / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver.
Alexsandro Ávila / Ver. Renato Machado / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Guilherme Mota /
Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Mateus Marcon / Ver. José Rosales e Ver. Jocelino Rodrigues.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Mateus Marcon / Ver. Guilherme Mota / Ver.
Renato Machado / Ver. José Rosales / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Leonardo Vieira /
Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Antonio Alves e
Ver. Ildo Maciel da Luz. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 046/19. O
Ver. Paulo solicitou a inclusão de um Pedido de Indicação. Acatado. Ver. Antonio
Alves solicitou a inclusão d um Pedido de Indicação. Acatado. COMUNICAÇÃO DE
LIDERANÇA: Ver. José Rosales - Boa tarde, minha fala são aos colegas
Trabalhadores da comunidade pois existe este momento de liderança representando
Partido dos Trabalhadores hoje dia 3 de dezembro o dia internacional das pessoas com
deficiência esse dia a gente tem que fazer uma reflexão e incentivar a ampliação para
mais inclusão para essas pessoas na sociedade então é de grande importância a gente
fazer essa fala chamando atenção, eu já fui autor de alguns projetos que buscam a
inclusão, gente sabe os dados da ONU 10% das pessoas do mundo tem algum tipo de
problema de deficiência, Então não é pouco, é preciso que a gente trabalhe no sentido
de buscar mais inclusão de pessoas a integração seja nas escolas seja com todos os
meios do e do esporte então é importante está contribuindo com a que possamos
integrar mais pessoas da Sociedade. Quero parabenizar administração que dia 30 na
escola municipal Miguel Couto fez uma atividade onde se viu as pessoas com
deficiência jogando basquete aquela atividade ficou 100 x 100, que ninguém foi
vencedor da disputa o importante é integração teve também apresentação de arco e
flecha sobre Cadeira de rodas mostrando para as pessoas que buscam inspiração para
participar da sociedade os caminhos para a superação através do Esporte e mostrando
que é preciso lutar para buscar essa humanização então quero parabenizar a Escola
Miguel Couto pelo evento parabenizar a secretária da educação Michele e a prefeita
Margarete por estar apoiando esta atividade e organizando junto com o apoio do
gabinete do senador Paim. Parabéns a todos que participaram e que viram aquela
realidade eu quero parabenizar a todos e uma boa reflexão Ver. Antônio Carlos Alves Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, minha saudação
também Alexandre ao nosso presidente e o Pedrinho da cooperativa, e aos demais sejam
todos bem-vindos-vindos. Eu gostaria neste espaço de falar sobre uma indicação que fiz
no mês de julho para a empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos para que Morretes
fosse contemplado com o serviço de entrega de cartas para aquela comunidade que tem
toda a dificuldade de receber suas correspondências, Servindo no centro de Nova Santa
Rita é uma comunidade grande um dos primeiros bairros de Nova Santa Rita. Também a
comunidade Vasconcelos Jardim eu agradeço a minha assessoria que acompanhou todo
esse processo junto. Recebemos nesses dias a resposta do Ofício da empresa
contemplando o bairro de Morretes e Vasconcelos Jardim para que esse serviço seja
feito eles exigiram que as ruas fossem demarcadas e também as casas corrigir a
numeração e que os moradores colocassem as caixinhas de correio. Eu fico muito grato
pois é uma grande conquista para aquela comunidade, estive reunido com o secretário
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Rodrigo Battisttela que é o representante do GGI e Secretaria de indústria e comercio e
desenvolvimento, junto à prefeita para levar essas reivindicações e essas demandas para
serem executadas nestes bairros identificações das ruas e também a numeração das
casas para que este serviço seja contemplado em Morretes a empresa deu o prazo de 180
dias para voltar a fazer vistoria para ver se o serviço foi concluído, Essa comunidade
que tanto esperou e tanto já passou por essa dificuldade receba este trabalho, muito
obrigado. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Paulo Vargas – Saudou os colegas
vereadores, servidores do Legislativo, servidores públicos, comunidade, eu não poderia
deixar de vir nessa tribunal para comentar com vocês a respeito dê uma resposta da
secretaria do meio ambiente, na pessoa ao meu querido e amigo Alexandre Blanco da
tua secretaria justificando o corte daquelas Figueiras da Estrada do Ipê onde uma
resposta um tanto quanto não convincente, proveniente de uma Secretaria que carrega o
nome do secretaria do meio ambiente que Protege o meio ambiente no entanto essas
Figueiras, pois o que me deram de explicação é que não foram replantadas, que
plantaram outras tantas Na escola Fazenda. O impacto que se tem com a preservação ela
é muito grande porque uma figueira leva de trinta, quarenta, cinquenta anos para
crescer do tamanho que estavam aquelas. O desenvolvimento vem e passa por cima e
umas arvores históricas como tinham ali e ela deu uma resposta que plantaram outras,
agora também compraram umas paineiras para plantar na festa do melão o custo que
chegou para nós 53 mil reais, eu acho muito estranho gastar dinheiro assim. Quanto na
saúde pública falta, em outras atividades dentro do municipio falta, eu me preocupo
muito com isso, então fica aqui a minha fala que eu me preocupo muito com o gasto
público, Eu vivo o serviço público e hoje estão jogando o dinheiro para cima de uma
forma que eu não consigo entender, até quando? não vão cuidar do dinheiro público
nesta cidade. Quanto a plantação de árvores eu fiz um projeto de Calçada para todos, era
para distribuir mudas gratuitas que também era para ser distribuída gratuitamente para
toda a comunidade E produzida lá dentro da escola Fazenda no entanto a Secretaria de
Meio Ambiente está fazendo esse trabalho particularmente não abono, gastando
dinheiro público dessa forma, muito obrigado tá aqui a minha contribuição que haja o
crescimento de uma mudança de conceito quanto a isso, muito obrigada. Ver. José
Rosales - Venho a essa Tribuna para falar de trabalho quero falar dos recursos da
consulta popular que são criticados e a gente tem buscado recursos para investir nas
melhorias da Comunidade, eu ontem depois de ter feito algumas indicações e ver a
necessidade das Comunidades a gente faz a discussão e vai a Campo para buscar e
tornar realidade, muitas vezes não é somente fazer uma indicação, o que a gente tá
fazendo aqui é indicação e indicando recursos. Quero agradecer a disponibilidade do
secretário Miguel da habitação que disponibilizou um engenheiro arquiteto, Werner,
para nós ir buscar alternativas e fazer o projeto. Quero agradecer também a Débora que
é a delegada da consulta Popular que muito contribuiu para vir este recurso quero
também que leve um abraço ao Jonas que também é delegado e a todos aqueles que
contribuíram e acreditam que através da Consulta Popular podemos trazer melhorias
para nossa comunidade, então o objeto desta discussão é a gente implementar uma
academia ao ar livre no Berto Círio na rua da igreja. Um espaço que tem ali, que a anos
é uma demanda que a comunidade está solicitando está cobrando então vai se tornar
realidade academia ao ar livre ali no berto círio na rua da igreja. Na escola Vasconcelos
Jardim que a gente visitou e que vai ser construído uma academia ao ar livre ali para
aquela comunidade através dos recursos da consulta popular e com apoio da nossa
administração então é preciso fazer o trabalho e discutir com a comunidade ver as
necessidades e por último nos visitamos a praça e a academia de Morretes que foi
instalada lá e hoje está demolida a cerca. São demandas da consulta popular são as
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Praças nós estamos falando das praças das academias são recursos que a gente buscou e
a gente quer fazer a reforma e o cercamento novamente no bairro Morretes na praça e na
academia ao lado do posto de saúde isso mostra o nosso trabalho a nossa dedicação
mostra que é preciso lutar e buscar recurso para investir melhorias das nossas
comunidades um grande abraço a todos. Ver. Jocelino - Boa noite a todos, comunidade
presente, presidente de partidos. Quero aqui falar sobre um assunto só, quero
parabenizar um colega pela iniciativa e o empenho do irmão Toninho na questão do
correio, falou isso porque em 99 a empresa de Correios foi seu primeiro emprego. Para
aqueles que não sabiam, logo que chegou agência de correio no município, antigamente
era entregue aqui na praça pelo Paulão Para todos os moradores do centro e tudo mais,
logo que chegou agência de correio lá no shopping eu fui o primeiro estagiário
contratado pelo Pão dos Pobres E comecei a trabalhar nos correios e lá já se iniciou uma
conversa, o correio aos cuidados da Iara e o Ricardo na época trouxeram uma bicicleta
para o centro onde eu iniciei a entrega aqui pelo centro contando com o apoio da
comunidade e o Executivo para que o pessoal colaborasse colocando o número na frente
da casa e o Executivo colocasse o nome de cada Rua em todas esquinas porque a nossa
cidade era um caos quanto a isso, é o pior lugar de fazer entrega é Nova Santa Rita, eu
sei porque foram 13 anos em cima de uma moto. Eu digo que quem não conhece o
pessoal se quebra aqui no município. (Ir. Toninho pede uma parte: Eu gostaria de
também agradecer o nosso Presidente porque a gente fez todo um acompanhamento
junto aos Correios através do meu assessor Didio e o que eles exigiram todo trâmite
legal e uma delas seria o nosso Presidente fazer um ofício como Presidente da Câmara e
mandar para a empresa de correios e ele fez e eu gostaria de agradecer ele e o Didio que
também foi funcionário dos correios, E parabenizo pelas suas palavras, muito obrigado)
Então para vocês verem a comunidade espera sempre isso da Câmara Municipal dos
legisladores para nós contribuir isso é uma engrenagem funcionários da casa se
empenhando numa causa e o Executivo também cumprindo seu papel e esse
alinhamento Partidário dentro da secretaria também é possível eu me lembro também de
um projeto de sua autoria para que as ruas fossem separadas por CEP esse é um projeto
que já é lei aqui no municipio, que não se concretizou mas torço muito que se a sua
indicação e que a comunidade de Morretes atenda a demanda do correio colabore com o
número na frente das casas e que o Executivo realmente coloque o nome em todas as
ruas indicando para que isso realmente aconteça e não fique no papel. Por que você
imagina 1999 a 2019 aguardando uma atitude do executivo isso que nós estamos
falando de um bairro que não considero um bairro grande, quantos anos o Berto Círio
aguardando, a Califórnia e o centro e quantos loteamentos aí se instalaram aqui e
sempre esta polêmica e não vejo uma coisa muito cara também, Ficam priorizando
outras coisas e o básico de se criar uma sociedade de cidadania essa articulação junto à
comunidade que é primordial, quando compra o terreno seja na área rural, Urbana que
fechar o terreno manter ele Limpo fazer sua calçada Colocar sua lixeira na frente da
casa e colocar o número sendo que o Executivo tem o papel de colocar ali tanto o
saneamento pluvial, o cloacal, quanto a coleta de lixo, colocar o nome nas ruas
sinalização nas ruas algumas coisas básica para se construir uma sociedade, então eu sei
também reconhecer quando um colega se empenha, quando é um trabalho que Vem de
encontro que vai ajudar e muito então parabéns vereador. ORDEM DO DIA:
Requerimento Ver. Antonio – No sentido de que seja incluído na Ordem do dia da
sessão Ordinária da presente data, o requerimento no sentido de que seja realizada
Sessão Solene no dia 10 de dezembro de 2019, as 17Hspara entrega do Título Cidadão
Nova Santa-Ritense ao senhor Coronel Oto Eduardo Rosa Amorim , conforme Decreto
Legislativo N° 003/2019 e Realização de Homenagem ao corpo de Bombeiros de
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Canoas. Acatado. O Presidente colocou em votação: Aprovada por unanimidade.
Requerimento Ver. Alexsandro: No sentido que seja incluído na Ordem do Dia, a
votação do Requerimento de CONVOCAÇÂO da Secretária de Educação e Cultura, Srª.
Michele Martins dos Santos. Acatado. Requerimento: No sentido de convocar a
Secretária Municipal de Educação e Cultura, Srª. Michele Martins dos Santos, afim de
prestar esclarecimentos sobre: As melhorias nos prédios das Escolas Municipais e a
limpeza em geral do pátio e arredores das Escolas. Aprovado por unanimidade.
Requerimento: Requerimento ver Jocelino: Requer que seja incluído na Ordem do
Dia o Projeto de Lei nº 35/2019 na presente sessão. Acatado Ver. Leonardo - No
sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão do Dia da Sessão Ordinária da
presente data, a Emenda Modificativa ao Art. 3º do Projeto de Lei n° 036/2019, de
origem Executiva , o qual “ Autoriza o Poder Executivo a firmar cessão de uso de bem
imóvel com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretária Estadual de
Segurança Pública, com a interveniência do corpo de Bombeiros Militar, objetivando a
instalação do corpo de Bombeiros Militar Padrão Comunitário e dá outras providencias.
Acatado. Emenda Modificativa Diversos Vereadores – “Art. 3º O prazo da presente
cessão será de 60 (sessenta) meses, a contar da data da assinatura do termo de Cessão de
uso bem imóvel em anexo, que faz parte integrante da presente Lei: Aprovada por
unanimidade. Requerimento Ver. Renato – No sentido de que seja incluído na Ordem
do Dia da Sessão Ordinária da presente data, o Projeto de Lei nº 036/2019 de Origem do
Poder Executivo, nos termos regimentais. Acatado. PROCESSO Nº 1802/2019: PROJ.
LEI Nº 035/19 – Autoriza o Poder Executivo a firmar convenio com o Estado do Rio
Grande do Sul, por intermédio da Secretária da Segurança Pública, com a interveniência
do corpo de Bombeiros Militar. Visando à execução dos serviços civis auxiliares de
Bombeiros. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1803/2019: PROJ. LEI Nº
036/19 – Autoriza o Poder Executivo a Firmar cessão de uso de bem imóvel com o
Estado do Rio do Sul, através da Secretária Estadual da segurança pública, com a
interveniência do Corpo de Bombeiros Militar, objetivando a instalação do Corpo de
Bombeiros Militar Padrão Comunitário e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade. PROCESSO Nº 1851/2019: Veto Total ao Projeto de Lei Nº 031/2019,
de autoria Legislativa, que “Torna obrigatório o fechamento de valas e buracos abertos
por empresas Públicas ou Privadas, nas vias públicas do Municipio e dá outras
providências”. Rejeitado por 7 X 4.
INDICAÇÕES: Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria competente efetue a
instalação de rede pluvial na Rua Ágata, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de quebra-molas e placas de
limite de velocidade em frente à Escola Campos Salles, bairro Califórnia. Aprovada por
unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria competente
providencie projeto para instalação de uma academia ao ar livre junto à Escola
Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente providencie projeto para instalação de uma academia ao ar livre a ser
construída no espaço existente na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. Aprovada por
unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a secretaria competente efetue a
pavimentação com PAVS na Rua Dulce Ferreira, bairro Califórnia. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue patrolamento e
colocação de britas em toda a extensão da Rua Antônio Modesto Nunes, bairro Morretes.
Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de
que
a
secretaria
competente efetue o recapeamento da Travessa 13 do Loteamento Popular, bairro Berto
Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo analise a
possibilidade de construir um posto da Brigada Militar no bairro Caju. Aprovada por
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unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que o Poder Executivo firme parceria
público-privada com empresas que façam coleta de móveis domésticos usados.
Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio - No sentido de que a secretaria competente
efetue a instalação de uma parada de ônibus em pelo menos um dos sentidos da Rua
Pastor Júlio Adão Michel, próximo ao nº 954, bairro Morretes. Aprovada por
unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente analise a
possibilidade de colocação de quebra-molas na Estrada Amilton Amorim, sentido
bairro/Centro, antes da Cabanha Diamante Hotelaria, bairro Sanga Funda. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de
cercar e pintar adequadamente o entorno do campo de futebol e arredores onde está a
pracinha das crianças no final da Rua “A”, bairro Maria José. Aprovada por
unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente, com base na Lei
Federal nº 13.465/2017, elabore projeto no sentido de viabilizar a regularização
fundiária de todas as habitações e/ou lotes adquiridos no Município há cinco anos ou
mais. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo entre em
contato com o 3º BSUP e a InterCement para verificar a possibilidade de firmarem
parceria para executar conserto com concreto usinado na Av. Santa Rita/Getúlio Vargas,
desde o trevo da Califórnia até o final da mesma em Morretes. Aprovada por
unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente analise a
possibilidade de realizar o recapeamento da Estrada da Pedreira, no trecho que inicia na
BR-386 até a Logística G.A. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente efetue a colocação de faixas de segurança, placas de sinalização orientando
sobre a velocidade e placas de preferência no cruzamento da Estrada do Caju com a
Estrada Porto da Farinha, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº
020/2019:
Manifestando repúdio ao Governador Eduardo Leite, referente ao
pacote de Reforma Estrutural do Estado – PEC 285/2019 e Projetos de Leis 285/2019,
503/2019, 504/2019, 506/2019, 507/2019 e 509/2019.Aprovada por unanimidade.
PAUTA: PROCESSO Nº 1958/19: PROJ. LEI Nº 071/19 – De autoria do Vereador
Antônio Carlos Alves - Dispõe sobre a criação da “Semana da Valorização da Família”
no Município de Nova Santa Rita. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1873/19: PROJ.
LEI Nº 040/19 – De autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo
Municipal a contratar servidor por prazo determinado. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº
1913/19: PROJ. LEI Nº 070/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Institui a
Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas
municipais de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. José Rosales - Venho a essa Tribuna primeiro Para
cumprimentar a todos aqueles ainda permanecem nesta casa e cumprimentando quero
reforçar o convite da prefeita Margarete, da administração, dos produtores, das
associações, das entidades tradicionalistas, dos empresários que estão apoiando para a
comunidade participar da 11º festa do melão que será realizada neste final de semana
dias 06,07 e 08 no parque Olmiro Brandão, será uma grande festa, terá muitas atrações
artísticas, atividades campeiras, Ginetiada, jogos campeiros , então ali o parque é da
comunidade, ali a festa é para a comunidade, então é preciso levarmos a comunidade a
participar deste grande evento comemorativo que já é a 11º festa, tenho certeza que
muitas outras virão e cada vez queremos fazer festa maiores no nosso município e
levando o nome de nova santa Rita, um grande abraço e um bom retorno em suas casas.
Ver. Alex Ávila – Senhor presidente, eu uso esse espaço da tribuna agora nas
explicações pessoais, quero dar uma saudação ao Bombardieri que se faz presente na
sessão, e a todos que se fazem presentes nesta noite, escutando atenciosamente ali na
bancada do PTB, eu vi o vereador líder do governo ressaltando o belo evento que teve
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na escola Miguel Couto, mas não vi o vereador falar daquelas mães e pais que tiveram
que passar a noite na frente da escola para ter o direto de matricular os seus filhos, eu
não vi a prefeita fazer a prefeitura com você, sentado ali escutando o desabafo daqueles
pais e mães, mas ai no sábado estava lá a prefeita junto com você, fazendo um trabalho
para meia dúzia de gato pingado, que faz parte desta base, deste governo, então a gente
analisa as coisas e vê a total injustiça, o desleixo com aquelas pessoas que ficaram ali a
noite toda sem ter um banheiro para usar, aí vem o vereador exaltar a secretária de
educação, exaltar a prefeita Margarete, mas vai criar vergonha na cara vereador, o
senhor tem é que ter vergonha, quando o senhor vem aqui e fala da rua da Igreja,
academia na rua da Igreja, eu convoquei o secretário de desenvolvimento urbano e vim
aqui cobrar um alagamento na Rua da Igreja e ele não sabia e esse vereador cara de pau
estava junto, foi cobrado que pisou lá várias vezes e não cumpriu, agora vem falar em
praça, vai criar vergonha na cara e trabalhar para a comunidade vereador, vai me
interromper vereador? você falou o quis e vai escutar o que merece, aqui é a voz da
comunidade, aqui fala o que tem que ser falado, cada vereador cumpre pelos seus atos,
se não tem respeito com a comunidade, vai escutar o que tem que ser escutado, praça?
Aquela comunidade quer respeito, quer dormir tranquila em dia de chuva e saber que
não vai ter agua nos pés, que eles vão poder sair trabalhar, levar seu filho na escola, é
isso que eles querem, não estão pedindo favor para essa administração, é um dever, pois
eles pagam IPTU lá, então não vem com esse papo furado pra cima de mim de se sentir
ofendido, tem é que ter vergonha e trabalhar, ser comprometido com aquela comunidade,
o vereador é empregado do povo, eu estou aqui para servir, não para ser servido, não
para elogiar essa administração sem vergonha, que deixa um pai e uma mãe dormir em
frente da escola, um governo que mente, que diz que vai botar canalização para aquelas
pessoas que vieram aqui cobrar o secretário e o senhor teve do lado dele e dizia que não
sabia disso, e agora vem exaltar, e o senhor fala pra mim em moção a repudio ao
governo do estado, beleza, eu não concordo com nada que governo do estado está
fazendo, mas agora vou olhar pro meu traseiro que eu defendo essa administração, e o
seu papel e pergunta pra mim se o servidor aqui do município é valorizado, diz pra mim
se o governo da Margarete não teve paralização, greve por três, quatro vezes, se não
tirou dos servidor da educação insalubridade do professor, se não tirou do servidor da
saúde também insalubridade, se não tirou o rancho do aposentado, diz pra mim, aí quer
cobrar do governo do estado se não faz o dever de casa, vão criar vergonha na cara
vereador Zé Rosales, que se incômoda quando eu falo, mas é descarado assim usar a
tribuna para exaltar melhorias, existiu melhorias? Existiu, concordo com vocês, mas
uma arrecadação de 145 milhões, foi feito muito pouco, uma administração passada,
não tinha pais dormindo em frente de escola para lutar por seus direitos, aí vem dizer
que o município cresceu? Cresceu, mas a arrecadação triplicou, então temos que fazer,
somos comprometidos com a comunidade 100% e essa tribuna vai ser usada pra falar o
que o povo quer ouvir, o que o povo deseja nas suas comunidades e não falar inverdades,
doa a quem doer. TRIBUNA POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a todos e
com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor presidente
encerrou a sessão às vinte horas e quinze minutos. Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo primeiro secretário.
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Vereador Mateus Onuczak Marcon,
Presidente.

Vereador Leonardo de Souza Vieira,
1º Secretário.
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