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ATA Nº 003/2020 – 2ª SESSÃO ORDINÁRIA – 03/MARÇO/2020 – Ao terceiro dia 

do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de Vereadores de 

Nova Santa Rita, realizou-se a segunda Sessão Ordinária, do quarto ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos os vereadores exceto o vereador Rodrigo Aveiro. 

Nesse momento o Presidente Jocelino Rodrigues, deu início aos trabalhos às dezesseis 

horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: REPUBLICANOS / MDB 

/ PTB / PDT / PT.  GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Guilherme Mota / Ver. Paulo 

Vargas / Ver. José Rosales / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Ildo Maciel / Ver. Antonio Alves / 

Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Renato Machado / Ver. Mateus 

Marcon e Ver. Jocelino Rodrigues. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Rodrigo Aveiro / 

Ver. Mateus Marcon / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Paulo Vargas / Ver. José Rosales / Ver. 

Alexsandro Ávila / Ver. Renato Machado / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Antonio Alves 

/ Ildo Maciel e Ver. Guilherme Mota. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 

003/20.  Ver. Antonio Alves solicitou a inclusão de um oficio para indicação de líder da 

Bancada do partido Republicanos. Acatado Ver. Leonardo solicitou a inclusão de um 

Requerimento da Mesa Diretora - Acatados.   COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 

Ninguém fez uso da palavra. GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Paulo - Senhor 

Presidente, Colegas vereadores, servidores desta casa, comunidade, autoridades, venho 

falar aqui como representante da classe trabalhadora dos servidores públicos de Nova 

Santa Rita, Tem se tornado uma constante no governo atual e infelizmente muitas 

perseguições com alguns colegas de trabalho, principalmente na área da secretaria de 

obras, onde servidores são coagidos a fazer coisas que não estão dentro de suas 

atribuições, isso fragiliza o serviço e o servidor, estamos vivendo uma  depreciação 

constante dentro do serviço público do ser humano, do ano passado para cá tivemos 

vítimas de suicídio, o servidor está com sua autoestima baixa, o servidor não está sendo 

valorizado com ser humano, não estou falando monetariamente, estou falando como 

pessoa, estamos sendo jogados uns contra os outros, com benéficas para uns, 

favorecimentos para uns e outros nada, pagam hora extra para funcionários que não 

fazem hora extra, função gratificada  para servidores, outros não, dão carro totalmente 

quebrado para os servidores dirigir na secretaria de obras, carros que não tem sequer 

sinalização que o DENATRAN proíbe a circulação e querem obrigar que o servidor 

conduza esse veículo, é uma vergonha como estão tratando o servidor público em Nova 

Santa Rita, fazendo com que o servidor cumpra seu horário, alguns batendo cartão 

ponto, outros não, botaram cartão ponto em alguns setores, outros não,  é uma bagunça, 

é um desapontamento generalizado, é como se escutasse um rádio fora de sintonia, não 

se consegue mais viver em paz e trabalhar em conexão com o que é mais sagrado dentro 

do município, que é trabalhar em prol de uma comunidade, o servidor está sendo 

depreciado, está fragilizado emocionalmente, fruto de uma administração mesquinha, 

que não olha para o ser humano, que olha exclusivamente para as fenecias,  estamos 

hoje alcançando 100 CC’s dentro da prefeitura, 14 secretarias e o servidor jogado ao 

descaso, fica aqui minha contribuição para o início desta sessão, é uma lástima vir aqui 

falar a respeito de uma administração que fecha os olhos para o ser humano. Ver. 

Alexsandro - Senhor presidente, ao lhe saudar, saúdo os demais vereadores, eu hoje 

nessa noite mais que especial minha mãe se faz presente na sessão, sendo o dia 

internacional das mulheres dia 08, eu vou usar o espaço da tribuna para homenagear as 

mulheres, em nome da sua minha mãe e da minha esposa, minha assessora Chris, e 

demais Mulheres que estão aqui, diante de tantos fatos que ocorreram e cobrança deste 

Vereador, este Vereador tem maior orgulho de Vir aqui a essa Tribuna olhar no olho da 

minha mãe, da minha esposa, porque sabem o que passa no meu dia a dia, conhecem 

mais do que ninguém o meu coração, e eu só tenho agradecer a minha mãe por ter feito 
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este homem que hoje está aqui usando este espaço na Tribuna e representando 503 

pessoas que depositaram um voto de confiança em mim, assim eu venho tentando dar o 

meu máximo, dar o meu melhor e hoje usando essa Tribuna eu posso dizer que o dia 8 é 

um dia muito importante, pois as mulheres Como a minha mãe, minha esposa e demais 

mulheres que estão aqui são especiais, e este Vereador jamais vai falar alguma coisa que 

prejudique ou magoe alguma mulher, sempre neste sentido de Buscar o melhor, foi o 

que Eu aprendi ao lado do meu pai da minha mãe, então dou uma saudação a todas as 

mulheres do dia internacional das mulheres no próximo domingo, um abraço a todos. 

Ver. Leonardo -  senhor presidente, vereadores, comunidade presente, gostaria de falar 

também e dar os parabéns a todas as mulheres da câmara, a qual fizeram hoje essa 

menção às mulheres entregando as rosas, então dar os parabéns a vocês 

antecipadamente, fico triste que as estatísticas quando se fala em mulher a violência 

vem crescendo, feminicídio, agressão física, psicológica e verbal e lembrando lá em 

Gênesis quando Na criação do mundo, quando Deus criou a terra, criou o céu e criou 

todos os animais e plantas, criou o homem e no primeiro momento vivia só o homem, E 

ele vivia sozinho na terra e Deus Então vê ele e diz assim: que da tua carne, do teu osso, 

farei uma companheira para ti e de lá para cá nessa evolução dos tempos existem muitas 

Saletes que são mães, existem muitas Simones que são esposa, Existem muitas Marias 

Eduardas que são filhas, Que vem preencher o nosso espaço nos dando Alegria do dia a 

dia e o homem por si só sendo a mulher carne da sua carne e osso do seu osso muitas 

vezes não tem dado o devido respeito, então penso que hoje apesar de não ser ainda o 

dia da Mulher, será dia 8, seria o momento ideal para pensarmos nisso, na valorização 

da mulher nos espaços de trabalho, na política e na sociedade em geral, na equiparação 

salarial de toda a sociedade como um todo. Deixo aqui os meus parabéns a essas 

mulheres que se não fosse a criação do nosso Divino criador nosso mundo seria vazio, 

então deixo aqui os meus parabéns a todas as mulheres, e que os homens tomem mais 

consciência e valorizem suas mulheres, valorizem suas companheiras e suas amigas, 

boa noite a todos e boa sessão. Vereador Jocelino - Boa noite Presidente, colegas 

vereadores, as pessoas aqui que vieram até a sua casa, as pessoas que estão nos 

acompanhando agora pela internet através do Facebook, YouTube, através do aplicativo 

que está disponível para o pessoal baixar, como um assunto só, também não poderia 

deixar de vir aqui parabenizar a equipe da Câmara de Vereadores Que tiveram a ideia de 

comprar que para fornecer as Rosas para as pessoas que vem até a casa, é uma 

lembrança muito sucinta, é o mínimo que a gente pode dar, a gente entende isso, mas no 

momento é o que a gente tem para lembrar, e o dia 8 de Março é uma data muito 

especial, uma conquista das mulheres, uma data que foi realmente concretizado em 

1910,  que foi a questão do voto das mulheres, e as mulheres vêm lutando e vêm 

ganhando este espaço diariamente, Não é só na política, não só no emprego, no trabalho, 

mas também em casa, a mulher tem o dom, a mulher é um ser muito especial, eu tenho a 

minha mãe, minha esposa, que todas as decisões da minha vida eu tive  apoio da minha 

mãe, tenho irmãs também, e para hoje estar aqui tive o apoio da minha esposa, e a gente 

lá em casa debate política, a gente discute política, a gente briga política, mas é minha 

companheira, minha parceira, também aqui na casa Legislativa apesar de ter somente 

uma vereadora, a vereadora Ieda, que hoje tem a sua secretaria, tem servidoras da casa 

que estão sempre prontas a nos atender, e nós também para ouvir as sugestões delas, e 

muitas sim são ouvidas, Porque a mulher tem a inteligência, sabedoria e a calma, que o 

homem muitas vezes no momento da pressão acaba se atrapalhando diariamente, então 

é uma maneira sucinta de nós vereadores fazermos uma homenagem para todas as que 

vem até a casa, e no dia de 8 de Março, meus amigos, colegas, homens levem para 

passear, levam para jantar, façam homenagens, e não é só nessa data, mas todos os dias, 
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porque não é só na hora do Caviar, é na hora do arroz com feijão que elas estão sempre 

ali, Muito obrigado. 

ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 1703/19: PROJ.  LEI Nº 060/19 – Revoga o 

inciso VII, do art. 101, da Lei nº 209, de 04 de janeiro de 1995 – Código de Posturas do 

Município de Nova Santa Rita. Ver. José Rosales solicitou o pedido de vistas. Acatado 

por quinze dias. PROCESSO Nº 1709/19: PROJ.  LEI Nº 061/19 – Dispõe sobre a 

remoção de árvores localizadas nos logradouros públicos e propriedades privadas no 

Município de Nova Santa Rita, que por doença ou outro motivo relevante possam vir a 

ameaçar a integridade física de pessoas ou causar dano ao patrimônio público ou 

privado e dá outras providências. Rejeitado por 6 X 3. PROCESSO Nº 1749/19: PROJ. 

LEI   Nº   063/19   –   Autoriza    o   Poder Executivo a incluir o enxadrismo como 

atividade curricular do ensino fundamental no Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. Rejeitado por 6 X 3. PROCESSO Nº 1750/19:PROJ.    LEI   Nº   

065/19   – Dispõe sobre a transparência quanto à divulgação dos votos dos vereadores 

nas votações das proposições deliberadas pela Câmara Municipal de Nova Santa Rita e 

dá outras providências. Rejeitado por 6 X 3. PROCESSO Nº 1751/19: PROJ.  LEI   

Nº   064/19   –   Dispõe sobre a implantação de torneiras econômicas em todas as 

escolas públicas municipais de Nova Santa Rita e dá outras providências. Rejeitado por 

6 X 3. INDICAÇÕES: Ver. Renato - No sentido de que a secretaria competente efetue 

o patrolamento e a colocação de saibro, limpeza do meio fio e pintura, bem como 

revisão na iluminação pública em todas as ruas que se faz necessário no bairro Morretes. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue o conserto 

do concreto da Av. Getúlio Vargas, em vários pontos no trajeto do trevo da Califórnia 

até a InterCement Brasil, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo - No 

sentido de que a secretaria competente providencie o lançamento de edital para que 

venha a se estabelecer no Município um Cartório de Registro de Imóveis, com a 

máxima urgência. Aprovada por unanimidade. 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. Ver. Leonardo - No 

sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de fiscalizar, com 

urgência, a obra que estava sendo feita na Rua Travessa da Lagoa, bairro Califórnia, 

pois, segundo reclamações dos moradores, o material da obra foi atirado ao relento 

sujeito às intempéries do tempo. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido 

de que a secretaria competente realize reparos com fresa asfáltica e compactação por 

rolo compressor na Rua São Paulo, bairro Centro, e também na Rua Romeu Veríssimo, 

bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue 

extensão de rede elétrica na Rua São Pedro, Céu Azul, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria competente efetue o 

desassoreamento dos valos e colocação de canos no Beco I da Rua Carlos de Souza 

Pereira, Comunidade Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente viabilize a colocação de faixas de segurança na Rua 

Pinheiros esquina com a Rua Primavera, e Rua Primavera esquina com Pinheiros, bairro 

Califórnia. Aprovada por unanimidade.  PAUTA: PROCESSO Nº 092/20: PROJ. LEI 

Nº 001/20 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Dá o nome de “Rua Paulo 

Fernando Bohrer Brandão” à Rua “D” dos Loteamentos Lumi e Itter no bairro Centro, 

no Município de Nova Santa Rita/RS. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 104/20: PROJ. 

LEI Nº 003/20 – De autoria do Vereador José Rosales – Autoriza o Poder Executivo a 

conceder benefício fiscal para imóveis que instalarem sistemas fotovoltaicos no âmbito 

municipal de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO 
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Nº 2085/19: PROJ.   LEI Nº 045/19 – De autoria   do   Poder Executivo - Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a sediar a realização do Rodeio Estadual em Nova Santa 

Rita. Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador José Rosales - Quero 

mais uma vez saudar a todos E A todas, neste espaço de explicações pessoais, primeiro 

eu quero falar do Denuncismo que tem nesta casa, que hoje mais uma vez aqui veio a 

denúncia de que na Secretaria de obras tem perseguições à Trabalhadores, que é Pago 

hora extra para um e outro não, que não é feito, E que nós chegamos a 100 CC’s, isso é 

as formas que chegam aqui as denúncias, eu quero dizer para o vereador que fez essas 

acusações aqui que eu também quero apurar esses Fatos e buscar as informações, para 

informar a população e aos vereadores da veracidade dos fatos, se existe, isso é grave e 

é preciso sim estar apurando, num segundo momento quero antecipadamente 

parabenizar as mulheres pelo seu dia, que é o dia 8, que na verdade este dia a gente 

comemora, mas é fruto de muita luta das mulheres, então todas as mulheres estão de 

parabéns, e todos os dias são dias de homenagear as mulheres, então não adianta nós vir 

aqui na Tribuna fazer discurso bonito e não respeitar as mulheres, inclusive eu ouvi Em 

uma pronúncia aqui de um vereador que disse que jamais vou magoar ou ofender uma 

mulher, a gente sabe da história e é preciso ter memória fresca, Principalmente as 

mulheres, que isso foi veiculado em redes sociais, é preciso nós relembrar. E falando de 

mulheres, quero falar da professora Romilda, que foi uma grande professora, que Deus a 

tenha, e tenho certeza que ela deve estar lamentando a reprovação dos vereadores do 

projeto do enxadrismo, pois ela era defensora, inclusive na escola estadual ela 

implementou isso, então é preciso nós respeitar, é preciso nós mostrar aquilo que é 

importante, e para encerrar mais dois pontos rápidos, quero registrar que na semana 

passada estive com a prefeita entregando uma Emenda parlamentar da deputada Maria 

do Rosário de R$:150.000,00 para custeio da Saúde, então é preciso nós mostrar que 

temos trabalho, e falando de trabalho quero lamentar mais uma vez aqui a forma com 

que a mesa diretora, que o presidente está se portando, e hoje eu me senti de uma forma 

discriminatória, porque eu apresentei e não fui comunicado dessa ordem de serviço e as 

minhas indicações, meus pedidos de providências, não foram acatadas, mas dois ofícios 

de outros vereadores foram acatadas, então é lamentável, quero deixar registrado que o 

senhor não cuidou do Regimento mais uma vez, por que o senhor não botou a ata em 

votação, é preciso que fique registrado que hoje nós não votamos a ata da sessão 

passada, por que o presidente não colocou em discussão e nem em votação, uma boa 

semana a todos e uma boa reflexão. Vereador Alexsandro -  Senhor presidente, uso 

esse espaço da Tribuna nas explicações pessoais, mais uma vez quero aproveitar a 

presença do Joãozinho da Sanga Funda,  o tio João, baita pessoa que está passando uns 

dias aqui em casa, que eu tenho maior respeito e carinho e hoje nesse dia que as pessoas 

estão desacreditadas, os pais já não tem mais o apoio dos filhos, não tem mais aquela 

Harmonia de coração, eu vejo uma pessoa aí que se dedicou 30 anos da vida para cuidar 

da sua mãe, sei que nesse domingo vai ser difícil, mas tenho certeza que vamos estar do 

teu lado para te dar todo o suporte necessário, porque é um cara Fantástico. Serjão 

também é um cara que eu dou os parabéns, meu padrasto que vem me apoiando, vem 

ajudando a mãe, porque sabe que o dia a dia com a mãe não é fácil, a mãe teve no 

hospital, passou um período lá, e ele sempre do lado dela, e esse reconhecimento a gente 

não esquece nunca, e agora deixando as saudações, eu escutei Atenciosamente o 

suplente de vereador José Rosales, que por mais três sessões vai permanecer nesta casa, 

depois volta o vereador que cedeu o espaço dele, que é o Vereador Jair do Lot Pop, 

Então depois de mais três sessões o suplente não vai mais estar nessa casa, e eu tenho 

certeza que vai respeitar a condução do presidente, Porque tá conduzindo com firmeza, 

tem um procurador dando todo suporte, e nesta Tribuna por diversas vezes esses 
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vereadores da bancada do PTB, e outros vereadores votaram sempre a favor da 

população, e agora aqui na rede social vem falar que parece que não tem história, O 

passado dele condena, Ele sabe disso, já falei várias vezes, e aí vem aqui nessa Tribuna 

falar que o vereador falou e ficou registrado, mas o que fica registrado é a história de 

vida da gente, e isso ninguém esquece, principalmente aquele povo de Morretes, então 

que fique o senhor bem esclarecido, Essa é a minha opinião, esse Vereador que conduz 

essa Tribuna Pode usar da sua opinião, que fique bem registrado nos autos, quando o 

vereador Paulinho disse que na Secretaria de obras tem perseguição, Não é só na 

Secretaria de obras, em todas as secretarias, da saúde, da educação, Qualquer secretaria 

que o funcionário público não for pela cartilha deste governo, desta prefeita. E aí vem 

mais uma vez, vou usar o vereador, esteve aqui nesta casa numa audiência que eu 

convoquei o secretário de desenvolvimento urbano, e qual satisfação que o Senhor deu 

para aquela comunidade na beira do rio? Nenhuma. Vai continuar o dia de chuva e o 

senhor com a maior cara de pau vai vir nessa rede social e dizer que não sabia, que não 

faz parte desse governo sujo que mente para as pessoas, o secretário que não botou o pé 

naquela comunidade depois de ter convocado ele aqui, aí vem o vereador que 

acompanhava ele, que é base do governo, Não vir a essa Tribuna dar uma satisfação? 

Que tiveram lá que vão fazer o uso da Tribuna para dizer blá blá blá,  Pelo amor de 

Deus Vereador, o senhor só tem mais três sessões, Usa a favor do povo, não vem mentir, 

que o senhor é acostumado, Use isso aqui realmente para defender esses 200 votos que 

o senhor teve, então é lamentável ter que vir aqui mais uma vez e olhar na sua cara e 

falar isso, o vereador Paulinho está totalmente certo, perseguição tem em todas as 

secretarias, Porque esse governo procura o servidor que não vai de acordo com a 

cartilha que eles decretam, pisam em cima do Servidor, tiram insalubridade do Servidor, 

e acha que essa câmera vai ficar quieta? E vai ficar um suplente de vereador vir aqui e 

dizer que tá uma beleza? Vem com um projeto de xadrez sendo que a escola Alfredo 

Antônio Amorim tem turno misto, vão fazer xadrez, Um vai estudar e o outro vai fazer 

xadrez na mesma sala, vai levantar e vai fazer o que realmente senhor tem que fazer, 

demandas para ajudar a comunidade, e como é base do governo o senhor tem que 

trabalhar sempre baseado no bem da comunidade e não vir aqui usar inverdades e 

abraçar a prefeita e dizer que tá tudo bem, não está bem não! E a resposta vai ser em 

outubro, com certeza vai ter uma mudança nessa cidade, porque basta deste partido 

pisando em servidor e achando que pode fazer o que quiser isso vai acabar e tá bem 

próximo. Ver. Jocelino - Senhor presidente colegas vereadores vou repetir uma frase 

que foi falado na semana passada pelo vereador Lebrão nós temos adversários políticos, 

divergências de ideias, mas não temos inimigos. Eu particularmente não tenho inimigos 

na casa vereador  de primeiro mandato e pela primeira vez meu primeiro mandato como 

presidente da casa, mas Vereador, eu não serei um presidente prefeito, não teve um 

presidente perfeito, se eu cometi algum erro na segunda sessão da minha vida, eu 

cometerei outros erros também, mas a porta do meu gabinete está  à disposição para 

aqueles vereadores que recebem  o salário mensalmente para  virem para essa casa 

somar e colaborar, porque é isso que eu fiz durante três anos como vereador eleito nesta 

casa, mesmo não sendo Presidente, mesmo não fazendo parte da mesa, entrar na sala do 

presidente expor as minhas ideias, aquilo que chegava até o meu gabinete, volto a dizer 

o que foi falado na minha Posse, a porta do meu gabinete da presidência da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita está aberta para todos os vereadores, para comunidade 

na casa do povo, não sou dono da verdade não sei tudo, não sou obrigado a saber tudo, e 

se eu cometi algum erro, senhor vereadores Com certeza será corrigido, mas eu 

cometerei outros erros também, Volto a dizer não sou e não serei um presidente perfeito, 

Mas tenha a mais absoluta certeza que diariamente aqui nessa casa eu tenho me 
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esforçado e tentado fazer o melhor, diariamente eu tenho buscado aqui ideias e 

respeitado cada Vereador, cada assessor, cada Servidor da casa e desse jeito eu sigo meu 

trabalho, desse jeito eu busco diálogos com secretários, e desse jeito eu faço meu 

mandado, que o meu compromisso não é só com aqueles que votar em mim, mas com 

todos aqueles que pagam meu salário, é o compromisso de muitos aqui, só que aqui não 

é o lugar durante o dia de discutirmos lideranças, de discutir vezes cargos, Muitas vezes 

não é o assunto que a comunidade em casa quer ouvir desta Tribuna, à presidência está 

de portas abertas para discutirmos e resolvermos essas questões, temos a semana toda 

para fazermos reuniões e resolvermos, definimos alguns assuntos da casa, para que 

nesses cinco minutos Que nós temos aqui, que nós possamos para a comunidade nós 

estamos fazendo sim alguma coisa, independente de ano eleitoral ou não, estamos ao 

menos tentando, estamos dialogando, eu ficaria com enorme vergonha hoje entrar numa 

discussão aguerrida com uma colega da casa, ou daqui a quatro anos ou talvez esse ano 

colocar a bandeira do mesmo Vereador nas costas e sair pedindo voto, ficaria morrendo 

de vergonha, o que eu falo eu não volto atrás, a minha palavra é uma só, foi assim que 

eu aprendi e assim que eu sou, pode me criticar, me chamar de teimoso que eu for, mas 

me prove o contrário que eu estou errado, que humildemente eu irei rever meus 

pensamentos, que irei voltar atrás, se tiver vereador que eu tiver que vir aqui nessa 

tribuna vereador que eu tenho ofendido eu que eu farei não terei vergonha nenhuma 

conta isso, boa semana a todos e meu muito obrigado. 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 dezenove horas e quarenta 

minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela 

Presidente e pelo primeiro secretário. 

 

 

 

 

         Vereador Jocelino Rodrigues, 

                         Presidente. 

 

    Vereador Mateus O. Marcon, 

                1º Secretário. 

 

 


