ATA Nº 034/2019 – 29ª SESSÃO ORDINÁRIA – 10/SETEMBRO/2019 – Ao decimo
dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de Vereadores
de Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima nona Sessão Ordinária, do segundo ano da
sétima legislatura, com a presença de todos vereadores. Nesse momento o Presidente
Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO:
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PDT / PTB / MDB / REPUBLICANOS / PT.
GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon / Ver. Ildo
Maciel da Luz / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Antonio Alves / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver.
José Rosales / Ver. Renato Machado / Ver. Paulo Vargas / Ver. Alexsandro Ávila e Ver.
Leonardo Vieira. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Mateus Marcon / Ver. Paulo
Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Antonio Alves / Ver. Renato Machado / Ver.
Alexsandro Ávila / Ver. Guilherme Mota / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo Vieira /
Ver. Joselino Rodrigues e Ver. José Rosales. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do
Boletim nº 034/19. Ver. Paulo – Solicitou a inclusão de dois pedidos de indicação e um
pedido de providências. Acatados. Ver José Rosales – Solicitou a inclusão d um
Requerimento e um pedido de providências. Acatados. Ver. Ildo Maciel – Solicitou a
inclusão. Requerimento. Acatado. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. José
Rosales – Saudou a todos. Falou sobre as eleições para escolha do diretório municipal,
onde contou com a participação de 526 filiados na votação, eleição esta que tinha duas
chapas concorrendo uma com a Sra. Elaine, e a outra com o Sr. Altair que foi escolhido
pela maioria dos votos como novo presidente do Partido dos Trabalhadores. Falou da
grandeza do seu partido na cidade se mostrando- se um dos maiores partido do
município. Falou das dificuldades que enfrentou no começo da história do partido no
município, mas que hoje através de muita luta e dedicação o partido está cada dia maior
e mais forte. Essa foi sua colaboração. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo Maciel Saudou a todos. Deu os parabéns ao partido dos trabalhadores, pelo processo de eleição
para novo diretório municipal, eleição que aconteceu nesse domingo dia 08 de setembro,
com a vitória da chapa do então presidente Altair. Falou também dos desafios que o
novo presidente do partido terá no ano que vem para organização das eleições
municipais 2020, espera que essa nova diretoria siga corretamente o estatuto do partido,
pois a anterior teve atitudes que feriram o regulamento interno do partido. Deixou seu
voto de boa sorte a nova diretoria, e salientou que não ouve perdedor que todos do
partido ganharam, pois onde tem democracia ninguém sai perdendo. Essa foi sua
colaboração. Ver. Rodrigo Pedal – Saudou a todos. Falou das eleições para diretoria
municipal do PT, deu os parabéns para todos envolvidos, para a Sra. Elaine que
concorreu também. Falou da força de seu partido na cidade, tudo de bom que o partido
fez com obras e recursos para diversas áreas do município, que seu partido está sempre
trabalhando para melhorar a vida de todos os moradores da cidade. Essa foi sua
colaboração. Ver. José Rosales - Saudou a todos. Falou sobre a consulta popular no
qual ele participou, fez um agradecimento a todos que acreditam na democracia que
estiveram engajados no projeto, fez um agradecimento especial a prefeita Margarete,
vereadores Guilherme mota e rodrigo pedal e ao secretário Pulo Scalcon. Falou que
devemos acreditar sempre na busca por recursos para o nosso município. Falou que a
consulta popular não tem partido que a consulta é de todos, e para a comunidade. Falou
que ele como cidadão da cidade sempre acreditara na força do povo em busca de
melhorias. Essa foi sua colaboração. Ver. Renato Machado – Saudou a todos. Falou
sobre o transporte público municipal, que apesar da reunião que teve com representante
da empresa de ônibus Charqueadense, e a empresa que fez o estudo a La Salle, o
executivo municipal ainda não se pronunciou sobre o projeto que tramita na câmara
para contratar empréstimo suplementar para quitar a dívida que era de R$ 1,1 milhões
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de reais, referente a diferença de passageiros que está sendo transportado por mês no
município. Erro este que poderia ser evitado, erro que não foi visto pela empresa que
realizou estudo. E hoje essa dívida chega a R$ 1,8 milhões de reais ao município.
Vereador falou da sua preocupação com o novo edital de transporte, pois os moradores
da cidade não podem ficar sem transporte público. Questionado pelo vereador, o diretor
da empresa Charqueadense disse; que nem se quer havia lido o novo edital, dando
entender que não tem interesse em participar. Deixou mais uma vez o convite para que
alguém do executivo, ou quem fez o contrato com a empresa venha dar explicações
sobre essa dívida. Pediu ao presidente da câmara que seja votado logo este projeto para
saber quem é a favor e quem é contra essa dívida, para que não fique enrolando pois a
cada dia que passa a dívida aumenta. Essa foi sua colaboração. Ver. Paulo Vargas –
Saudou a todos. Falou sobre seu projeto de 2017, projeto sobre transporte público
alternativo, transporte esse que seria realizado com vans de pequeno porte, o projeto foi
entregue nas mãos do secretário Rodrigo Battistella, mas logo em seguido foi firmado
contrato com a empresa Charqueadense, empresas esta que pode fechar suas portas a
qualquer momento deixando os moradores desprovidos novamente de transporte, ou o
município terá que desembolsar mais de R$1,5 milhões de reais por culpa de um erro de
cálculo no estudo que foi realizado pela empresa La Salle. Pediu para que sejam abertas
concessões para as vans, semelhantes a os dos taxistas, para dar uma melhor qualidade
no transporte da população. Essa foi sua colaboração. Ver. Alex Ávila – Saudou a todos.
Citou a fala do colega vereador Zé Rosales, onde o mesmo fala em respeito à população,
questionando a todos sobre o respeito que o executivo tem com o povo, o vereador Alex
diz ter ido até o Mansari da cidade, e que está fechado e abandonado, contendo roupas e
alimentos que poderiam está ajudando a quem necessita. Fez uma pergunta ao colega Zé
Rosales; onde está o respeito pelo povo? Pois as pessoas estão indo até o gabinete do
vereador Alex em busca de informações sobre o Mansari que a 1 mês está de portas
fechadas. Buscando explicações o vereador ligou para o responsável que diz que a culpa
não é do executivo e sim da presidência do Mansari. Vereador lembrou que o Mansari
trabalha a mais de 34 anos no município, diz também ser uma vergonha para a prefeita
Margarete deixar fechar as portas dessa entidade que tanto ajuda quem precisa, que hoje
o local que o Mansari está locado é apenas mais um aluguel que está sendo pago sem
ter serventia ao município. Vereador falou que a prefeita em reunião disse que sua
intenção é de fechar o Mansari, pôr o mesmo só está dando gastos ao município. Pediu a
união de todos os colegas vereadores para que não deixem que isso aconteça. Essa foi
sua colaboração. ORDEM DO DIA: Ver. Jose Rosales – Requerimento solicitando a
retirada do Proj. de Lei 028/19 de sua autoria. Aprovado. Ver. Joselino – Requerimento
de justificativa de ausência da sessão no dia três de setembro de 2019 de autoria do Ver.
Ildo Maciel da Luz. Aprovado. PROCESSO Nº 1006/19: PROJ. LEI Nº 028/19 –
Proíbe o uso de herbicidas sintéticos no Município de Nova Santa Rita e dá outras
providências. Autor solicitou a retirada do Projeto. Aprovado. PROCESSO Nº 1013/19:
PROJ. LEI Nº 029/19 – Veda a nomeação para Cargo em Comissão de pessoas que
tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, no
âmbito do Município de Nova Santa Rita. Foi realizada a leitura do parecer da
Comissão Constituição e Justiça. O Presidente colocou em discussão o parecer: Ver.
José Rosales – parabenizou o colega Ildo Maciel, mas disse que é preciso ter mais
clareza o projeto, que é preciso ser revisto, pois o mesmo não está bem claro sobre a lei
maria da penha. Por isso o vereador é contrário ao projeto.
Rejeitado por 6 X 4.
Colocado em discussão o Projeto: Ver. Ildo Maciel - como autor do projeto o vereador
veio pedir apoio ao mesmo. Disse ter lido sim e que o projeto está bem claro, que quem
está condenado não pode não pode assumir cargos em comissão. Que se queremos
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mudança e moralizar a nossa política, o vereador acha que uma pessoa que foi
condenada por este tipo de crime não deve receber um cargo comissionado. Agrade a
todos vereadores que votarem favorável ao projeto. Ver. Guilherme Mota – falou de a
lei maria da penha ter revolucionado o direito penal e só contribuiu com a sociedade.
Que apesar do projeto do colega vereador ser excelente e digna do respeito que toda
mulher merece, citou que qualquer pessoa que estiver com o processo em trânsito ou
julgado em uma lei criminal, não pode assumir concurso. Falou que não se pode
penalizar uma pessoa duas vezes pelo mesmo crime, falou que a pessoa quando cumpre
com sua sentença de modo correto, ele está com sua dívida paga com a sociedade.
Vereador acha ilegal este projeto pôr o mesmo quer penalizar duas vezes a pessoa pelo
mesmo crime. Por essa razão é contrário ao projeto. Ver. Antonio – disse que segue na
linha do vereador Guilherme que não podemos penalizar a pessoa duas vezes pelo
mesmo crime. Após vereador Ildo Maciel pedir lhe a palavra para explicar que a lei é
para pessoas que estão respondendo o crime, não para aquelas que já responderam e
estão livres. Vereador pediu maiores esclarecimentos do projeto. Ver Mateus Marcon falou que alguns vereadores estão desatualizados sobre as leis trabalhistas, falou que
pessoas condenadas podem sim assumir cargos públicos. Deu exemplo de deputados em
Brasília que condenados trabalham, de tornozeleira eletrônica. Falou que este projeto foi
discutido na ONU e está sendo discutido na assembleia do Rio Grande do Sul para ser
implantado em todo o estado. Falou que na câmara de Nova santa Rita tudo se torna
difícil. Diz não ter problema nenhum em aprovar este projeto, por isso é favorável ao
mesmo. Ver. Paulo Vargas - falou que diante dos fatos os vereadores não podem ir
contra o projeto, falou que seu colega Ildo Maciel criou este projeto para que tenhamos
o mínimo de respeito dentro do serviço público no que se refere a normatização no
trabalho. Que a pessoa que esteja respondendo este tipo de crime não possa assumir
cargo público, isso cria uma certa lisura no processo seletivo público. E com isso é
favorável ao projeto. Ver. Jocelino Rodrigues - parabenizou o colega pelo projeto, é diz
concordar em partes com os colegas que são contra o projeto, que sim os vereadores
devem fazer tudo que está ao seu alcance para deixar o processo seletivo de
funcionários cada vez melhor. Fez uma pergunta a todos usando um exemplo perguntou;
se alguém que foi condenado por estelionato ou roubo a banco, se essa pessoa seria a
pessoa certa para gerenciar uma empresa? onde ele poderia ter fácil acesso a grandes
valores de dinheiro será que é a pessoa certa? Alguém que foi condenado por estupro, é
a pessoa certa a cuida de seus filhos? Pediu a colaboração dos colegas para que sejam
favoráveis a este projeto, e deu seu total apoio ao vereador Ildo Maciel. Ver Renato
Machado - como líder da bancada do PTB, o vereador veio reforçar a decisão de seus
colegas de partido, que são todos favoráveis ao projeto pois ele serve para moralizar não
só o executivo, mas também o legislativo. Que entende que esta é a postura que o povo
quer ver dos seus vereadores, e que se tem algum cargo de confiança na prefeitura
nestas condições, que a prefeita faça a coisa certa, e exonere. Aprovado por 6 X 4.
PROCESSO Nº 1130/19: PROJ. LEI Nº 038/19 – Dispõe sobre a criação da “Semana
do Ciclista” no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. O presidente
colocou o projeto em discussão: Ver. Rodrigo – falou que este projeto visa estimular a
população a usar mais a bicicleta, que além de não ser ofensiva ao meio ambiente é um
ótimo exercício que irá trazer muitos benefícios a saúde de todos. Pediu para que seus
colegas vereadores sejam favoráveis ao projeto. Aprovado Por unanimidade.
PROCESSO Nº 1139/19: PROJ. LEI Nº 039/19 – Dispõe sobre a criação do Programa
“Odonto na Escola” no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. O
Presidente colocou o projeto em discussão: Ver. Paulo Vargas – parabenizou o colega
vereador rodrigo pedal por sua preocupação com a saúde pública, disse que este tipo de
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projeto deveria ser constante na câmara de vereadores. Lembrou o vereador de que já
passou pela câmara de vereadores projetos semelhantes a esse que visa uma melhor
saúde bocal a comunidade, mas foram rejeitados pelo executivo. Vereador falou que
espera que esse projeto seja aprovado e que seja incluído nas escolas do município o
quanto antes, e que a secretaria competente de todo apoio para que seja um sucesso este
projeto. Diz ser favorável ao projeto.Ver. Rodrigo – Falou da importância de seu
projeto que pode trazer de volta o sorriso de muitas crianças que as vezes não tem
condições para um tratamento odontológico adequado. Pediu aos colegas vereadores
que sejam favoráveis ao projeto.
Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver.
José Rosales - No sentido de que a secretaria competente efetue a troca da parada da
Rua Boqueirão do Caju, lado direito sentido bairro/Centro, colocando-a mais próxima
da Rua da Pedreira. Solicita-se também a colocação de uma nova parada com abrigo na
Rua Boqueirão do Caju, esquina com a Rua da Pedreira, sentido Centro/bairro, bairro
Caju. Aprovada por unanimidade. 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. Ver. Jocelino No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de um quebra-molas na
Rua Veneza, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a limpeza dos valos das laterais da Rua Vasconcelos Jardim,
bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a
secretaria competente efetue o conserto do concreto em vários pontos da Av. Getúlio
Vargas, no trajeto do trevo da Califórnia até a InterCement Brasil, bairro Morretes.
Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio - No sentido de que a secretaria competente
efetue a instalação de banco na parada de ônibus da Av. Getúlio Vargas, nº 970, bairro
Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente
efetue a pavimentação da Rua “L”, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver.
Ildo - No sentido de que a secretaria competente efetue o recapeamento da Travessa 12,
Loteamento Popular, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro No sentido de que a secretaria competente faça o acostamento (retirada do barranco) na
curva do Loteamento Popular, na Av. Getúlio Vargas, próximo ao nº 3516, bairro Berto
Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria
competente realize estudo sobre a possibilidade de a Prefeitura doar à Corsan um
terreno no ponto mais alto do bairro Caju, mais precisamente nas proximidades do
antigo depósito de lixo, para construção de um reservatório de água potável com
capacidade para suprir a necessidade de consumo do bairro. Aprovada por unanimidade.
No sentido de que a secretaria competente analise a viabilidade de reunir os
proprietários ou representantes das farmácias do Município para que, em comum acordo,
possam fazer um revezamento semanal de horário de funcionamento até a meia-noite,
com o objetivo de atender à crescente demanda de clientes que necessitam de
atendimento após às 22h. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que
a secretaria competente efetue a construção de calçada em um dos lados da Av. Getúlio
Vargas, entre o Beco do Miguel e o Posto de Saúde do bairro Berto Círio. Aprovada por
unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1415/19: PROJ. LEI Nº 052/19 – Dá o nome
de “Johann Hermann Glaus” à praça situada na Rua Primavera, bairro Califórnia e dá
outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1371/19:PROJ. LEI Nº 051/19
– Institui o Fundo Especial do Poder Legislativo Municipal de Nova Santa Rita, nos
termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Dada a 2ª pauta.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas – saudou a todos. Falou sobre a
resposta que o executivo lhe envio sobre seu oficio com pedido de informação, onde
não teve nenhuma resposta simplesmente orientarão o vereador a busca esclarecimento
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no portal da transparência no site da prefeitura, vereador se sentiu frustrado com o tipo
de tratamento que o executivo tem com alguns vereadores da casa. Falou que nem
mesmo 1% dos pedidos de providencias ou indicações que são feitos pelos vereadores
são atendidos, que o executivo parece não lembrar que cada pedido feito é um anseio de
um morador da cidade que espera ter uma ajuda da prefeitura. Vereador explicou o por
que ele acha que não é atendido com suas demandas, falou que uma das razoes são os
conchavos políticos, ajuda para vereadores que apoiam o governo, deixando vereadores
da oposição de mãos atadas sem poder trabalhar, poder cumprir dignamente seu
mandato. Essa foi sua colaboração. Ver. Ildo Maciel – saudou a todos. Falou sobre o
transporte público, sobre o estudo realizado que a empresa La Salle foi contratada a
realizar, estudo este que apontava uma demanda de aproximadamente 67 mil usuários
de transporte por dia, realidade bem diferente a verdadeira que segundo o diretor da
empresa Charqueadense, em o mês com mais passageiros chegou a 41 mil usuários no
mês. Por esse motivo segundo o vereador que existe essa dívida de mais de R$1,2
milhões, dívida esta que em dezembro pode chegar a mais de R$1,7 milhões. Vereador
quer saber de onde irão tirar este dinheiro? Se vai ser da saúde, educação ou segurança?
Vereador deu a sugestão ao executivo de se reduzir 3 secretarias e também reduzir 30%
o número de CC’s no executivo, assim podendo economizar para poder pagar esta
dívida. Pediu o afastamento do governo todos que participaram deste fracassado
contrato com a empresa Charqueadense, até melhores esclarecimentos. Essa foi sua
colaboração. Ver. Antonio – Saudou a todos. Vereador deu os parabéns ao PT com seus
vereadores e militantes pela eleição do novo diretório municipal. Essa foi sua
colaboração. Ver. Renato Machado – Saudou a todos. Falou sobre o transporte público,
a preocupação que ele e alguns de seus colegas estão com esta situação, lembrou
também o excelente trabalho que o vereador Leonardo vieira e seu gabinete realizaram
no município, trabalho este que foi fazer um levantamento de passageiros que utilizam o
transporte público municipal, resultado desta pesquisa que se aproximou muita mais da
realidade atual do nosso município, sendo muito mais certeiro que a empresa que foi
contratada para fazer esse levantamento onde ouve uma enorme diferença o que acabou
causando esta dívida. Falou também da situação dos CC’s da prefeitura que estão
ganhando mais que vereadores e até mesmo mais que o próprio secretário, salários que
chegam, a R$7.700.00 reais. Falou que compactua com a ideia do vereador Ildo Maciel,
em enxugar a prefeitura, reduzir secretarias, salários e números de CC’s, somente assim
os vereadores poderão sentar para fala sobre esta dívida do transporte. Essa foi sua
colaboração. Ver. Alex Ávila - Saudou a todos. Vereador dirigiu a palavra ao secretário
Rodrigo Battistella, que estava presente no momento na sessão, citou também a
pesquisa do colega vereador Leonardo e sua assessora, que mesmo passando vários dias
no terminal de ônibus da cidade para realizar esta pesquisa e chegar o mais perto
possível da exatidão, não conseguiu convencer o executivo do erro que a empresa La
Salle estava cometendo, erro este que está custando R$1.3 milhões e mais R$300 mil
reais pela pesquisa realizada. Segundo o dono da empresa Charqueadense a empresa
este operando no vermelho a quase meio ano. Falou que a cada dia que o legislativo
espera um esclarecimento do executivo a dívida só aumenta para os cofres públicos.
Espera que o secretario rodrigo Battistella, que é um dos que está à frente deste contrato,
resolva o quanto antes esta questão que está sugando o dinheiro público municipal. O
vereador irá convocar novamente o executivo para esclarecimentos. Essa foi sua
colaboração. Ver. Guilherme Mota – saudou a todos. Falou que para eles políticos,
devem focar e entender aquilo que muda a vida das pessoas, isso deve ser o norte de
todo vereador. Falou que no seu primeiro mandato cometeu o erro de passar muito
tempo no gabinete, e muito pouco andando pelas ruas da cidade em contato com o povo.
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Por isso hoje sua postura é diferente, diz estar mais atento e sempre fazendo contato
pessoal com a comunidade para melhor entender suas demandas. Vereador não está de
acordo com o que foi falado na sessão de hoje da prefeita Margarete, ou ela foi acusada
de não respeitar a população da cidade. Citou exemplos de como a prefeita respeita sim
a todos, respeito que ela demostra reformando posto de saúde, reformando escolas e
pavimentado as ruas do município, e muitas outras melhorias que incontestavelmente
essa administração trouxe ao município. Essa foi sua colaboração. Ver. Leonardo –
Saudou a todos. Falou do seu trabalho que foram elogiados por alguns de seus colegas,
trabalho esse que foi a pesquisa sobre o número de usuários de transporte público,
foram vários dias de pesquisa fazendo a contagem falando com a Vianova, ouvindo os
passageiros, vereador ficou muito feliz com o resultado e mais ainda com o
reconhecimento de seus colegas da casa. Falou que está ali na câmara para tentar
resolver o problema do expresso Charqueadense, pois o vereador também é empresário
não quer prejudicar ninguém, sabe dos custos para manter uma empresa. Convidou a
todos para no dia 13 setembro as 20hs a participarem da abertura da semana farroupilha
2019, que acontece no parque Olmiro Brandão. Essa foi sua colaboração. Ver Jocelino
Rodrigues - Saudou a todos. Deu os parabéns ao PT, pela nova executiva, deu os
parabéns a Sra. Elaine, que mesmo sem estar no executivo tendo toda estrutura que a
mesma lhe daria, ela por muito pouco não conquistou a presidência do partido. Oque
causou estranheza no vereador foi a participação efetiva de outros partidos nessa eleição,
vereador acha que cada um deve cuidar da sua ‘’casinha’’. Deu as boas-vindas em nome
da câmara ao seu novo assessor Christian silva, que veio para somar junto ao vereador, e
juntos hoje fizeram uma visita a assembleia legislativa de porto alegre, onde foram
conversa com deputados não só do MDB, mas de outros partidos também com quem o
vereador tem um bom relacionamento. Essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales –
saudou a todos. Vereador falou que concorda com o pensamento do vereador Jocelino,
que cada um deve cuidar de seu partido. Elogio o bom trabalho que vem fazendo a
secretaria de obras. Falou sobre o Mansari, onde o vereador Alex disse ter visitado, e
encontrou de portas fechadas, mas lhe causou estranheza que o vereador apesar de
encontra as portas fechadas conseguiu ver tudo que tinha dentro das salas. Falou sobre o
projeto de credito suplementar do transporte, onde o vereador tem acompanhado todo o
processo de contratar a empresa Charqueadense. Diz que os valores que os vereadores
estão falando a sessão não estão batendo um valor com o outro. Falou que o responsável
pela assinatura desse contrato foi o senhor Rivelino, e não o secretario rodrigo
Battistella como falaram alguns de seus colegas hoje em tribuna. Falou que o executivo
municipal já se fez presente na Camata de vereadores para esclarecimentos
representando o executivo estava o senhor Rivelino, mas se os vereadores necessitam da
explicação de outras pessoas que façam a convocação para que isto aconteça. Essa foi
sua colaboração. 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 vinte minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente.

Vereador Mateus Onuczak Marcon,
Presidente.

Vereador Leonardo de Souza Vieira,
1º Secretário.
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