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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 22 de Maio de 2018. 

___________________________________________________________________________ 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 

reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, para 

a Sexta Reunião Ordinária, sob a presidência da Vereadora Daiane Barancelli, os seguintes 

Vereadores: Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Junior Locatelli, Marcelo 

Richit, Norberto da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi e Valdicir 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina a Senhora 

Presidente declarou aberta a presente Reunião Ordinária. Em virtude da ata da reunião 

ordinária anterior já se encontrar disponível no site Câmara de Vereadores, a leitura da mesma 

foi dispensada. A ata foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade 

de votos. Prosseguindo os trabalhos, foi realizada a leitura das matérias que constaram no 

Expediente do Dia: - Requerimento de Justificativa Nº. 001/2018 – Vereadora Onira 

Orlando Zonin: Justificativa para ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 04 de Maio 

de 2018. - Indicação nº. 030/2018 – Vereador Diego Antonio Pereira: Considerando a Lei 

n° 745/2015 de 26 de agosto de 2015, vem por meio deste solicitar que se tome as devidas 

medidas para desenvolvimento do convênio, tendo em vista que em nosso município 

possuímos vários ramos afins que possibilitarão um crescimento profissional junto aos 

estudantes, pois oportunizará desenvolvimento de habilidades necessárias para devida 

inserção no mercado de trabalho futuramente e pode, se bem administrado, reduzir custos da 

administração com quadro de funcionários. - Indicação nº. 031/2018 – Vereador Sergio 

Bernardi: Tendo em vista a construção de novos jazigos no cemitério municipal, indico que a 

secretaria de urbanismo viabilize a construção de um muro ao redor desse novo espaço que 

está sendo construído no cemitério municipal. - Indicação nº. 032/2018 – Vereador 

Norberto da Silva Barancelli: Reitera a Indicação nº 10/2018 que solicitava à secretaria 

competente o cascalhamento da entrada da propriedade do Senhor Gentil Maximino Perin, na 

Linha Floresta, em caráter de urgência. - Indicação nº. 033/2018 – Vereador Norberto da 

Silva Barancelli: Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal, que viabilize através da 

Secretaria de Obras, a melhoria e o cascalhamento da estrada vicinal na Linha Alto Caçador, 

até a residência do Senhor Giovani Piloneto. - Indicação nº. 034/2018 – Vereador Norberto 

da Silva Barancelli: Tendo em vista o não atendimento das Indicações nº. 11/2018 e nº 

25/2018, que solicitava à secretaria competente a execução de construção de um bueiro na 
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entrada que dá acesso a residência do Sr. Maicon Cechin, na Linha Floresta. Reitera, à 

Senhora Prefeita municipal, através da Secretaria de Obras, que realize a execução em caráter 

de urgência da presente indicação. - Projeto de Lei Nº 023/2018: Autoriza o pagamento de 

incentivo financeiro do Programa de Integração Tributária - PIT - aos profissionais lotados na 

equipe e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 024/2018: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a prorrogar contratação de servidor por tempo determinado. - Projeto de Lei Nº 

025/2018: Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito adicional especial por 

auxílios e convênios dá outras providências. - Projeto de Lei Nº 026/2018: Autoriza o Poder 

Executivo a realizar abertura de crédito adicional especial por auxílios e convênios dá outras 

providências. - Projeto de Lei Nº 027/2018: Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura 

de crédito adicional especial por auxílios e convênios dá outras providências. Aprovado por 

unanimidade de votos. - Projeto de Lei Nº 028/2018: Autoriza o Poder Executivo a realizar 

abertura de crédito adicional especial por auxílios e convênios dá outras providências. 

Aprovado por unanimidade de votos. - Projeto de Lei Nº 029/2018: Autoriza o Poder 

Executivo a realizar abertura de crédito adicional especial por auxílios e convênios dá outras 

providências. Iniciando a Ordem do Dia, a Senhora Presidente submeteu à votação o 

Requerimento de Justificativa Nº. 001/2018, da Vereadora Onira Orlando Zonin, que foi 

aprovado por unanimidade de votos. Em discussão a Indicação Nº 030/2018, do Vereador 

Diego Antonio Pereira. O único a se pronunciar foi o autor, o qual afirmou que esta indicação, 

com base na lei aprovada no ano de 2015, tem como objetivo incentivar os universitários que 

estão saindo da faculdade e precisam realizar estágios, sendo que muitas vezes necessitam 

ficar em outras cidades ou até mesmo se deslocar diariamente para isso. Segundo o autor, 

existem muitas áreas para eles trabalharem no município e que a Prefeitura já dá uma 

contrapartida, que não é muita coisa, mas acredita que esses estudantes poderiam contribuir 

com o município, diminuindo as despesas, mesmo porque são mão de obra barata, recebem 

um determinado salário e tem que cumprir (35) trinta e cinco horas semanais. No seu ponto de 

vista todos tem o seu espaço dentro da administração pública, cada um atuando dentro de sua 

área, seria também uma maneira de investir em nosso município se a lei fosse executada. A 

indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos.  A próxima matéria em pauta 

foi a Indicação Nº. 031/2018, do Vereador Sergio Bernardi. Justificando-se, o autor explicou 

que tem ouvido de algumas pessoas que essa nova área que está sendo construída em frente ao 

cemitério não será fechada ao redor. Por não saber se isso é verídico, solicitou que a Prefeita e 

o Secretário de Urbanismo analisassem essa situação com carinho, até porque vai ficar 

bastante esquisito, parecendo dois cemitérios e não pegaria bem e que o local é um cartão de 
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visita do município. Solicitou que a construção do muro seja realizada com urgência para 

impedir a entrada de animais e também de pessoas mal-intencionadas no local, pois o 

cemitério é um lugar que devemos ter muito respeito. O Vereador Norberto da Silva 

Barancelli também se manifestou, declarando que muitas pessoas fizeram essa cobrança e que 

no futuro não teremos mais estacionamento em frente ao cemitério. Para o Vereador, a 

Prefeita deveria ter comprado parte do terreno ao lado para aumentar o cemitério. Disse que 

foram vendidos de três a quatro lotes pertencentes ao município e que deveriam ter pensando 

em fazer uma troca com o proprietário do terreno vizinho ao cemitério. Afirmou também que, 

ao invés de pensarem em construir um parque de rodeios, seria mais viável ter pensado em 

construir um novo cemitério no município. Sem mais pronunciamentos, a indicação foi à 

votação e aprovada por unanimidade de votos. Continuando, a Senhora Presidente submeteu à 

apreciação do Plenário a Indicação Nº 032/2018. Manifestou-se o Vereador Norberto da 

Silva Barancelli, autor do pedido, o qual assegurou que a mesma indicação foi aprovada no 

dia 24.02. Afirmou que em visita na Linha Floresta, esteve na propriedade do Senhor Gentil 

Perin, e que o mesmo comentou que não planta mais produtos, trabalha apenas com 

confinamento de gado e que serão entregues no final desse mês (40) quarenta bois. Segundo o 

Vereador, este cidadão é um senhor de idade, agricultor e trabalhador e que precisamos 

incentivar essas pessoas a permanecerem na agricultura. Disse que o cascalhamento que se faz 

necessário dá em torno de (30) trinta metros, no entanto, vê a Senhora Prefeita preocupada 

com empregos em nosso município, mas não vê ela oferecendo condições para quem já está 

em nosso município e precisa desse serviço. A seu ver, tanto a Prefeita quanto o Secretário de 

Obras e o Secretário da Agricultura devem fazer visitas no interior para ver o que realmente 

está ocorrendo com nossa agricultura, por isso, pediu urgência no atendimento a esse 

pedido.Não havendo mais pronunciamentos, a indicação foi à votação e aprovada por 

unanimidade de votos. Em seguida, foi à discussão a Indicação Nº. 033/2018, do Vereador 

Norberto da Silva Barancelli. Novamente com a palavra, o autor declarou que visitou a Linha 

Alto e Baixo Caçador e esteve até a propriedade do Senhor Giovani Pilonetto. Pode verificar 

que a estrada no geral não está toda ruim, mas a partir da propriedade do Senhor Taylor, 

necessitaria do serviço de cascalhamento em aproximadamente 400 (quatrocentos) metros, 

além da limpeza das valas para possibilitar o alargamento da estrada, pois esse agricultor 

reclamou que a estrada é muito estreita. Segundo o Vereador, neste ano esses agricultores 

produziram 3.000 (três mil) sacos de soja e espera que a Prefeita junto com o Secretário 

responsável tomasse as devidas providências, até porque entraremos no período do inverno e 

já se comenta em fazer turno único, sendo que isso vai dificultar para o produtor rural. A 
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indicação foi posta em votação e aprovada por unanimidade de votos. A Indicação Nº. 

034/2018, do Vereador Norberto da Silva Barancelli foi a próxima matéria a entrar em pauta. 

Fazendo uso da palavra, o autor justificou que está fazendo essa indicação pela terceira vez. 

Declarou que as máquinas passaram bem perto dessa propriedade, sendo que já tinha feito o 

pedido. Disse ainda que vem reiterar essa indicação, porque aquele cidadão também é um 

produtor rural, que paga seus impostos, devemos respeitá-lo porque este cidadão também 

contribui para o pagamento de nossos salários. O Vereador afirmou que tem recebido 

comentários de que o Vereador Norberto faz muitas críticas. Mas, no seu ponto de vista, isso 

não é querer criticar, são por volta de (60) sessenta metros de patrolamento, cascalhamento e a 

colocação de aproximadamente seis tubos. Acrescentou ainda que tem observado que a 

Prefeita não está interessada em fazer com que o produtor rural permanece no interior. E para 

finalizar, comentou que em forma de protesto fará essa indicação todo o mês, até que a 

Prefeita atenda ao pedido desse produtor. A indicação foi submetida à votação e aprovada por 

unanimidade de votos. Ainda na Ordem do Dia, deliberou-se sobre o Projeto de Lei Nº. 

023/2018. O primeiro a se pronunciar foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Explicou à 

população maximilianense que só votará favorável ao projeto, porque os R$ 3.000,00 (três mil 

reais) é um recurso federal, como forma de incentivo, que serão pagos para esses três 

funcionários que trabalharão nesse programa na parte de fiscalização. E disse também que no 

projeto vem mencionado que durante o ano voltaria em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) para ser aplicado dentro do nosso município. Também se pronunciou a Vereadora Onira 

Orlando Zonin, parabenizando os três profissionais que se dispuseram a fazer essa capacitação 

para que esse projeto fosse viável em nosso município. Afirmou que este valor não será pago 

pelos cofres públicos, mas sim pelo Governo Federal, tanto é que estes profissionais precisam 

atingir determinados pontos até o final do ano. Esclareceu que as multas serão lançadas no 

programa do governo estadual e é o governo que decidirá o que fazer. No seu entendimento, 

com esse programa o município vai lucrar, além de beneficiar os comerciantes locais, porque 

existia uma demanda muito grande de pessoas que entravam em nosso município e vendiam 

produtos ilegais. Sem mais pronunciamentos, o projeto foi à votação e aprovado por 

unanimidade de votos. Seguindo foi submetido à discussão o Projeto de Lei Nº. 024/2018. 

Não havendo discussões dos Vereadores, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

Na sequência foi à deliberação o Projeto de Lei Nº. 025/2018. Nenhum Vereador querendo se 

manifestar, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O Projeto de Lei Nº. 

026/2018 entrou em pauta. Sem discussões, de imediato foi à votação e aprovado por 

unanimidade de votos. Da mesma forma o Projeto de Lei Nº. 027/2018, sem discussão dos 



 

       ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

      Câmara Municipal de Vereadores de Maximiliano de Almeida 

 
Vereadores foi à votação, recebendo aprovação por unanimidade de votos. Seguindo foi à 

deliberação o Projeto de Lei Nº. 028/2018. Sem pronunciamentos, foi à votação e aprovado 

por unanimidade de votos. A última matéria em pauta foi o Projeto de Lei Nº. 029/2018. De 

início manifestou-se o Vereador Sergio Bernardi, falando da grande satisfação em votar estes 

dois últimos projetos que tratam de duas ambulâncias. Fez um agradecimento ao Deputado 

Covatti Filho que destinou uma delas. Considerou muito importante para o município e que 

certamente salvarão muitas vidas, pois a ambulância que o hospital dispõe encontra-se em 

péssimas condições e não oferece um transporte digno para as pessoas. Disse ainda que as 

duas ambulâncias melhorarão muito o atendimento em nosso município. O Vereador Ismael 

Zukunelli também se pronunciou fazendo das palavras do Vereador Sergio as suas. Comentou 

que se sente feliz, por mais uma vez poder agradecer aos Deputados que destinaram essas 

ambulâncias, as quais serão muito bem-vindas e que reforçarão a Secretaria Municipal de 

Saúde, principalmente na questão do transporte que havia decaído. Mas ponderou que através 

dessa ajuda começarão alavancar novamente essa secretaria, dando um conforto maior aos 

necessitados. O Vereador Marcelo Locatelli também se manifestou falando de como é bom 

ver que no município são cinco projetos de recursos federais. Não somente parabenizar os 

deputados que estão investindo no município, mas também parabenizar a administração, o 

setor de projetos da prefeitura e também os Vereadores que estão indo atrás desses recursos. 

Sabe que é uma força tarefa de todos para que o município consiga se desenvolver e melhorar 

os serviços prestados. Sem mais manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por 

unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia e havendo uma inscrição para a Tribuna 

Livre, a palavra foi concedida a Senhora Edinara Barancelli. Após saudar os Vereadores e o 

público presente, afirmou que após uma conversa com o Vice-Prefeito, acreditou que seria 

necessário falar sobre a sua saída da Secretaria de Planejamento e Habitação, na qual exercia 

o cargo de Secretária. Disse que a população cobrava explicações, porque acreditaram num 

trabalho que vinha sendo realizado.  Disse que é a primeira suplente de Vereador dessa Casa 

com a coligação PP e PT e assegurou que estará sempre vigilante e atenta a tudo e a todos. 

Declarou que durante uma conversa com a Prefeita, a mesma relatou que por fuxicos de fora, 

de outras pessoas, estaria lhe excluindo da Secretaria. Agradeceu ao Contador da Prefeitura, 

que nas reuniões de gabinete, onde estavam presentes Secretários e alguns Vereadores, 

sempre lhe rendeu elogios, que fazia muito com tão pouco. Mas, que havia sido demitida 

somente pela Prefeita, que a decisão foi exclusiva dela, mesmo porque o Vice-Prefeito que é 

do PP e o Presidente do Partido, que é Vereador Ismael Zukunelli não sabiam da sua 

demissão, e por isso questionou que diálogo teria entre essa coligação? Segundo informações 
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do Vice-Prefeito, após sete meses sem Secretário, estariam vendo para o próximo mês a 

contratação de uma nova pessoa para assumir a secretaria. Disse ficar feliz porque os 

eleitores, os cidadãos maximilianenses poderão ser atendidos, pois até então estavam sem 

saber a quem recorrer. E que se sente feliz porque muitas pessoas bateram em sua porta, 

dispostas a fazer um abaixo-assinado pedindo a sua volta, mas que isso não seria mais viável. 

Ao final, agradeceu a oportunidade e o aprendizado nesse tempo em que trabalhou pelo povo, 

sem olhar siglas partidárias. Disse ainda que por serem políticos, precisam de uma sigla 

partidária, mas aconselhou que depois de eleitos devemos esquecer essas tais siglas 

partidárias, pois só assim o nosso município vai trabalhar bem e fluir.Não havendo mais 

inscritos para ocupar a Tribuna Livre, a Senhora Presidente passou de imediato para as 

inscrições do Grande Expediente. O primeiro inscrito a ocupar a tribuna foi o Vereador 

Diego Antonio Pereira. Após saudar os demais Vereadores e o público presente, o Vereador 

comentou que na última sessão havia questionado a Prefeita e o Secretário de Indústria e 

Comércio sobre qual seria o planejamento, o que teriam de recurso para o nosso comércio, 

para as indústrias e a nossa população. E como já esperava, não foi respondido e esse era seu 

medo e também onde começa a sua preocupação. Perguntou o que o município teria a 

oferecer para nosso comércio ou para as indústrias que queiram se instalar em nosso 

município? Entende que essa preocupação não seja apenas sua, mas também de muitos 

comerciantes, dos empregados e da população no geral. Disse que não tem visto muitas 

saídas, a não ser ficar olhando o nosso comércio se perder e fechar as portas. Falou também 

dos recursos que vieram e que somam quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

parabenizou a todos sem citar nomes. Referiu-se a conquista através do Governo Estadual, 

onde foram contemplados com um trator, sendo que os quatro Vereadores da Bancada do 

PMDB foram convidados para o dia 07 do próximo mês para receber do Governador Sartori 

esse trator que beneficiará muito agricultura do município. O segundo inscrito a ocupar a 

tribuna foi o Vereador Norberto da Silva Barancelli. Após saudar o público presente, o 

Vereador fez um breve relato sobre o mal-entendido que ocorreu na última reunião do mês de 

abril. Questionou a Vereadora Onira Zonin se ela saberia explicar quantos minutos o autor de 

um requerimento tem para se pronunciar? O Vereador esclareceu que de acordo com o Art. 98 

do Regimento Interno dessa Casa, o autor de um requerimento ou indicação tem (10) dez 

minutos para se pronunciar. Disse que naquela reunião, a Vereadora Onira, sem a sua 

autorização e sem a autorização da Presidente, lhe cortou o discurso, tomando-lhe a palavra. 

Considerou isso uma falta de respeito com os colegas Vereadores. Disse que foi criado sem 

pai e mãe, não teve estudo, mas que sempre soube respeitar. Dirigindo-se a Vereadora Onira 
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afirmou que a mesma não tinha esse direito, até porque estava dentro do seu tempo 

necessário. Disse ainda, que quando apresentou o requerimento pedindo a saída do Senhor 

Secretário administração, a Vereadora Onira disse que este cidadão matou a fome de muita 

gente de Maximiliano. Disse que o recurso que vem para o nosso município não é esmola, e 

que aqui ninguém matou a fome de ninguém, pois é direito destes cidadãos, esse dinheiro não 

é do Secretário, não é Vereador, não é do Prefeito, nem do governo estadual e federal, esse 

dinheiro é dos impostos das pessoas que trabalham.  Disse que é mesma coisa que irmos  ao 

posto de saúde pegar qualquer um medicamento ou fazer um exame não é a Prefeita que dá, 

nem o Secretário e nem o Vereador, isso é um direito da população.  Afirmou ainda que não 

concorda com as palavras da colega Vereadora, porque as pessoas de nossa cidade são 

trabalhadoras, que tinham direito na época e que hoje ainda exigem seus direitos.  Relatou 

também que durante a semana recebeu mais uma ameaça, disseram que seu tombo seria 

grande. Lembrou que ao tomar posse jurou que trabalharia falando a verdade, porque foi 

eleito pela população e que vai trabalhar pelo povo. Se for caçado não tem problema, pois 

continuará defendendo o povo e que seu tombo será maior só se lhe matarem. Disse que não 

teme nada, até porque essa pessoa que fez esses comentários deveria guardar as palavras para 

ela. Sobre o que foi dito pela colega Edinara, o Vereador declarou que a pessoa quando quer 

trabalhar para o povo e não defender um partido corre esse risco por defender a verdade. 

Deixou registrado aos futuros Vereadores e Prefeito que o juramento no dia da posse tem que 

ser cumprido, falar a verdade, trabalhando em prol do nosso município e não defendendo 

falcatruas. Comentou também que não defende falcatrua nem de um filho seu e que esta sendo 

perseguido porque em janeiro, através de denúncia anônima em sua casa a polícia esteve 

fazendo busca e apreensão, mas que graças a Deus não encontraram nada, mesmo porque não 

deixa “seu rabo para pisarem”. Seguiu dizendo que é uma pessoa limpa, que se criou sem os 

pais, mas tudo o que tem conseguiu trabalhando. Para concluir declarou que está sendo 

perseguido por defender a verdade em nosso município e acredita que virão mais 

perseguições, mas que não desistirá e dentro dessa Casa jamais vai mentir, sempre trabalhará 

com lealdade, defendendo a verdade e o povo e não falcatruas. A última inscrita foi a 

Vereadora Onira Orlando Zonin. Depois de saudar os Vereadores e o público presente, a 

Vereadora mencionou alguns pontos positivos que estão acontecendo em nosso município.   

Em reunião ocorrida hoje pela manhã com todos os Secretários e alguns Vereadores, onde foi 

colocada a situação de nosso município e surpreende a quantidade de coisas boas que estão 

vindo para o município, apesar dos recursos do governo federal cada vez menores, estamos 

fazendo muito com tão pouco.  Informou que a Prefeita em conjunto com o Secretário de 
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Saúde, através da empresa TransCervinski, que faz a linha Maximiliano a Erechim, passará a 

ajudar na passagem das pessoas que precisam se deslocar por problemas de saúde ou no 

INSS. Informou que a passagem custaria em torno de R$ 35,00, passando na Secretaria da 

Saúde para fazer um cartão, as pessoas poderão viajar com TransCervinski no valor de R$ 

30,00 (trinta reais) e chegando em Erechim terão um carro disponível para levá-los no 

destino. Sobre o parque industrial, a Vereadora salientou que está aberto para qualquer 

empresa que queria se instalar, sem custo do terreno, luz e água e também quem já está 

instalado no município e queira se deslocar para a área industrial. No seu ver a Prefeita está 

pensando em empregos para o município oferecendo essa área para trabalharem e toda a 

assistência que for necessária, a Prefeitura estará disponibilizando todo o apoio.  Sobre as 

emendas que foram votadas nesta reunião, ambas de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 

reais), uma delas destinada pelo Deputado Federal Covatti, parabenizou e agradeceu por essa 

ambulância, a qual depois será equipada com uma UTI móvel, sendo que o outro recurso no 

valor de R$ 170.000,00 foi destinado pelo Deputado Federal Dirceu do PTB, recursos esses 

de que o nosso município estava precisando. Informou que dentro de pouco tempo será 

disponibilizada a internet rural no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), através do 

Senador Lasier Martins, que na visita que fizeram em Brasília foi entregue o pedido e agora 

colhem os frutos. Sobre a emenda de Bancada, que o Vereador Diego colocou de que o 

Governador do Estado faria o pagamento, a Vereadora mencionou que foi uma indicação do 

Deputado Federal Henrique Fontana. Destacou ainda que a ALUDI precisará de mão de obra 

de pedreiros e serventes para a construção das casinhas, mas segundo a Vereadora, o pessoal 

está apavorado, porque muito se falou nessa Casa em emprego, oportunidades para as pessoas 

do município e os materiais de construção, porém, o pessoal não tem procurado.  Quem sabe a 

população ainda não ficou sabendo dessas oportunidades, mas quem quiser trabalhar poderá ir 

até a prefeitura e falar com o Secretário da Indústria e Comércio ou também com Thiago 

Souza, que estão à disposição para pegar o nome das pessoas que estiverem interessadas em 

trabalhar, pois já querem dar início às obras na semana que vem. Parabenizou a administração 

pelo belo trabalho que está fazendo, que juntos com os Vereadores estão buscando recursos. E 

para concluir disse que também faz isso, sem pensar em benefício próprio, até porque não tem 

pretensões futuras na política, mas pensa no povo de Maximiliano de Almeida, de lutar e 

trabalhar pelo bem de todos. Não havendo mais inscritos para falar no Grande Expediente e 

mais nada a ser tratado, a Senhora Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente 

reunião. Do que eu, Marcelo Junior Locatelli, Secretário, determinei que fosse lavrada a 
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presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pela Senhora 

Presidente da Mesa.  

 

 

 

 

 


