
Ata nº 2157 

 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 18:30 (dezoito e trinta) 

horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniram–se em sessão ordinária sob a 

presidência da vereadora Jovane Mantovani Dondel os senhores vereadores: Carlos 

Alberto Dall’Oglio, Leonardo Antonelo, Lucir José Ferrari, Leocindo Miguel Bussacro, 

Nelso Dall’Orsoletta, Maria Elena Prando Trevisan, Paulo Henrique Da Cas e Sérgio 

Antônio Calegari. Invocando a proteção de Deus a Presidente saúda todos os colegas e 

realiza o juramento de Posse do Vereador Lucir José Ferrari. Na sequência solicita a 

leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura a Presidente colocou a ata em votação 

sendo aprovada por unanimidade. Na ordem do dia constou o Projeto de Lei nº 022/2019 

de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a Política Municipal de 

Saneamento Básico e dá outras providências”.  Após a leitura, a Presidente concedeu a 

palavra ao Assessor Jurídico do Poder Executivo, Dr.Fábio Tavares, que prestou 

esclarecimentos sobre o projeto aos Edis. Na sequência, suspendeu-se os trabalhos para 

baixar às comissões competentes. Reiniciando a sessão o Presidente colocou em 

discussão o projeto 022/2019 e não havendo nada contra o mesmo foi colocado em 

votação sendo aprovado por unanimidade. Ainda na ordem do dia constou a Indicação 

nº 033/2019 de autoria do vereador Paulo Henrique, “Para que o Executivo Municipal 

solicite junte ao DEINFRA a construção de um Trevo no Distrito Industrial de nosso 

Município. Com a palavra o vereador disse que esta indicação já foi apresentada por 

colegas e também já foi comentada a necessidade desta ação, para evitar acidentes. Em 

conversa com o Representante da Empresa Saul Pré-Moldados, o mesmo disse da alta 

velocidade com que os veículos trafegam por aquele local, tornando perigoso a entrada e 

a saída, especialmente de veículos pesados. Na sequencia o Presidente colocou em 

discussão a Indicação nº 033/2019 e não havendo nada contra a mesma foi colocada em 

votação sendo aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia passou-se a palavra 

livre quando fez uso o vereador Lucir que agradece o colega Fabiano por lhe proporcionar 

poder assumir os trabalhos do legislativo pelo período de trinta dias devido a sua licença. 

Espera contribuir com o Poder Legislativo aprovando as indicações dos colegas e 

apresentando aquelas solicitadas, sempre em prol da comunidade. Se associa as palavras 

do colega Paulo quanto a indicação apresentada e aproveita para ressaltar a necessidade 

da colocação de placas, ou modificação da entrada e saída em frente a Empresa Idol 

Calçados em nossa cidade. Ressalta que no horário do meio dia e ás 5:30, horário de saída, 

aumenta o trafego de carros em alta velocidade, tornando perigoso a saída dos 

funcionários da empresa citada. Em aparte o vereador Carlos refere-se ao vereador Lucir, 

dizendo que o colega Paulo já apresentou esta necessidade através de indicação, já 

protocolada. Retornando a palavra o vereador Lucir parabeniza a Administração por 

tantas obras que estão sendo concretizadas em nosso município. Cita as quatro pontes, as 

reformas no Centro Comunitário, Ginásio e embelezamento das ruas e em frente a 

Rodoviária Municipal. Em seguida o vereador Leocindo desejou boas vindas ao colega 

Lucir. Parabeniza a colega Jovane por estar frente a presidência desta Casa. Registra seus 

sentimentos de pesar a Família Bonamigo, pelo falecimento da Senhora Olinda 

Bonamigo. Na sequencia o vereador Paulo agradece toda a comunidade pela 

solidariedade à Família Proner, que nos últimos dias foi vítima de incêndio, perdendo a 

casa e todos os seus pertences. Segundo o seu vô, proprietário da casa, após o incêndio 

eles possuem mais roupas e utensílios de casa, que anteriormente. Disse que a 

comunidade foi muito solidária. Por fim a vereadora Jovane reforça o convite feito na 

sessão passada, para a Festa na Comunidade de São Cristóvão, que acontecerá no próximo 



domingo. Informa a todos que na próxima sexta-feira, dia nove, não haverá sessão, 

retornando no dia dezesseis, as dezoito e trinta horas. Nada mais havendo a tratar o 

Presidente mandou que se lavrasse a presente ata que uma vez aprovada vai pelos mesmos 

assinada.  
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Ata nº 2158 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 18:30 (dezoito e 

trinta) horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniram–se em sessão ordinária 

sob a presidência da vereadora Jovane Mantovani Dondel os senhores vereadores: Carlos 

Alberto Dall’Oglio, Leonardo Antonelo, Lucir José Ferrari, Leocindo Miguel Bussacro, 

Nelso Dall’Orsoletta, Maria Elena Prando Trevisan, Paulo Henrique Da Cas e Sérgio 

Antônio Calegari. Invocando a proteção de Deus a Presidente saúda todos os colegas e 

solicita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura a Presidente colocou a ata em 

votação sendo aprovada por unanimidade. Na ordem do dia constou 2 (duas) indicações 

de autoria do vereador Lucir. Indicação nº 034/2019 “Para que o Executivo Municipal 

juntamente com a Secretaria de Agricultura realize a aquisição de um distribuidor de 

adubo líquido com capacidade de quatro mil litros para a Associação de Moradores de 

São Roque”. Indicação nº 035/2019 “Para que o Executivo Municipal juntamente com o 

setor competente estude a possibilidade de emitir boletos que possam ser pagos em 

qualquer agencia bancaria”. Com a palavra o vereador disse que a indicação 34/2019 é 

um reforço, do mesmo pedido feito em dois mil e dezessete. Disse que o equipamento 

atual tem capacidade apenas para três mil litros e está bastante deteriorado, devido ao 

tempo de uso e efeito corrosivo do adubo. Ressalta que um dos grupos da comunidade 

está necessitando de um novo equipamento e com maior capacidade, conforme citado. 

Quanto a indicação 35/2019, o autor disse que muitas pessoas comentam que como são 

correntistas de outros bancos, gostariam de fazer o pagamento de suas constas no mesmo, 

porém, as contas emitidas pela prefeitura, podem apenas ser pagas no Banco do Brasil, 

dificultando o processo. Ressalta seu pedido para a possibilidade do pagamento em 

qualquer agencia bancaria. Na sequencia a Presidente colocou em discussão as 

indicações: 034/2019 e 035/2019 e não havendo nada contra as mesmas foram ambas 

colocadas em votação sendo aprovadas por unanimidade. Na sequência constou o 

Requerimento nº 001/2019 de autoria da vereadora Maria Elena Prando Trevisan que trata 

de “Moção de Aplausos” com votos de congratulações para o SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE LACERDÓPOLIS pelos serviços prestados em 

prol da Comunidade. Com a palavra a vereadora acredita ser importante demonstrar a 

gratidão àqueles que fizeram acontecer. Disse que durante os cinquenta anos de serviço 

prestados a comunidade, muitas conquistas foram esquecidas. Aproveita para citar: a 

aposentadoria, quando antes, os beneficiados tinham que comprar muitas coisas para seu 

uso necessário com o pouco dinheiro obtido do seu suor, hoje, o benefício da 

aposentadoria, veio a suprir muitas necessidades. Cita ainda o benefício dentário, quando, 

antes de ser oferecido e aberto a unidade de saúde, este serviço era oferecido pelo 

Sindicato. Lembra que as suas restaurações dentárias foram realizadas nesta instituição. 

Enaltece sua moção e acredita ser merecida. Em seguida a Presidente colocou em 

discussão o Requerimento nº 001/2019 e não havendo nada contra o mesmo foi colocado 

em votação sendo aprovado por unanimidade.  Ainda na ordem do dia constou o convite 

da Creche CEI Anjo Azul, para participar da Cerimônia Degustação e Premiação das 

Melhores Receitas do Concurso Panelinhas da Mamãe, que será realizado dia vinte e um, 

próxima quarta-feira. Encerrada a ordem do dia passou-se a palavra livre quando fez uso 

o vereador Leonardo que comenta a matéria divulgada nas redes sociais, quanto a 

liberação de radiologia no HUST. Acredita ser uma notícia muito importante para a saúde 

de nossa região, pois, quando as pessoas necessitavam deste procedimento, precisavam 

se deslocar até Chapecó. Espera que esta decisão seja concretizada em breve. Parabeniza 

a Escola Municipal CIEL, pela iniciativa em prol da paz, através da confecção de bótons 



e adesivos para geladeira. Acredita que esta iniciativa veio exatamente em um momento 

em que a intolerância e a violência estão fazendo parte de muitas famílias e locais do 

mundo. Ressalta seus cumprimentos a Diretora, professores e alunos. Em seguida o 

vereador Paulo parabeniza toda a equipe da Escola Estadual Joaquim D’Agostini pelo 

baile promovido no último sábado. Parabeniza o colega Leonardo, docente na escola, os 

outros professores e tantos munícipes que fizeram e fazem parte da história da escola 

estadual. Por fim a Presidente convida a todos para a próxima sexta-feira, ás dezoito e 

trinta horas e dá por encerrada a presente sessão.  
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Ata nº 2159 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 18:30 (dezoito e 

trinta) horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniram–se em sessão ordinária 

sob a presidência da vereadora Jovane Mantovani Dondel os senhores vereadores: Carlos 

Alberto Dall’Oglio, Leonardo Antonelo, Lucir José Ferrari, Leocindo Miguel Bussacro, 

Nelso Dall’Orsoletta, Maria Elena Prando Trevisan, Paulo Henrique Da Cas e Sérgio 

Antônio Calegari. Invocando a proteção de Deus a Presidente saúda todos os colegas e 

solicita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura a Presidente colocou a ata em 

votação sendo aprovada por unanimidade. Na ordem do dia constou o Projeto de Lei nº 

023/2019 de autoria do Executivo Municipal que, “Autoriza efetuar despesa coma 

concessão de auxílio financeiro aos idosos matriculados no curso “Universidade da 

Terceira Idade” (UNITI) e dá outras providências”. Após a leitura o Presidente suspendeu 

os trabalhos para baixar às comissões competentes. Reiniciando a sessão a Presidente 

colocou em discussão o Projeto de Lei nº 023/2019  e não havendo nada contra o mesmo, 

foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Ainda na ordem do dia 

constou a Indicação nº 023/2019 de autoria do vereador Lucir para que “Para que o 

Executivo Municipal juntamente com o setor de agricultura faça a aquisição de um kit 

fenação”. Após a defesa do mesmo o Presidente colocou em discussão a Indicação nº 

023/2019 e não havendo nada contra a mesma foi colocada em votação sendo aprovada 

por unanimidade. Encerrada a ordem do dia passou a palavra livre onde fez uso a 

vereadora Maria que disse já ter feito sua inscrição na UNITI. Acredita que será uma 

ótima oportunidade para as pessoas da melhor idade estarem envolvidas em comunidade, 

desviando o foco da rotina da vida. Acredita que até mesmo as pessoas que fazem uso de 

muitos medicamentos, poderão diminuir o uso, pois muitas preocupações, serão 

esquecidas durante o curso, que proporcionará nova realidade de assuntos e amigos. Neste 

sentido ressalta que sua inscrição foi firmada, como incentivo para que a sua sogra 

também participasse, já que passa por alguns problemas emocionais. Parabeniza a 

Secretaria de Educação e toda a equipe do CEI Creche Anjo Azul, pelo evento “Concurso 

das Panelinhas”. Ressalta que a colega e Presidente desta Casa Jovane, pode falar ainda 

com mais propriedade, já que experimentou todos os pratos do concurso, como “jurada”. 

Disse que o prato vencedor foi a sopa chamada, “preguiça da mamãe” e o terceiro lugar, 

a nossa tradicional polenta recheada, entre os classificados também estiveram os doces. 

Parabeniza também as merendeiras participantes. Em seguida o vereador Leonardo, 

afirma que é importante que todos os eleitores de nosso Município se dirijam ao Cartório 

Eleitoral de Joaçaba para realizarem o recadastramento do título eleitoral, cumprindo 

assim, com seu dever de cidadão. Ressalta a importância dos colegas no incentivo aos 

eleitores. Disse das notícias com relação ao valor do ICMS, ditas pelo nosso Presidente 

nos últimos dias. Espera que as decisões venham em primeiro lugar, em prol da 

comunidade brasileira. Parabeniza a Administração, a Assistente Social Neidler e toda 

equipe do CRAS pelo projeto enviado a esta Casa no dia de hoje. Acredita que foi um 

projeto pioneiro e certamente será exemplo para toda região em prol da melhor idade. Na 

sequencia o vereador Lucir parabeniza toda a Administração pelos diversos eventos e 

obras que estão sendo realizados. Cita o evento dito pela colega Maria e parabeniza a 

Coordenação do CEI Creche Anjo Azul. Ressalta também o embelezamento dos jardins 

de nossa cidade. Enaltece o olhar feminino, especialmente, a Vice-Prefeita, que está à 

frente da coordenação deste serviço. Aproveita para parabenizar o colega Nelso que na 

condição de funcionário da Secretaria de Obras também, está colaborando assiduamente 

neste serviço. Disse dos frequentes pedidos dos moradores do Bairro Nossa Senhora 



Aparecida para que seja demolido o prédio onde funcionava a escola, para então ser feito 

um espaço de lazer para as crianças daquele bairro. Segundo o Assessor o caso já foi 

discutido, tendo sido concedido mais tempo ao município, já que o diagnóstico é 

necessário, para esta decisão, e está sendo elaborado pelos engenheiros da AMMOC. Por 

fim a vereadora Jovane parabeniza a administração pelo projeto em pauta neste dia. 

Acredita que será muito bom para a Melhor Idade. Parabeniza também toda a equipe do 

CEI Creche Anjo Azul pelo evento citado também pela colega Maria. Disse que provou 

todos os pratos, e realmente o prato vencedor, a “sopa preguiça da mamãe”, merecia o 

primeiro lugar pelo delicioso sabor. Por fim a Presidente convida a todos para a próxima 

sexta-feira, ás dezoito e trinta horas e dá por encerrada a presente sessão.  
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Ata nº 2160 

 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 18:30 (dezoito e trinta) 

horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniram–se em sessão ordinária sob a 

presidência da vereadora Jovane Mantovani Dondel os senhores vereadores: Carlos 

Alberto Dall’Oglio, Leonardo Antonelo, Lucir José Ferrari, Leocindo Miguel Bussacro, 

Nelso Dall’Orsoletta, Maria Elena Prando Trevisan, Paulo Henrique Da Cas e Sérgio 

Antônio Calegari. Invocando a proteção de Deus a Presidente saúda todos os colegas e 

solicita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura a Presidente colocou a ata em 

votação sendo aprovada por unanimidade. Na ordem do dia constou a Moção de Repúdio 

nº 002/2019 de autoria do vereador Sérgio Antônio, para a Secretaria de Estado da 

Fazenda de Santa Catarina, pelo aumento do ICMS. Após a leitura o Presidente suspendeu 

os trabalhos para baixar às comissões competentes. Reiniciando a sessão a Presidente 

colocou em discussão a Moção de Repúdio nº 002/2019. Com a palavra o vereador disse 

que se trata do valor que deverá ser fixado nos últimos dias dos diversos produtos 

comercializados no Brasil, e em especial, o aumento que seria aplicado nos defensivos 

agrícolas, porém, tal decisão foi retrocedida pelo governo nos últimos dias. Ressalta que 

este aumento seria aplicado apenas no Estado de Santa Catarina, o que faria com que as 

compras fossem feitas no Estado vizinho, diminuindo a nossa receita e aumentando a 

deles. Acredita que ao invés dessa decisão o governo deveria dar incentivo para consumo. 

Ressalta que caso seja aumentado o valor dos impostos, ao invés do valor do salário, 

haverá a consequente diminuição nos investimentos, já que o custo com o capital atual 

será ainda maior. Disse do grande impacto que o setor agrícola passaria uma vez que 

movimenta grande parte da economia regional e nacional. Acredita que o governo deva 

fazer políticas inteligentes para evitar a crise e a falência de diversos setores. Acredita 

que nosso município deva se posicionar contra o aumento, e na condição de legislador e 

representante do povo pede a colaboração dos demais colegas.  Em seguida a Presidente 

colocou a referida Moção em discussão. Com a palavra o vereador Leonardo concorda 

com as palavras do colega Sérgio, quanto a importância de mesmo sendo um município 

pequeno, demonstrar nossa posição contrária ao aumento. Acredita que a volta atrás pelo 

governo, por decidir não aplicar o ICMS aos defensivos, deu-se pela discussão das 

empresas representativas acerca do impacto negativo para o setor agrícola. Acredita que 

não apenas o setor agrícola, mas toda cadeia produtiva vem passando por diversos 

desafios e dificuldades. Cita a estiagem ocorrida nos últimos dias, enfrentada pelos 

agricultores, buscando sempre manter o índice significativo gerado por este setor 

econômico. Na sequencia a Presidente colocou em votação a Moção de Repúdio nº 

002/2019  e não havendo nada contra a mesma foi aprovada por unanimidade. Ainda na 

ordem do dia constou: Convite da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, para 

prestigiar as apresentações no Momento Cívico alusivo à Pátria. Ofício CMDCA 

001/2019, permissão para apresentação das candidatas habilitadas ao pleito eleitoral para 

eleição do Conselho Tutelar 2019, e solicitação do espaço desta Casa para votação 

popular. Na sequência a Presidente deferiu o ofício, passando a palavra livre, quando fez 

uso o vereador Paulo que parabeniza a Professora de Italiano por todo trabalho em prol 

do resgate da cultura italiana em nosso Município, apresentado a pouco pela professora. 

Disse que foi aluno da primeira turma de italiano na escola municipal, quando lecionava 

a professora Karina Sartori, vista como pioneira na apresentação. Registra seus 

sentimentos de pesar a Família Dall’Orsoletta pelo falecimento do Senhor Rosalino, pai 

do ex-vereador Fredson. Comenta o amistoso de futebol e demonstra sua preocupação 

quanto ao perigo de uma tragédia que poderia ter ocorrido. Disse que após as excelentes 

reformas e a colocação de um excelente piso, a quadra ficou maior e mais próxima da 



parede. Acredita que se deva pensar ações para proteger os atletas de possíveis impactos 

contra a parede, prevenindo maiores fatalidades. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Lucir que demonstra seus sentimentos de pesar a Família Dall’Orsoletta. Deseja 

sucesso a secretária desta Casa Fernanda, em mais esta etapa de estudos. Enaltece e 

concorda com o colega Sérgio quanto a moção apresentada. Agradece o colega Fabiano 

pela oportunidade. Disse da possibilidade de derrubar o prédio onde funcionava a escola 

municipal, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, para transformar a área em 

lazer para as crianças do bairro. Ressalta que este assunto foi matéria de uma de suas 

indicações na sessão passada, porém, todo um estudo está sendo realizado e após 

diagnóstico e parecer jurídico, esta sugestão poderá ser concretizada. Na sequencia fez 

uso da palavra o vereador Leonardo que cumprimenta o Presidente desta Casa, Vereador 

Fabiano presente nesta sessão, porém, ainda de licença. Demonstra sua alegria e 

admiração pelo lazer escolhido pelo colega, quando o acompanhou através das redes 

sociais. Disse que pescar no Pantanal como feito pelo colega, também sempre foi um 

desejo seu. Parabeniza a Fernanda pela dedicação para com a cultura italiana de nosso 

Município e refere-se aos alunos da escola estadual que se fazem presentes, para que 

busquem inspiração na professora e jovem, que sempre buscou conhecimento e estudo de 

outras línguas, nos mais diversos países. Acredita que com as diversas negociações 

internacionais, aumento do turismo internacional e oportunidades de emprego em outros 

países, o conhecimento de uma segunda língua é fundamental. Refere-se a Secretária da 

Escola Estadual Claudia Tessaro, presente nesta sessão, para que leve seus cumprimentos 

a Diretora Luciana, a toda equipe da escola e a SED, pelas diversas melhorias, sempre 

preocupados em oferecer a cada professor e aluno um melhor espaço de trabalho e estudo. 

Cita as salas que hoje, como em nenhuma outra época, são todas equipadas com 

Datashow. Na condição de professor agradece imensamente. Demonstra seus sentimentos 

de pesar a família Dall’Orsoletta pelo falecimento do empresário e desportista Senhor 

Rosalino. Pede a Deus que conforte o coração de toda família. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Carlos que disse da importância de nos movimentarmos contra a 

transferência da Regional de Joaçaba relativas a Epagri e a CIDASC, para a cidade de 

Campo Novos, segundo as notícias nos meios de comunicação. Acredita que todo o 

atendimento à nossa comunidade será dificultado tanto pela distância, quanto pela 

agilidade nos serviços prestados a nossa região. Demonstra seus sentimentos de pesar a 

Família Dall’Orsoletta e especialmente ao seu colega Fredson, ex-vereador desta Casa e 

filho do ente Senhor Rosalino. Ressalta as tantas e diversas oportunidades oferecidas a 

tantas pessoas através do empresário falecido. Registra seus agradecimentos e respeito a 

toda família. Em seguida fez uso da palavra o vereador Sérgio que ressalta sua 

preocupação e certeza em posicionar-se contra o aumento do ICMS. Acredita que a 

agricultura é responsável por grande parte da economia e por isso precisa ser incentivada. 

Disse que todo o agricultor busca a sucessão familiar por isso, necessita de incentivos 

financeiros para investimento. Acredita que o governo irá rever esta decisão e certamente 

voltará atrás. Comenta o início da UNITI, em nosso município, porém a possível 

paralisação temporária das atividades da terceira idade, no interior, devido a participação 

de alguns na UNITI. Demonstra sua preocupação se esta decisão for verdadeira, pois 

muitos idosos não participarão e ficarão sem atividades. Cita o caso de seu pai, que 

certamente ficará muito triste, pois, não perde e sente-se renovado com as atividades 

semanais. Solicita a a colega Maria que participará da UNITI, para que verifique a 

veracidade deste fato. Deseja sucesso e pede a Deus que ilumine a Fernanda em mais esta 

etapa de sua vida. Pede a Deus que conforte a família do Senhor Rosalino, popular 

“Pópo”. Lembra do espírito desportista do Pópo, cita: os ônibus grátis, colocados a 

disposição dos atletas, as chuteiras adquiridas, entre tantas outras ações em prol do 



esporte. Registra seus sentimentos de pesar e agradecimento. Em aparte a vereadora 

Maria concorda com o colega Sérgio quanto ao grande incentivo do “Pópo, para com o 

esporte. Cita sua ida até a cidade de Xanxerê, na condição de desportista, com um ônibus, 

disponibilizado pelo “Pópo”, aos atletas. Retornando a palavra, o vereador Sérgio, solicita 

ao Prefeito que reveja as tantas indicações protocoladas por esta Casa e dê uma atenção 

especial e agilidade para sua concretização. Disse dos diversos projetos apresentados na 

Câmara dos Deputados e que são enviados a esta Casa, como exemplos ou pra discussões. 

Ressalta a importância do envolvimento entre os políticos em projetos em prol da 

comunidade, bem como da participação e discussão da comunidade junto as câmaras. 

Refere-se aos alunos e professores presentes que caso tenham algum assunto, ou projeto 

para apresentar a esta Casa, que protocolem um ofício solicitando a tribuna ou busquem 

um vereador, para discussão. Acredita que estas atitudes motivam os legisladores e 

demonstram o nosso compromisso como eleitor. Em seguida o vereador Leocindo 

também demonstra seus sentimentos de pesar a Família Dall’Orsoletta. Disse que o 

Senhor Rosalino era pai do seu cunhado. Lembra que o ente sempre foi muito disposto e 

incentivador do esporte e o chamava de “camisa nove”, devido a posição de centro avante, 

tomada no campo. Ressalta que ele sempre buscava envolver a todos. Deseja boa sorte a 

Fernanda. Por fim a vereadora Jovane agradece a Assessora Jurídica Janaína e a Secretária 

Fernanda, por toda o auxílio, durante este mês, que esteve frente a presidência desta Casa. 

Deseja boa viagem a Fernanda. Agradece o colega Fabiano e pede desculpas aos demais 

colegas por qualquer atitude ou palavra contrária ao esperado. Por fim a Presidente 

convida a todos para a próxima sexta-feira, ás dezoito horas e dá por encerrada a presente 

sessão.  
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