ATA Nº 4.170
Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 42ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador
Guido Mario Prass Filho (PP), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto
Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo
Carlos Kohlrausch (PDT), Lauri Fillmann (PDT), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José
Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP Secretário), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo
Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino de
Oliveira (PTB – Vice-presidente), no qual posteriormente trará sua justificativa. Por determinação
do Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario Prass Filho, a Diretora Legislativa, senhora
Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas aos
Vereadores desta Casa e aos demais presentes, informando que as Sessões da Câmara de Vereadores
de Taquara podem ser assistidas em tempo real, acessando o endereço eletrônico
www.camarataquara.com.br no link TV Câmara. Para melhor andamento da Sessão pediu a todos
que colocassem seus celulares no modo silencioso ou os desligassem. A partir deste instante o
Presidente do Legislativo Taquarense deu início aos trabalhos da noite, cumprimentando as pessoas
presentes, convidando a todos para realizar em conjunto a Oração do Pai Nosso. Após solicitou que
a Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para
publicidade da mesma. Ofício do Senhor Prefeito: Nº 674/2016, encaminha Leis Municipais nº
5.902 a 5.905, sancionadas em 26 de outubro de 2016. Nº 688/2016, encaminha Lei Municipal nº
5.912, sancionada em 09 de novembro de 2016. Nº 690/2016, encaminha cópia do Relatório do
Monitoramento da Gestão em Saúde (RGMS), e do relatório de Sistema de Apoio ao Relatório de
Gestão (SARGSUS), referente ao 2º Quadrimestre de 2016, bem como solicita agendamento de
Audiência Pública para apresentação do mesmo. Ofício D.L. Nº 585, de 17 de novembro de 2016 –
Ao Executivo Municipal: Vereador Guido Mario Prass Filho, Presidente desta Casa Legislativa,
comunica que foi realizada transferência de recursos financeiros, referente à devolução do
duodécimo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na data de hoje, conforme recibo de
transferência. Publicidade de Projetos de Leis: PROJETO DE LEI Nº 114, de 09 de novembro de
2016 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Dispõe sobre a implementação de atividades
com fins educativos para reparar danos causados no ambiente escolar na rede pública municipal da
cidade de Taquara/RS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 115, de 17 de novembro de
2016 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Obriga as instituições bancárias públicas ou
privadas e as cooperativas de crédito localizadas no Município de Taquara a contratar vigilância
armada para atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia, inclusive em finais de semana e feriados, e dá
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 116, de 17 de novembro de 2016 - VEREADOR
TELMO VIEIRA: Inclui inciso V, no parágrafo 1º, do artigo 1º, da Lei Municipal Nº 5865, de 03 de
junho de 2016, incluindo na adoção de locais públicos por pessoa jurídica, os abrigos das paradas de
ônibus, no município de Taquara/RS, e dá outras providências. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 015, de 17 de novembro de 2016 - VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS:
Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Sr. Paulo Emílio Skusa Morassutti. Correspondência
diversa recebida: Convite - Mitra da Diocese de Novo Hamburgo – Paróquia Santa Teresinha de
nossa cidade, para duas Festas das comunidades que pertencem a Paróquia Santa Teresinha. Dia 04
de dezembro – Festa da Comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição, na localidade de Padilha,
a partir das 10 horas. Dia 11 de dezembro – Festa da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na
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localidade de Olhos D’água, juntamente com o 1º Pilotando com Maria, uma procissão de motos que
saíra do Bairro Santa Teresinha até a Igreja Nossa Senhora Aparecida em Olhos D’água, com início
às 09h20min. Convite do IACS, para as comemorações do aniversário de 88 anos nos dias 18 a 20
de novembro de 2016. Após a leitura da matéria o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando
que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, acompanhado dos Pareceres,
segundo a organização observada no Artigo 106 do Regimento Interno desta Casa. ORDEM DO
DIA: PROJETO DE LEI Nº 111/2016 - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE
OLIVEIRA: Denomina de Assis Ramos, uma Rua da cidade de Taquara/RS. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi
APROVADO por unanimidade dos presentes, estando ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino.
PROJETO DE LEI Nº 112/2016 (Executivo Nº 079) Prorroga o prazo de contratação temporária
dos servidores previsto na Lei Municipal nº 5.608, de 19 de novembro de 2014. A Comissão de
Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Parecer
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos
presentes, estando ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino. PROJETO DE LEI Nº 113/2016
(Executivo Nº 078) Prorroga o prazo de contratação temporária do servidor para o cargo de
Farmacêutico, previsto na Lei Municipal nº 5.755, de 12 de novembro de 2015. A Comissão de
Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Parecer
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos
presentes, estando ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 014/2016 - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA:
Concede o Título de Benemérita Cidadã Taquarense a Senhora Vera Lucia Beck. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi
APROVADO por unanimidade dos presentes, estando ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino.
Após o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da
matéria adiante e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos presentes, estando ausente o
Vereador Luiz Carlos Balbino. – Requerimentos: Nº 281 a 284 e 288/2016; Requerimento de
Pedido de Informação: Nº 061/2016 e Indicações: Nº 345 a 349/2016. Os Requerimentos Nº 285,
286 e 287/2016, de autoria da Vereadora Sirlei Silveira foram retirados de pauta pela mesma e
deferido pelo Presidente. Depois da Ordem do Dia o Presidente Guido Mario deu início ao Grande
Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador inscrito, seguindo a ordem
estabelecida no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE:
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o presidente deste
Legislativo, os demais colegas Vereadores e Vereadoras, Público presente, os ouvintes da Rádio
Taquara, a imprensa e o pessoal do Sindicato dos Bancários, também fez uma saudação especial à
sua filha Maria Eduarda que segunda-feira completou 10 anos de idade. Relatou que estava muito
linda a abertura do Natal realizada na cidade de Taquara e parabenizou os organizadores e a todos
que participaram, em especial às voluntarias do Natal. Ressaltou que fez um requerimento
solicitando que seja arrumada uma lâmpada queimada na rua picada gravata, nº 1738, e que seja
providenciado com a máxima urgência. Também relatou que ira buscar assinaturas junto para que o
Governo do Estado reveja a situação, pois é muito importante que continuemos podendo matricular
os alunos nas escolas estaduais como sempre foi feito, dos 5 anos, porque inclusive o Bairro
Empresa, que é um grande bairro, não tem nenhuma escola municipal a não ser as de educação
infantil, então seria muito prejudicado como também os outros colégios. O Vereador reinterou que
seja trocado isso e disse que assina com muita convicção essa moção para que o governador reveja
essa situação e que possamos continuar tendo essa inscrição dos alunos e que possam continuar
Ata nº 4.170, de 17 de novembro de 2016

Página 2 de 6

tendo aula. Relatou que ficou chocado com algumas coisas que vê, mas nos últimos dias na imprensa
temos visto que o Ministério Público, Juízes, não tem poupado mais ninguém, vemos que quem fez
coisa errada esta pagando e mencionou que acha que é por ai que tem que ser feito mesmo, tem que
moralizar, hoje e ontem vimos dois ex-governadores sendo presos por coisas que fizeram errado,
relatou que acha que estão no caminho certo e que tem que moralizar este País porque é uma
vergonha a forma que agem, a forma que fazem e sempre virava em pizza e agora estão apavorados,
tanto que ontem tiverem reunião novamente para tentar aprovar a tal da anistia que quem cometeu
algum erro, caixa dois antes, que não seja punido, mas ressaltou que acredita que não vai passar,
pois a imprensa esta em cima e menciona a importância da imprensa para que se passe tudo a limpo
e que não aconteça essas coisas que venham a prejudicar mais nosso país, nosso estado, nosso
município e nossa união. Finaliza desejando a todos uma boa semana e que deus ilumine o coração
de cada um. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Solicitou ao Prefeito que dê um
jeito de comprar lâmpadas pois esta uma vergonha, estamos pagando luz e não tem lâmpadas para
colocar, mencionou ainda o carro de som colocado na terça-feira para agradecer voto, disse que o
Prefeito não precisa agradecer voto, já agradeceu uma vez, chega. Relatou que é pago impostos ali
onde ele mora para o prefeito tirar água que ele já prometeu há quatro anos e não fez nada até agora
e mais ou menos agora que compre alguma lâmpada e se não tiver, que tire do bolso, que o prefeito
se vire e de um jeito de colocar luz e lá no loteamento, no loteamento não da pra passar e o Prefeito
agradecendo voto, vamos fazer o serviço que prometeram pois ta tudo documentado em documentos
que o prefeito fez. Ressaltou que devemos olhar para outra parte, o lado bom, dessas senhoras que
preparam esse natal, durante todo o ano elas trabalham fazendo de forma voluntaria, então devemos
reconhecer, também temos esse lado bom que alguma coisa é feito por pessoas que não são públicas,
não trabalham no setor público, mas fazem seu trabalho. Também agradeceu o trabalho dos
servidores que estiveram engajados para que este natal fosse da forma como se viu ontem à noite
aqui em nossa cidade. O Vereador comentou que colocará amanha através de documento na
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) o pronunciamento do Prefeito no jornal e fez o pedido que
o pronunciamento de terça-feira também seja colocado na Comissão e leu o pronunciamento na
íntegra. O Vereador teceu comentários a respeito do pronunciamento dizendo que não faz parte deste
esquema que está ai e disse que o Prefeito não deveria falar em interesses políticos, quem teve
interesse político em usar foi o esquema montado, que esta hoje na promotoria pública em porto
alegre e ate agora ele (Prefeito) ainda não esclareceu, ele esta fazendo a sindicância para esclarecer.
Aproveitou para lembrar ao Presidente deste Legislativo que existe um pedido, aqui nesta casa, para
que venha à casa um documento que foi requerido através do Vereador Nelson Martins que o senhor
Prefeito não mandou até agora e está desrespeitando o Presidente da casa porque o Presidente tem a
obrigação de cobrar ele para mandar ou então entrar na justiça para buscar na justiça. Pediu que o
Prefeito mande rapidinho também aquela sindicância que existe, que ele fez, e que ate agora
ninguém sabe como que foi que é a sindicância da Bolsa Família, esta o Vereador Nelson Martins
pediu ao presidente novamente que ele fale com o Prefeito e se ele não lhe entregar a documentação,
sugeriu que segunda-feira entre na justiça para buscar o documento que esta casa tem o direito e o
Presidente é Presidente para isso e lembrou que ele (Nelson Martins) sempre quando foi presidente
da casa, quando o Prefeito não respeitava a casa ele entrava na justiça contra o mesmo. Encerrou o
pronunciamento dizendo que lei é lei, boa ou ruim tem que cumprir, e pediu ao presidente do
Legislativo que faça o Prefeito cumprir. VEREADOR SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP):
Saudou o presidente desta casa legislativa, demais membros da mesa diretora, os colegas vereadores
e a comunidade que acompanha a atual sessão. Mencionou que gostaria de traçar um paralelo entre
alguns acontecimentos para tentar entender o momento atual que vivemos no nosso planeta.
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Ressaltou que o aquecimento global esta mostrando a sua cara, os anos de 2014 e 2015 bateram
sucessivamente os recordes históricos de calor e o ano de 2016 esta a caminho de bater de novo. O
acordo de Paris costurado em dezembro passado é uma colcha de retalhos de metas frouxas
apresentadas pelos países e Trump, presidente recém-eleito dos Estados Unidos, diz que não acredita
na ciência, contrariando décadas de conclusões dos principais centros de pesquisa cientifica do
mundo, ele disse em 2012 que o aquecimento global é um mito e em seu twitter ele disse que o
conceito de aquecimento global foi criado por chineses para prejudicar a competitividade da
indústria americana. Lembrou ainda a Vereadora que na campanha presidencial atual, Trump mudou
um pouco, dessa vez disse que o aquecimento global é um fenômeno natural de novo indo contra o
consenso cientifico. Mencionou ainda que ontem estava perto da escola CIMOL quando um morador
da redondeza veio falar com a Vereadora sobre a situação caótica do transito nas imediações da
escola, falou sobre o comportamento dos motoristas das vans que transportam os alunos e que
simplesmente estacionam em qualquer lugar sem respeitar nenhum tipo de sinalização de transito,
fecham as garagens, fazem filas duplas impedindo que o trânsito flua normalmente nos horários de
entrada e saída da escola. Outro fato ressaltado foi que em aproximadamente duas semanas a
APATA recolheu mais de 30 filhotes de cães e gatos que foram abandonados à própria sorte em
vários bairros da nossa cidade, eles foram abandonados por alguém porque eles não brotaram da
terra. A vereadora continua sua fala mencionando que no dia 12 de novembro a arvore de natal que
estava na praça marechal Deodoro em frente à prefeitura amanheceu totalmente queimada, uma
linda arvore que foi feita com muito carinho por varias mãos do grupo de voluntários de natal ao
longo de todo ano e o que cada um desses fatos tem a ver com o outro? É preciso refletir sobre o
atual momento em que vivemos para encontrar uma resposta para tantas situações de falta de
respeito para com o próximo e para com o que é público, no entendimento da Vereadora a única
palavra que pode linkar todos esses fatos é o egoísmo. O mundo moderno a cada dia vem
fortalecendo uma sociedade egoísta que aos poucos vem fazendo que o homem tenha amor a si
próprio, esquecendo que suas ações egoístas um dia pode voltar-se contra ele, tudo isso faz com que
o conflito entra as pessoas venha se agravando dia a dia, gerando e formando uma cultura totalmente
distorcida e destrutiva, trazendo consequências maléficas para o próprio homem. Vivemos todos na
mesma nave mãe e aquele copinho de plásticos que eu displicentemente largo na natureza vai se
somar ao copo que a outra pessoa larga displicentemente na natureza e ai nós vamos colhendo dia a
dia o reflexo das nossas ações para com esse nosso planeta e o egoísmo é a raiz de todo este mal,
quando entendermos que quaisquer de nossas palavras ou de nossas ações repercutem na vida do
nosso próximo, com certeza repensaremos a forma de vivermos em harmonia aqui na terra, mas
ontem felizmente tivemos um momento de glória, de luz, de alegria e de união na nossa cidade pois
aconteceu pela segunda vez o desfile de abertura do natal mágico, um evento de paz, de união, de
fraternidade e solidariedade acompanhado por milhares de pessoas. Lembrou ainda que a
comunidade apoiou esta iniciativa de forma pacifica, ordeira e muitas entidades colaboraram de
forma valorosa com muito carinho e dedicação, mostrando que para contrapor o mal existe uma
força poderosa chamada amor. Finalizou fazendo um agradecimento especial aos voluntários do
natal que com seu trabalho, carinho e dedicação ornamentam a cidade há mais de 11 anos, também a
invento propaganda e aos jovens e pessoas que reconstruíram de forma solidaria a arvore de natal no
centro da praça, todos nós ganhamos com esta ação e aí vemos que somente com união, amor e
respeito nós conseguimos operar as mudanças que nos tanto queremos. VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a mesa diretora, os colegas
Vereadores, a imprensa que se faz presente, os colegas do sindicato dos bancários e os demais que
fazem presente na casa e todos aqueles que também nos ouvem através dos meios de comunicação.
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Começou sua fala mencionando que gostaria de dizer que estamos seriamente preocupados, esta casa
legislativa inteira, em relação a normativa do Estado retirando das escolas 27 de Maio, Tristão
Monteiro e Breno Ritter as matriculas da educação infantil. Ressaltou que gostaria de alertar os
moradores do entorno destas escolas que deverão comparecer nas escolas e fazer as inscrições das
crianças de 5 anos porquê não havendo inscrições não há por quem lutar e o Governo Estadual vence
a batalha, de forma rápida a vereadora conta uma situação que houve no passado enquanto a mesma
era diretora da escola Breno Ritter onde recebeu uma ordem da 2ª Coordenadoria de Ensino dizendo
para não matricular as crianças de 5 anos, mas as mesmas foram inscritas e de lá para cá todos os
anos elas são inscritas. A escola Rodolfo na época não inscreveu e naquele ano deixou de existir a
Educação Infantil na escola Rodolfo, disse que o que precisamos ter é crianças de 5 anos inscritas
para que a gente possa brigar por elas e manter a educação infantil nos três estabelecimentos de
ensino. Então a Vereadora pede aos pais responsáveis, que moram no entorno das escolas e tenham
crianças de 5 anos, que compareçam às escolas e façam a inscrição para que a gente possa brigar por
elas e possa estar autorizada as matriculas para 2017 como foi no ano passado. Mencionou que
estará no dia 30 de novembro, quarta-feira, às 19h00min recebendo pessoas da Secretaria Estadual
da Educação, pessoas da Coordenadoria Regional de Educação, nesta casa para conversar sobre as
questões e barganhar a continuidade do ensino público de educação infantil por conta de que o
Município encampa o Ensino Médio em duas escolas, ESTAJA e Theophilo Sauer, então respalda
que o Estado tem um olhar diferenciado por Taquara e possa continuar as crianças estudando nas
três escolas estaduais. Referiu ainda que gostaria de chamar a atenção dos pais dos atletas do Projeto
Bem que acontece no campo do Palmeiras todos os sábados no Bairro Empresa, amanhã às
19h00min no campo do Palmeiras haverá uma reunião com os pais dos atletas do Projeto Bem, qual
a intenção reunindo os pais? O treinador Francisco, voluntaria a mais de vinte anos nos projetos de
escolinha de futebol, quer para 2017 inscrever os atletas em campeonatos regionais mas o treinador
Francisco, mais dois treinadores auxiliares e a própria Vereadora sozinhos não chegam a lugar
algum, precisamos contar com o apoio dos pais que tem os filhos inscritos no Projeto Bem, e diria
que o número passa longe de 100 atletas então precisamos amanha ter um número significativo de
pais na reunião para podermos traçar metas, traçar projetos, fazer ações para conseguirmos o recurso
para colocar as crianças em campeonatos e isso não é barato, por isso precisamos somar esforços
para conseguirmos. Parabenizou ainda as nossas voluntarias do natal. Tivemos ontem uma magia na
noite taquarense com a abertura do natal, é lindo o que a gente ve la e o envolvimento é grandioso,
parabenizar o Paulo, Parabenizar a equipe que trabalha na diretoria de cultura pelo trabalho
magnífico realizado e pelo brilhante espetáculo colocado aos taquarenses na noite de ontem.
Mencionou ainda que pela manhã a Alessandra funcionaria do Lar Padilha e a Larissa funcionaria do
Hospital Bom Jesus distribuíram na cidade de Taquara mais onze caixas do programa solidário que
esta arrecadando recursos para beneficiar as duas instituições, a Vereadora agradece imensamente ao
comercio que recepciona as caixas solidarias e diz ao munícipe taquarense mais uma vez que tem
agora Taquara a oportunidade de dar moedinha e beneficiar o Hospital Bom Jesus e dar moedinha e
beneficiar o Lar Padilha que tanto precisa. Finaliza agradecendo o tempo cedido e desejando uma
excelente semana. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o colega Roberto
Timóteo que no momento reside a casa, os colegas Vereadores e também às pessoas presentes no
plenário e em especial o pessoal do sindicato dos bancários que apoia o projeto de lei que esta
entrando nesta Casa e que dispõe sobre vigilância armada para atuar 24 horas junto aos bancos da
nossa cidade. Mencionou que foi procurado pelo Sindicato dos trabalhadores de vigilância e os
mesmos mostraram a importância deste projeto e que este projeto esta se espalhando pelo Rio
Grande do Sul afora, aqui em igrejinha esta tramitando este mesmo projeto, em Porto Alegre já foi
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aprovado e o projeto se trata de segurança porque após o horário comercial ou até as 18h00min nós
temos os guardas que ficam no interior da agencia e posterior a isso, no horário em que as pessoas
vão sacar dinheiro no caixa eletrônico, não temos mais o guarda e os bancos ficam a mercê a noite
intera de um possível assalto a banco, que esta sendo uma coisa rotineira, e inclusive o Vereador
menciona que teve informação de que em Riozinho teve explodido o banco do estado e hoje riozinho
não tem mais o banco, as pessoas de Riozinho que tem conta no Banco do Rio Grande tem que se
deslocar de Riozinho para Rolante para fazer o seu serviço e sabe-se lá se o banco vai reabrir, mas
talvez se estivesse lá este vigilante teria evitado esta explosão, um susto para a comunidade de
Riozinho. Ressaltou ainda que estaremos assim gerando mais empregos em uma época de crise de
empregos que enfrenta o país e os bancos tem sim condições financeiras de arcar com isso tendo em
vista o que vemos na mídia o lucro dos bancos e o Vereador acredita que sejam os que mais faturam
neste Brasil. Também lembrou que esta entrando com um Projeto importante que versa sobre
Educação e que dispõe sobre a implementação de atividades com fim educativo aos reparos e danos
causado em ambiente escolar, Projeto este encaminhado ao Secretário da Educação, pois não
poderíamos fazer um Projeto sem ter o aval da Secretaria e o Secretario, via oficio 231, informa que
esta de acordo com a implementação das atividades com fim educativo para reparos de danos
causados no ambiente escolar da rede Municipal. Encerra mencionando o convite recebido pelo
Vereador do Colégio IACS em comemoração a 88 anos do mesmo e informa que haverá inúmeras
atividades na comemoração que será finalizado com a apresentação de um quarteto as 19h00min.
Nada mais havendo a tratar, às 20h, o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando
a próxima para o dia 22 de novembro de 2016, às 18 horas neste Plenário, lembrando que neste dia
às 17 horas será realizada a Audiência Pública de apresentação dos relatórios da gestão em Saúde,
referente ao 2º Quadrimestre de 2016. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da
Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo
Servidor Rafael Roth Fries, o qual transcreveu os pronunciamentos durante o tempo de uso da
Palavra em Expediente. E, conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos
Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 17 de novembro de 2016.
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