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     Ata nº 25/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e quatro de junho do ano 

de dois mil e dezenove, sob a presidência do vereador José Elton de 

Moraes. Encontravam-se presentes os seguintes vereadores: Bancada 

do MDB -  Miguel Adones de Campos, Sérgio Rodrigues da Silva, Pedro 

Marafon, Jorgenei Sergio de Souza, e Gustavo Luís Baldissera; Bancada 

do PSB - João Francisco dos Santos; Bancada do PT – José Elton de 

Moraes; Bancada Progressista - Eduardo Tatim Rotava, Junior Koch Berté 

e Ida Dolores Walendorff; Bancada do PSDB - Edson Ivo Stecker e Luiz 

Carlos Vizzoto, Bancada do PDT – Ilanio Casagrande Guerra.  Havendo 

número legal o senhor presidente abriu os trabalhos em nome de Deus 

e conforme determina o art. 90, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno 

foi colocada em discussão e votação a ATA Nº 24/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do EXPEDIENTE: PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO:  Projeto de Lei 

n° 12/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, Dispõe sobre a 

proibição da cobrança de taxas de religação de Energia Elétrica e de 

Água no Município de Soledade, em caso de corte de fornecimento por 

falta de pagamento, e dá outras providências. PEDIDOS DE 

INFORMAÇÃO: Pedido de Informação n° 13/2019, autoria do V. Edson 

Ivo Stecker-PSDB, requer que seja solicita ao Poder Executivo as 

seguintes informações acerca da Unidade Móvel de Saúde: Quais as 

localidades atendidas? Qual o Cronograma de atendimento? Quais os 

profissionais lotados nesses atendimentos? (Nome e forma de 

contratação). MOÇÕES: Moção n° 30/2019, autoria do V. João 

Francisco dos Santos-PSB, Moção de parabéns para ser enviado ao 

Centro de Tradição Gaúcha Marciano Brum, em reconhecimento 

alcançado pelo Elenco Juvenil, campeão Força B, no Encontro de Arte 

e Tradição, ENART Pré Mirim, Mirim e Juvenil 2019. Moção n° 31/2019, 

autoria do V. Eduardo Tatim- Bancada progressista, Moção de parabéns 

para ser enviada à equipe de agentes de Combate a Endemias de 

Soledade, em reconhecimento pelos excelentes trabalhos prestados à 

comunidade no controle e combate ao mosquito da Dengue. Moção 

n° 32/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, moção de parabéns 

ao Sr Alessandro Gasparin, em reconhecimento pela sua recondução à 

Presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade e 

Mormaço. Moção n° 33/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, 

moção de apelo para ser enviada ao Executivo Municipal para que 

providencie a construção de um parque de recreação infantil junto ao 

Pavilhão Comunitário da Localidade de Margem São bento. Moção n° 



2 

 

34/2019, autoria do V. Junior Koch Berté, bancada Progressista, moção 

de parabéns para ser envida a padaria e Confeitaria do Tio, em 

reconhecimentos aos excelentes serviços prestados no atendimento e 

fornecimento de produtos de qualidade à comunidade Soledadense. 

VOTOS DE PESAR: Voto de Pesar, O Poder Legislativo de Soledade vem 

através deste manifestar sentimentos de pêsames e solidariedade aos 

familiares da estimada Senhorita Juliane Nunes da Silva pelo seu 

falecimento. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 

111/2019, autoria do V. Miguel Adones de Campos- MDB, Reitera 

solicitação constante do Pedido n° 083/2019, ao Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie com urgência a 

realização de consertos na tubulação de esgoto e colocação de 

tampas em Bocas-de-lobo localizadas nas Ruas Rio de janeiro, em frente 

ao Postinho de saúde Ipiranga e em frente ao salão comunitário, ambos 

bairro Ipiranga.  Pedido de Providência n° 112/2019, autoria do V. Miguel 

Adones de Campos- MDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal através 

do setor competente, providencie com urgência a realização de 

revisão geral e substituição de lâmpadas queimadas, na rede de 

iluminação pública da Rua Arvorezinha a esquina formada com a Rua 

Rio de Janeiro, bairro Ipiranga. Pedido de Providência n° 113/2019, 

autoria do V. Miguel Adones de Campos- MDB, Solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie com 

urgência a realização de patrolamento das estradas vicinais da 

comunidade de São Tomé. Pedido de Providência n° 114/2019, autoria 

do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder Executivo Municipal 

através do secretaria competente realize o conserto da calçamento da 

Travessa Cachoeira, bairro Farroupilha. Pedido de Providência n° 

115/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do secretaria competente realize o 

patrolamento e britagem da estrada geral que liga a localidade do 

Pontão, passando pela cascata propriedade do Sr Carlito Costa, Elizeu 

Aguirre, Sadi Costa e Edgar Costa. Pedido de Providência n° 116/2019, 

autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada Progressista, solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do setor competente que realize a troca do 

abrigo da parada de ônibus localizada na rua Eloá de Moraes esquina 

com a Rua Nei Vilasboas e também faça a colocação de tampas nas 

duas bocas de lobo ali existentes. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO 

EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 52/2019, autoriza a abertura de crédito 

adicional especial no valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro Mil reais), no 

Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Projeto de Lei n° 53/2019, autoriza a abertura 
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de Crédito especial no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil 

reais), no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Projeto de Lei n° 54/2019, 

Institui o Concelho Municipal do Turismo; Cria o Fundo Municipal do 

Turismo; e revoga a Lei Municipal de n° 3.679/2015, e dá outras 

providências. Projeto de Lei Complementar de n° 55/2019, altera o artigo 

98 da Lei Municipal de n° 4.031, que dispõe sobre o estatuto dos 

Servidores do Município de soledade. Projeto de Lei n° 63/2019, autoriza 

o Poder Executivo Municipal a regularizar o imóvel ocupado por Iraci 

Terezinha de Lima Estega, cadastrada no CPF n° 508.221.440-34, com 

área total de 1.194,24m². Projeto de Lei n° 64/2019, em regime de 

urgência, autoriza o Município de Soledade a Celebrar acordo de 

Cooperação Técnica com a União Federal, por intermédio da 

Superintendência Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul/ MAPA- 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. PAUTA DA ORDEM 

DO DIA: Requerimento de Tribuna Popular: Cinaron Cirilo da Silveira, 

Residente e domiciliado na Rua Florindo Malaggi bairro Ipiranga de 

Soledade, requer o espaço de Tribuna Popular para tratar de problemas 

e sugerir soluções para o Trânsito de Soledade. Moção n° 28/2019, 

Moção de Parabéns em nome do Poder Legislativo Municipal de 

Soledade para ser envida aos idealizadores e realizadores do 1° Enart 

Pré-Mirim e Juvenil, nas pessoas do Presidente do MTG Senhor Nairo 

Callegaro e ao Coordenador de evento, senhor Adroaldo Parizotto 

Ferreira. Moção n° 29/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, 

Moção de apelo para ser enviada ao Ministro da Saúde, Dr. Luiz 

Henrique Mandetta, e ao Líder da Bancada Gaúcha na Câmara dos 

Deputados, Dep. Giovane Cherini, para que sejam tomadas 

providências urgentes através da secretaria Municipal de saúde, com 

relação à disponibilização de vacinas contra raiva, para o uso humano 

e animal, junto a rede pública de saúde. Projeto de Lei n° 64/2019, em 

regime de urgência, autoriza o Município de Soledade a Celebrar 

acordo de Cooperação Técnica com a União Federal, por intermédio 

da Superintendência Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul/ 

MAPA- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. GRANDE 

EXPEDIENTE:      V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     Falou sobre a moção 

de apelo de sua autoria encaminhada ao Poder Executivo Municipal, 

solicitando a construção de um parquinho infantil junto ao salão 

comunitário da Margem São Bento, justificando que é muito necessário 

oferecer tal opção de recreação às crianças daquela comunidade.  

Falou sobre reclamações recebidas das comunidades do interior 

acerca do atendimento do ônibus da saúde, e solicitou ao executivo 
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Municipal informações quanto às localidades atendidas, ao 

cronograma e horários de serviços e quais profissionais estão lotados 

junto a tal veículo, dizendo ter com isso a intenção de garantir o 

cumprimento dos cronogramas, melhorando a qualidade do 

atendimento de forma geral.   Solicitou ao Poder Executivo que 

providencie o patrolamento da estrada geral partindo da comunidade 

do Pontão, passando pela Cascata e propriedades dos Srs. Eliseu 

Aguirre, Carlito Costa, Sadi Costa e Edgar Costa, até à Boa União e a 

estrada geral da Raia da Pedra, pois a via encontra-se intransitável, 

dificultando o acesso dos veículos de transporte escolar e escoamento 

de produção, causando grande descontentamento dos moradores. 

Solicitou também trabalhos de recuperação de calçamento e reparos 

na rede de esgoto da Rua Cachoeira do Sul, nas proximidades da 

Capela santo Expedito.    V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:      Tornou 

a parabenizar a todas as pessoas que estiveram envolvidas na 

realização do ENART Pré-Mirim, Mirim e Juvenil, dizendo esperar que o 

evento torne a realizar-se em nossa cidade no próximo ano, pois tais 

acontecimentos são benéficos à economia municipal de modo geral.  

Parabenizou também à Sociedade Civil de Proteção Animal – SOCIPA 

pelo sucesso do jantar em benefício da causa animal, e à comunidade 

do Pinhal pela belíssima festa, realizados no último final de semana.  

Solicitou ao Poder Executivo que providencie a substituição do abrigo 

em parada de ônibus e reparos em bocas-de-lobo na Rua Eloá Moraes, 

no Bairro Botucaraí.  Falou sobre a lamentável situação política 

enfrentada pelo país de modo geral, lembrou que há poucos meses a 

nação vibrou com a renovação parlamentar, quando muitos 

deputados foram eleitos na onda Bolsonaro, entretanto hoje somente 

atrapalham o andamento do legislativo, pois até mesmo o mais radical 

esquerdista sabe que a reforma previdenciária é uma necessidade, mas 

aqueles parecem  ter entrado apenas no intuito do benefício próprio, 

por isso é muito importante que a população fique de olho para não 

cometer o mesmo erro nas próximas eleições, e lamentou a tamanha 

burocracia na liberação de licenciamentos para empresas, o que 

somado à insegurança econômica vivenciada pelo país nos dias atuais, 

torna a situação ainda mais difícil, prolongando a morosidade na 

superação da crise.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Agradeceu a 

todas as pessoas que participaram e apoiaram o jantar em benefício 

da causa animal – Cãorreteiro, manifestou satisfação em constatar 

maior sensibilidade da população para com os animais abandonados 

e disse que todas as causas sociais são importantes e o ideal é que se 

possa defendê-las sem preconceitos.  Falou sobre a entrega do cavalo 
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“Pé de Pano”, aposentado e encaminhado para adoção por 

determinação judicial, ao adotante, que a partir de agora garante 

cuidados, liberdade e bem estar do animal. Parabenizou à ONG Sopro 

da Vida pelos onze anos de belíssimo trabalho prestado em prol do meio 

ambiente neste município. Agradeceu ao Departamento Municipal de 

Serviços Urbanos pela atenção ao seu pedido de reparos na tubulação 

de esgoto da Rua Dr. Ulisses Guimarães, na comunidade Primavera, 

Bairro Botucaraí, e anunciou que em breve terá início a reposição do 

calçamento da Rua Laydes Borges, no mesmo bairro. Apelou a toda a 

comunidade que queira colaborar com doações espontâneas ao 

banco Sicredi, Ag Nº 0247, Conta Corrente Nº 42878-1, em prol da saúde 

da jovem Paula Portella, diagnosticada com enfermidade 

degenerativa, e que necessita recolher valores para realização de 

exames. Manifestou-se favorável às matérias constantes da Pauta de 

Ordem do Dia, especialmente o Projeto de Lei Nº 064/2019.     V. IDA 

DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:     NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   

V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. 

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:     NÃO FEZ USO DA PALAVRA.    V. 

JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Lembrou o comentário feito há 

poucos dias nesta tribuna acerca das redes de esgoto desta cidade, 

que apresentam sérios problemas em alguns pontos, necessitando de 

atenção especial, e pediu que o Executivo Municipal que priorize tal 

questão.  Parabenizou ao Sr. Tadeu, que realiza voluntariamente 

trabalhos de manutenção e embelezamento junto à Praça do Bairro 

Expedicionário. Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem 

do Dia, especialmente o Projeto de Lei Nº 064/2019, quer trata da 

autoriza a contratação de um fiscal para acompanhar os trabalhos 

junto à empresa Somave, viabilizando o início imediato das atividades 

da mesma neste município, atividades estas que são aguardadas por 

muitas famílias soledadenses que depositam na empresa suas 

esperanças de emprego e renda.  Falou sobre um projeto de lei que já 

tramitou e foi aprovado à Câmara dos Deputados, que coíbe as 

cobranças de taxas de religação pelas companhias fornecedoras de 

água e energia elétrica, cobranças estas que são ilegais.   V. JOSÉ ELTON 

DE MORAES – PT:    Parabenizou ao Dep. Giovani Cherini, recentemente 

agraciado com reconhecimento internacional da Universidade Albert 

Schweitzer, da Flórida, pela PICS – Práticas Interativas Complementares 

de Saúde. Parabenizou também ao Sr. Alessandro Gasperin, pela sua 

recondução à Presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Soledade e Mormaço. Falou sobre o projeto de turismo rural de 

Soledade Caminhos Preciosos, que divulga pontos turísticos do 



6 

 

município, e convidou a toda a comunidade para participar do Arraiá 

dos Caminhos preciosos, no dia 29/06/2019, na comunidade de São 

Sebastião.  Agradeceu à equipe que trabalha no recolhimento de 

entulhos, pelo belíssimo trabalho que vem realizando em nossa cidade. 

Parabenizou também à Banda Marcial de Soledade, pelas belíssimas 

apresentações que vem realizando, inclusive em outros municípios, 

levando o nome desta cidade aos mais longínquos recantos do estado. 

Tornou a falar dobre a viagem realizada a Brasília há poucas semanas, 

onde esteve levando reivindicações e demandas desta municipalidade 

e pleiteando recursos junto aos gabinetes parlamentares. Manifestou-se 

favoravelmente às matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, 

especialmente o Projeto de Lei Nº 064/2019, e explicou a urgência da 

referida proposição.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     NÃO 

FEZ USO DA PALAVRA.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    NÃO FEZ USO 

DA PALAVRA.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   Solicitou revisão 

geral e melhorias na rede de iluminação pública do final da Rua 

Arvorezinha, no Bairro Ipiranga, reiterou solicitação de reparos na 

tubulação de esgotos e colocação de tampas em bocas-de-lobo nas 

proximidades do postinho de saúde naquele mesmo bairro, e também 

o patrolamento das estradas vicinais da comunidade de São Tomé. 

Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta 

sessão ordinária, especialmente o Projeto de Lei, cuja aprovação é 

essencial para a viabilização do início das atividades da empresa 

Somave, disse saber do esforço que está sendo empenhado pelos 

proprietários daquele empreendimento em dar início às atividades o 

mais rápido possível, o que é muito importante para nossa comunidade.     

V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Parabenizou à comunidade 

Santo Antônio, do Pinhal, pela belíssima festa em homenagem ao 

padroeiro, realizada no último final de semana, reunindo grande 

número de visitantes de toda a região. Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia, especialmente o Projeto de Lei 

Nº 064/2019, cuja finalidade é viabilizar o início das atividades da 

empresa Somave com maior brevidade, oferecendo inicialmente mais 

de cento e trinta empregos e com possibilidade de novas vagas dentro 

de pouco tempo, e disse esperar que novas empresas venham também 

instalar-se no pavilhão da antiga Semeatto, a fim de melhor aproveitar 

aquele espaço e oferecer à comunidade novas oportunidades.   Tornou 

a falar sobre s entulhos em nossa cidade, que, assim como os animais 

de rua, constituem um dos mais sérios problemas a serem vencidos junto 

às vias públicas,  lamentou que a população não esteja preocupada 

com tais fatos e citou pontos  em que a limpeza da rua foi realizada há 



7 

 

uma semana e já existem novos montes de entulho no mesmo lugar, o 

que é desanimador, pois o custo da manutenção do serviço é bastante 

alto para a municipalidade e a agilidade resta prejudicada pela falta 

de conscientização das pessoas.    SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    

NÃO FEZ USO DA PALAVRA. ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO. 

ORDEM DO DIA: Requerimento de Tribuna Popular: Cinaron Cirilo da 

Silveira, Residente e domiciliado na Rua Florindo Malaggi bairro Ipiranga 

de Soledade, requer o espaço de Tribuna Popular para tratar de 

problemas e sugerir soluções para o Trânsito de Soledade– COLOCADO 

EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Moção n° 28/2019, 

Moção de Parabéns em nome do Poder Legislativo Municipal de 

Soledade para ser envida aos idealizadores e realizadores do 1° Enart 

Pré-Mirim e Juvenil, nas pessoas do Presidente do MTG Senhor Nairo 

Callegaro e ao Coordenador de evento, senhor Adroaldo Parizotto 

Ferreira– COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Moção n° 29/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-

MDB, Moção de apelo para ser enviada ao Ministro da Saúde, Dr. Luiz 

Henrique Mandetta, e ao Líder da Bancada Gaúcha na Câmara dos 

Deputados, Dep. Giovane Cherini, para que sejam tomadas 

providências urgentes através da secretaria Municipal de saúde, com 

relação à disponibilização de vacinas contra raiva, para o uso humano 

e animal, junto a rede pública de saúde COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei n° 64/2019, em regime de 

urgência, autoriza o Município de Soledade a Celebrar acordo de 

Cooperação Técnica com a União Federal, por intermédio da 

Superintendência Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul/ MAPA- 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -COLOCADO EM 

VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:   NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA. COMUNICAÇÕES DE 

BANCADAS:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Falou sobre problemas que 

já considera crônicos em nossa cidade, como estradas, entulhos, 

animais de rua, e um outro bem antigo, que é a conservação dos 

espaços públicos, como é o caso dos ginásios desportivos que não 

apresentam condições adequadas para a realização das disputas do 

Campeonato Municipal de Futsal que iniciará em breve, lembrou que o 

tempo da administração está quase terminando e pouca coisa foi ou 

está sendo feita, denotando mau uso do dinheiro público. Com relação 

aos entulhos e à causa animal, disse que tanto a equipe de coleta da 

Secretaria Municipal de Obras quanto as pessoas voluntárias na 

proteção dos animais de rua realizam trabalhos louváveis, contudo, 

enquanto o Poder Executivo Municipal não apresentar uma solução 
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concreta para estes casos qualquer ação tomada será como enxugar 

gelo, e citou dispositivos da Lei Municipal Nº 2.283/96 – Código de 

Posturas, acerca de ambos os assuntos, e que nunca se fizeram cumprir, 

e, com relação à justificativa apresentada constantemente pela 

administração para tamanha inércia, que é a falta de recursos, disse 

que os mesmos não estariam tão escassos se não houvesse tantos 

salários desnecessários a pagar no cabide de empregos da 

municipalidade.  Falou sobre a situação do Hospital Frei Clemente, cuja 

administração está encerrando-se e apresentará sua prestação de 

contas aberta ao público em geral nos próximos dias, e convidou a 

todos para que coloquem-se ao lado daquela instituição, colaborando 

e lutando pelo seu fortalecimento.   MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   

Concordou com o V. Edson com relação aos problemas da cidade, 

disse que esta é uma preocupação de todos os edis, e, especialmente 

no caso dos entulhos, concordou que a situação é gravíssima e 

enquanto a população não se conscientizar da necessidade de 

colaboração com a limpeza e conservação das vias públicas e do meio 

ambiente em geral, a equipe de coleta estará apenas “enxugando 

gelo”. Citou pontos do Bairro Ipiranga onde estão sendo plantadas flores 

e mudas de árvores naqueles locais que antes serviam como lixão, e 

convidou a todas as pessoas que queiram colaborar nestas pequenas 

ações a fim de melhor os aspectos de nossa cidade.  Com relação ao 

Hospital Frei Clemente, citou os inúmeros pedidos de verbas federais 

solicitados pelos edis em prol da instituição, e convidou aos demais 

colegas para juntos averiguarem quais destas verbas foram realmente 

liberadas, disse ainda que não é interessante saber se foram deste ou 

daquele deputado, e sim se os valores foram liberados e chegaram aos 

cofres do hospital. Anunciou que o Dep. Giovani Cherini estará neste 

município nos próximos dias para confirmar a destinação de recursos 

para recuperação de pavilhões na cidade e no interior.   V. JUNIOR 

KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:  Parabenizou à Socipa pelo grande 

sucesso do jantar em prol da causa animal, realizado na semana 

passada.  Com relação ao Hospital Frei clemente, disse que toda ajuda 

financeira oriunda de verbas parlamentares é muito bem vinda, a fim 

de auxiliar a instituição na superação da crise enfrentada atualmente, 

citou dois parlamentares ditos como campeões de emendas em prol 

da mesma e disse que estes devem sim enviar os recursos, considerando 

serem deputados locais.   Sobre a causa animal, disse que quer ver 

finalizado e implantado o projeto Castra Fácil, pois emendas foram 

pleiteadas e recursos foram liberados a fim de consolidar tal projeto, e 

é inadmissível que o mesmo esteja estagnado por falta de uma 
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pequena contrapartida que a administração municipal alega não ter 

condições de custear. Com relação aos entulhos, ressaltou que é 

necessário haver mais conscientização e colaboração da comunidade 

acerca da preservação da limpeza nas vias públicas, e que enquanto 

cada cidadão não for responsabilizado pelo seu entulho e os seus 

animais toda e qualquer ação será de fato como enxugar gelo e todos 

só têm a perder com isso, pois trabalho, tempo e recursos estão sendo 

desperdiçados. E como nada mais houve, foram encerrados os 

trabalhos em nome de Deus, do que para constar foi lavrada a presente 

ata que é assinada.  

 

 

 

PRESIDENTE                          SECRETÁRIO 

 

Presentes: 


