
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 

Aos vinte e dois dias do mês de 

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

Reunião Ordinária, sob a presidência do

André Fernando Zucunelli, 

IdanirMinozzo, Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice PegoriniBaldissera. 

número legal de Vereadores e Invocando a Proteção 

aberta a Quarta Reunião O

funcionários da Casa e as pessoas que acompanhavam pelo F

Ata da Terceira Reunião Ordinária realizada no dia 

submetida à discussão. Sem manifestações, de imedi

unanimidade de votos. Prosseguindo foi realizada pela Se

leitura do Expediente do Dia

Vereador IdanirMinozzo

Secretaria competente, realize um estudo e promova melhorias no calçamento da Rua Pinhal, 

tendo em vista, que o desnível e os buracos existentes na via estão prejudicando a 

trafegabilidade de veículos e

Bello: Indica ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de marcar 

audiência com o Consórcio Machadinho, visando parceria para a construção, em local 

permitido próximo ao lago d

desembarque de lanchas, sendo esta uma atividade que também poderá incentivar o turismo 

em nossa região.- Indicação Nº. 016/2021 

Executivo Municipal, que através da Sec

estipulando mais datas no ano para o recolhimento do lixo na zona rural do município.

Projeto de Lei Nº. 004/2021: 

REFIS, e dá outras providências.

visando aumento da arrecadação do município, valorização do comércio, indústria e serviços 

local, autorizando a distribuição de premiação.

Presidente submeteu à Indicação

dizendo que a referida via está bastante danificada e que falava isto com propriedade, pois 

quando foi Secretário, infelizmente, não foi possível consertar. Disse que existe uma laje 

debaixo deste calçamento, e se for colocado o pedrisco, o mesmo não permanecerá por conta 

da vertente de água que também existe no local. Recomendou 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

TA LEGISLATURA, em 22 de fevereiro de 2021. 

mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um

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

rdinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes Vereadores: 

André Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, 

IdanirMinozzo, Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice PegoriniBaldissera. 

número legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidentedeclarou 

Ordinária do ano de 2021. Deu as boas-vindas aos Vereadores, 

pessoas que acompanhavam pelo Facebook. Dispensada a leitura da 

Reunião Ordinária realizada no dia 04 de fevereiro de 

Sem manifestações, de imediato foi à votação e aprovada por 

Prosseguindo foi realizada pela Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, 

Expediente do Dia, constando as seguintes matérias: - Indicação Nº. 014/2021 

danirMinozzo: Indica ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a 

Secretaria competente, realize um estudo e promova melhorias no calçamento da Rua Pinhal, 

o desnível e os buracos existentes na via estão prejudicando a 

trafegabilidade de veículos e pedestres.- Indicação Nº. 015/2021 – Vereador Euclides Dal 

: Indica ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de marcar 

audiência com o Consórcio Machadinho, visando parceria para a construção, em local 

permitido próximo ao lago da UHE Machadinho, de uma rampa para embarque e 

desembarque de lanchas, sendo esta uma atividade que também poderá incentivar o turismo 

Indicação Nº. 016/2021 – Vereador Euclides Dal Bello: 

Executivo Municipal, que através da Secretaria competente, seja elaborado um cronograma 

estipulando mais datas no ano para o recolhimento do lixo na zona rural do município.

Projeto de Lei Nº. 004/2021: Institui o Programa de Recuperação F

REFIS, e dá outras providências.- Projeto de Lei Nº. 005/2021: Institui campanha anual 

visando aumento da arrecadação do município, valorização do comércio, indústria e serviços 

local, autorizando a distribuição de premiação.Iniciando a Ordem do Dia

Indicação Nº 014/2021. O Vereador Idanir Minozzo se manifestou 

dizendo que a referida via está bastante danificada e que falava isto com propriedade, pois 

quando foi Secretário, infelizmente, não foi possível consertar. Disse que existe uma laje 

, e se for colocado o pedrisco, o mesmo não permanecerá por conta 

da vertente de água que também existe no local. Recomendou a necessidade de 

 

SESSÃO LEGISLATIVA 

 

e um, às dezenove horas, 

se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em 

s seguintes Vereadores: 

Dal Bello, Fábio Macanan, 

IdanirMinozzo, Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice PegoriniBaldissera. Havendo 

Senhor Presidentedeclarou 

vindas aos Vereadores, 

Dispensada a leitura da 

04 de fevereiro de 2021, a mesma foi 

ato foi à votação e aprovada por 

rvidora da Câmara, Danieli Acorsi, a 

Indicação Nº. 014/2021 – 

Indica ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a 

Secretaria competente, realize um estudo e promova melhorias no calçamento da Rua Pinhal, 

o desnível e os buracos existentes na via estão prejudicando a 

Vereador Euclides Dal 

: Indica ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de marcar 

audiência com o Consórcio Machadinho, visando parceria para a construção, em local 

a UHE Machadinho, de uma rampa para embarque e 

desembarque de lanchas, sendo esta uma atividade que também poderá incentivar o turismo 

Vereador Euclides Dal Bello: Indica ao 

retaria competente, seja elaborado um cronograma 

estipulando mais datas no ano para o recolhimento do lixo na zona rural do município.- 

itui o Programa de Recuperação Fiscal do Município- 

Institui campanha anual 

visando aumento da arrecadação do município, valorização do comércio, indústria e serviços 

Ordem do Dia, o Senhor 

Nº 014/2021. O Vereador Idanir Minozzo se manifestou 

dizendo que a referida via está bastante danificada e que falava isto com propriedade, pois 

quando foi Secretário, infelizmente, não foi possível consertar. Disse que existe uma laje 

, e se for colocado o pedrisco, o mesmo não permanecerá por conta 

a necessidade de fazer um 



dreno na lateral desta via para canalizar a vertente de água e depois 

com a colocação de asfalto. Segundo o Vereador, logo será 

Novembro, como já estava previsto para

ano, mas por motivos fúteis não 

notificado verbalmente que seria o culpado pela não realização desta obra, porém, esclareceu 

não ter nada a ver com a história, foram fatos levantados por alguém, 

informação de como estava 

logo este asfalto será feito e poderão 

A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. 

discussão à Indicação Nº 015

Vereador agradeceu o Prefeito por atender a indicação para doação de mesas e cadeiras à 

Paroquia São Sebastião para a catequese, bem como, a resposta ao pedido apresentado na 

Câmara, com relação aos vendedores 

presente indicação, o Vereador comentou que o nosso município está no meio do caminho 

para Piratuba e Machadinho

não termos um ponto turístico q

aproximadamente seis lanchas, sendo que o pessoal está indo para Marcelino Ramos fazer 

passeios no lago, mas se colocarmos uma rampa próx

chamaremos a atenção de 

estratégicos, porque está em cima do asfalto. 

alguns barzinhos bons que servem refeiç

mais um motivo para alguma família garantir seu sustento

possível a instalação de um 

Vereadores poderão formar uma comissão para tratar deste pedido. 

própria comunidade está se 

começarmos a atrair turismo para a nossa cidade. 

se posicionou muito bem com relação ao lago da Usina PCH

extensão do lago da Usina Machadinho é melhor

grande se quisermos crescer. Em continuidade foi à discussão a Indicação Nº 016/2021, 

Vereador Euclides Dal Bello, o qual informou não ter conhecimento se existem 

específicas para o recolhimento, mas tem ouvido o pessoal do interior se queixar que o lixo é 

colocado no dia e não é recolhido. Disse que por estarem iniciando a administração, talvez 

ainda não tenham criado um cronograma de recolhimento, porém, tem

municípios que cada comunidade tem a data certa para essa coleta. Sugeriu então, a 

 

 

para canalizar a vertente de água e depois se possível, 

asfalto. Segundo o Vereador, logo será feito o asfalto n

como já estava previsto para acontecer no final do ano passado ou início deste 

ano, mas por motivos fúteis não o fizeram. Sobre isto o Vereador abordou que

que seria o culpado pela não realização desta obra, porém, esclareceu 

história, foram fatos levantados por alguém, 

informação de como estava à tubulação já que tinha conhecimento. Ao final, declarou que 

será feito e poderão aproveitar também para fazer o conserto 

A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Seguindo, foi posta em 

icação Nº 015/2021, do Vereador Euclides Dal Bello. 

Vereador agradeceu o Prefeito por atender a indicação para doação de mesas e cadeiras à 

Paroquia São Sebastião para a catequese, bem como, a resposta ao pedido apresentado na 

Câmara, com relação aos vendedores ambulantes de outros municípios. 

o Vereador comentou que o nosso município está no meio do caminho 

para Piratuba e Machadinho, no entanto, estamos ficando apenas com o ronco 

turístico que atraia as pessoas. Disse que em 

aproximadamente seis lanchas, sendo que o pessoal está indo para Marcelino Ramos fazer 

se colocarmos uma rampa próxima ao lago da Usina Machadinho, 

chamaremos a atenção de vários municípios da região, sem falar que seria 

porque está em cima do asfalto. Disse que é evidente que temos no município 

alguns barzinhos bons que servem refeições ou lanches, mas se isto fosse implantado, seria 

alguma família garantir seu sustento, uma vez que próximo a Usina, é 

a instalação de um quiosque. Disse que se o Prefeito achar difícil 

Vereadores poderão formar uma comissão para tratar deste pedido. Afirmou também que 

está se prontificando em fazer este ponto, mas seria 

começarmos a atrair turismo para a nossa cidade. Por fim, declarou que a Vereadora Daiane 

se posicionou muito bem com relação ao lago da Usina PCH, mas para ponto d

extensão do lago da Usina Machadinho é melhor, disse que é preciso 

grande se quisermos crescer. Em continuidade foi à discussão a Indicação Nº 016/2021, 

Vereador Euclides Dal Bello, o qual informou não ter conhecimento se existem 

específicas para o recolhimento, mas tem ouvido o pessoal do interior se queixar que o lixo é 

colocado no dia e não é recolhido. Disse que por estarem iniciando a administração, talvez 

ainda não tenham criado um cronograma de recolhimento, porém, tem

municípios que cada comunidade tem a data certa para essa coleta. Sugeriu então, a 

 

se possível, restaurar a rua 

o asfalto na Avenida 15 de 

final do ano passado ou início deste 

fizeram. Sobre isto o Vereador abordou que na época foi 

que seria o culpado pela não realização desta obra, porém, esclareceu 

história, foram fatos levantados por alguém, e que somente deu a 

Ao final, declarou que 

para fazer o conserto na Rua Pinhal. 

Seguindo, foi posta em 

Vereador Euclides Dal Bello. Com a palavra, o 

Vereador agradeceu o Prefeito por atender a indicação para doação de mesas e cadeiras à 

Paroquia São Sebastião para a catequese, bem como, a resposta ao pedido apresentado na 

ambulantes de outros municípios. Justificando a 

o Vereador comentou que o nosso município está no meio do caminho 

estamos ficando apenas com o ronco dos carros, por 

Disse que em Maximiliano existem 

aproximadamente seis lanchas, sendo que o pessoal está indo para Marcelino Ramos fazer 

ima ao lago da Usina Machadinho, 

sem falar que seria um dos pontos 

é evidente que temos no município 

se isto fosse implantado, seria 

, uma vez que próximo a Usina, é 

quiosque. Disse que se o Prefeito achar difícil essa audiência, os 

Afirmou também que a 

ontificando em fazer este ponto, mas seria uma maneira de 

Por fim, declarou que a Vereadora Daiane 

, mas para ponto de lancha a 

disse que é preciso diversificar e pensar 

grande se quisermos crescer. Em continuidade foi à discussão a Indicação Nº 016/2021, do 

Vereador Euclides Dal Bello, o qual informou não ter conhecimento se existem datas 

específicas para o recolhimento, mas tem ouvido o pessoal do interior se queixar que o lixo é 

colocado no dia e não é recolhido. Disse que por estarem iniciando a administração, talvez 

ainda não tenham criado um cronograma de recolhimento, porém, tem visto em outros 

municípios que cada comunidade tem a data certa para essa coleta. Sugeriu então, a 



elaboração deste cronograma para evitar que o lixo fique espalhado 

estradas. A Vereadora Daiane também se manifestou acrescentando que a Se

Municipal de Saúde realiza 

comunitários de saúde e em

saúde ao visitar as famílias, comunica com antecedência

caminhão passará recolher 

palavra, o Vereador Euclides disse que 

passam e as famílias não tem conhecimento 

programa de rádio. Corroborando o Presidente da Câmara disse que buscou informações a 

partir da indicação do Vereador e que hoje ficou determinado pela S

cronograma para o recolhimento do lixo, 

demais comunidades uma vez a cada noventa dias. 

unanimidade. Na oportunidade, o Senhor Presidente deixou 

na sessão dos Bombeiros V

o Projeto de Lei Nº 004/2021. Manifestou

projeto traz a data de 31 de dezembro de 2020, porém, na exposição de motivos refere

de dezembro de 2021, e questionou se isto seria apenas um erro de digitação. 

Presidente da Câmara esclareceu que 

observação será levada ao 

Euclides considerou o projeto

vivendo, onde é preciso pensar um pouco 

Prefeito nunca conseguiu arrecadar 50% (cinquenta por 

Territorial Urbano) do município. 

pagou três vezes mais do que o valor devido e 

nome ficaria sujo. Afirmou que é importante estendermos a mão, mes

a situação do município, e caso as taxas e as multas permanecerem altas, os contribuintes 

ficarão devendo e o município deixará de arrecadar. Enfatizou que numa questão entre 

município e comunidade, 

projeto. Sem mais manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade.

última matéria em pauta, o Projeto de Lei Nº 005/2021. Sem discussões, de imediato foi à 

votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida o 

encerrada a Ordem do Dia, 

Expediente,lembrando que o tempo é de trinta minutos, divididos entre os inscritos

a ordem de inscrição, o primeiro a ocupar a tribuna

 

 

elaboração deste cronograma para evitar que o lixo fique espalhado 

. A Vereadora Daiane também se manifestou acrescentando que a Se

Municipal de Saúde realiza um cronograma de coleta de lixo, juntamente com os a

e em parceria com a Secretaria de Obras. Disse que o profissional de 

saúde ao visitar as famílias, comunica com antecedência de trinta a sessenta dias, a data que 

 e que isto era feito até o final do ano passado. Novamente com a 

palavra, o Vereador Euclides disse que em algumas comunidades os agentes de saúde não 

passam e as famílias não tem conhecimento disto e que seria importante divulgar em 

Corroborando o Presidente da Câmara disse que buscou informações a 

partir da indicação do Vereador e que hoje ficou determinado pela Secretaria de Saúde um 

recolhimento do lixo, sendo que na Linha Raia será uma vez por mês e nas 

demais comunidades uma vez a cada noventa dias. Em votação, a indicação foi aprovada por 

Na oportunidade, o Senhor Presidente deixou registrado e agradeceu a presença

na sessão dos Bombeiros Voluntários de Machadinho. Seguindo foi à deliberação do Plenário, 

o Projeto de Lei Nº 004/2021. Manifestou-se o Vereador Euclides pontuando que o início do 

projeto traz a data de 31 de dezembro de 2020, porém, na exposição de motivos refere

mbro de 2021, e questionou se isto seria apenas um erro de digitação. 

Presidente da Câmara esclareceu que a data correta é 31 de dezembro de 2020 e que tal 

observação será levada ao departamento competente. Seguindoa discussão, o Vereador 

clides considerou o projetode suma importância, tendo em vista o momento que estamos 

vivendo, onde é preciso pensar um pouco no contribuinte. Registrou que na época quando foi 

nunca conseguiu arrecadar 50% (cinquenta por cento) do IPTU

do município. Reportando-se a uma situação pela qual passou, disse que 

vezes mais do que o valor devido e que só pagou porque, caso não o fizesse, s

Afirmou que é importante estendermos a mão, mesmo porque vai melhorar 

, e caso as taxas e as multas permanecerem altas, os contribuintes 

ficarão devendo e o município deixará de arrecadar. Enfatizou que numa questão entre 

município e comunidade, sempre ficará com a comunidade, por isso

mais manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade.

última matéria em pauta, o Projeto de Lei Nº 005/2021. Sem discussões, de imediato foi à 

votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida o Senhor Presidente declarou 

Ordem do Dia, e passou de imediato para as inscrições do

lembrando que o tempo é de trinta minutos, divididos entre os inscritos

a ordem de inscrição, o primeiro a ocupar a tribuna foi o Vereador Idanir Minozzo, que 

 

elaboração deste cronograma para evitar que o lixo fique espalhado ou amontoado nas 

. A Vereadora Daiane também se manifestou acrescentando que a Secretaria 

m cronograma de coleta de lixo, juntamente com os agentes 

ceria com a Secretaria de Obras. Disse que o profissional de 

trinta a sessenta dias, a data que o 

final do ano passado. Novamente com a 

em algumas comunidades os agentes de saúde não 

disto e que seria importante divulgar em 

Corroborando o Presidente da Câmara disse que buscou informações a 

ecretaria de Saúde um 

na Linha Raia será uma vez por mês e nas 

m votação, a indicação foi aprovada por 

registrado e agradeceu a presença 

Seguindo foi à deliberação do Plenário, 

se o Vereador Euclides pontuando que o início do 

projeto traz a data de 31 de dezembro de 2020, porém, na exposição de motivos refere-se a 31 

mbro de 2021, e questionou se isto seria apenas um erro de digitação. Em resposta, o 

a data correta é 31 de dezembro de 2020 e que tal 

discussão, o Vereador 

suma importância, tendo em vista o momento que estamos 

que na época quando foi 

do IPTU (Imposto Predial e 

situação pela qual passou, disse que 

, caso não o fizesse, seu 

mo porque vai melhorar 

, e caso as taxas e as multas permanecerem altas, os contribuintes 

ficarão devendo e o município deixará de arrecadar. Enfatizou que numa questão entre 

r isso, votará a favor do 

mais manifestações, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade. A 

última matéria em pauta, o Projeto de Lei Nº 005/2021. Sem discussões, de imediato foi à 

Senhor Presidente declarou 

inscrições doGrande 

lembrando que o tempo é de trinta minutos, divididos entre os inscritos. Seguindo 

foi o Vereador Idanir Minozzo, que 



reportou-se aos novos decretos da COVID

decretos, mas que se manifestaria a favor das igrejas do município, do comércio e dos 

trabalhadores. Disse ele, referindo

nestes locais e que é como costurarmos a boca de alguém para que não coma ma

que isto terá um preço e que já vimos o preço acontecer aqui. 

para que não feche as igrejas, pois este é o local 

que sem Deus não somos nada

atenção as pessoas apavoradas, na esperança de que a mesma chegue, porém, para nós, ele 

entende que vai demorar um pouco, dizendo que 

efeito no vírus, o qual vem mudando a toda hora. 

confiem mais em Deus, ele não mudou e que 

fomos nós que passamos do limite. 

descreve: “Se meu povo, que 

seus maus caminhos, eu o Senhor 

terra”. Segundo o Vereador, a passagem bíblica resume que devemos olhar mais a Deus, 

deixar de adorar a criatura e adorar o

agradecendo a oportunidade

foi oficiado por seu pedido verbal feito 

buraco existente em frente ao Mercado Picolotto, porém, a

Secretaria competente por ter

agradecer quando solicita algo é e atendido

algo e é atendido. Manifestou

eles são peças importantes n

colocou-se à disposição e tem certeza que os colegas também estarão disponíveis 

quando precisarem. Não havendo mais inscritos para o Grande Expediente e mais nada a ser 

tratado, o Senhor Presidente declarou 

convidou a todos para a próxima reunião

2021, às dezenove horas 

Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 

achada conforme será assinada por mim e pelo S

 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. 

Secretária                                                                                   Presidente

 

 

aos novos decretos da COVID-19, afirmando que já fomos alvos de algun

decretos, mas que se manifestaria a favor das igrejas do município, do comércio e dos 

trabalhadores. Disse ele, referindo-se as igrejas, que já restringiram a reunião de pessoas 

nestes locais e que é como costurarmos a boca de alguém para que não coma ma

que isto terá um preço e que já vimos o preço acontecer aqui. Solicitou 

para que não feche as igrejas, pois este é o local em que o povo se reúne para honrar a Deus e 

que sem Deus não somos nada. Com relação à vacina, o Vereador disse que lhe chama 

atenção as pessoas apavoradas, na esperança de que a mesma chegue, porém, para nós, ele 

entende que vai demorar um pouco, dizendo que talvez quando chegar aqui

vem mudando a toda hora. Dirigiu-se à população p

ele não mudou e que Jesus também continua o mesmo, quem mudou 

fomos nós que passamos do limite. O Vereador citou ainda o verso de

que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar

o Senhor ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados

Segundo o Vereador, a passagem bíblica resume que devemos olhar mais a Deus, 

criatura e adorar o criador, que isso vai acarretar pontos para nós, finalizou

agradecendo a oportunidade.  Por fim falou o Vereador Euclides Dal Bello 

foi oficiado por seu pedido verbal feito na tribuna durante a sessão passada, com relação ao 

em frente ao Mercado Picolotto, porém, agradeceu ao Prefeito Municipal 

por terem resolvido o problema. Disse que o Vereador precisa 

agradecer quando solicita algo é e atendido. Agradecido porque o Vereador quando solicita 

Manifestouagradecimentos aos Bombeiros Voluntários 

eles são peças importantes no município e na região pelo belo trabalho que desenvolvem, 

se à disposição e tem certeza que os colegas também estarão disponíveis 

quando precisarem. Não havendo mais inscritos para o Grande Expediente e mais nada a ser 

o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária, 

próxima reunião ordinária que será realizada no dia 05 de março de 

e agradeceu aos que acompanharam pelo facebook. Do que eu, 

Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 

achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Cláudio Grando

Secretária                                                                                   Presidente

 

19, afirmando que já fomos alvos de alguns 

decretos, mas que se manifestaria a favor das igrejas do município, do comércio e dos 

se as igrejas, que já restringiram a reunião de pessoas 

nestes locais e que é como costurarmos a boca de alguém para que não coma mais. Entende 

 ao Prefeito Municipal 

que o povo se reúne para honrar a Deus e 

reador disse que lhe chama 

atenção as pessoas apavoradas, na esperança de que a mesma chegue, porém, para nós, ele 

talvez quando chegar aqui, nem faça mais 

se à população pedindo para que 

continua o mesmo, quem mudou 

o verso de Crónicas 7:14 que 

se humilhar e orar, e se converter dos 

perdoarei os seus pecados, e sararei a sua 

Segundo o Vereador, a passagem bíblica resume que devemos olhar mais a Deus, 

pontos para nós, finalizou 

Vereador Euclides Dal Bello afirmando que não 

sessão passada, com relação ao 

gradeceu ao Prefeito Municipal e a 

. Disse que o Vereador precisa 

. Agradecido porque o Vereador quando solicita 

oluntários presentes, disse que 

pelo belo trabalho que desenvolvem, 

se à disposição e tem certeza que os colegas também estarão disponíveis para auxiliar 

quando precisarem. Não havendo mais inscritos para o Grande Expediente e mais nada a ser 

encerrados os trabalhos da presente reunião ordinária, 

ealizada no dia 05 de março de 

pelo facebook. Do que eu, 

Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e 

enhor Presidente da Mesa. 

Cláudio Grando 

Secretária                                                                                   Presidente 


