ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 20.11.2017
ATA Nº 36/2017
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na
Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador
Odacir Busato, os Vereadores: Beto Piovesan, Claudio Piovesan, Fernando
Cassol, Marcia Mayer, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra e Rodrigo
Severo. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os
presentes e comunicou que não utilizassem de palmas, após manifestação dos
Vereadores na Tribuna, em cumprimento ao Regimento Interno. Continuando,
colocou em apreciação a Ata n.º 35/2017, da Sessão Ordinária realizada dia treze
de novembro de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade, e solicitou a 1ª
Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que proferisse a leitura do expediente: Ofício n.º
28/2017 - Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Érico Ferrari – convite
para cerimônia de entrega de certificado, dia 22 de dezembro; Of. n.º 02/2017
Grupo da Melhor Idade Vida Nova, de Novo Paraíso - agradecimento; Ofício DG
n.º 11089/2017 – encaminhamento da decisão referente às Contas de Governo do
Município de Nova Palma, exercício 2015, sendo encaminhado para a Comissão
de Orçamento, Finanças e Infraestrutura, para devida análise e providências
necessárias. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de
Lei n.º 33/2017: Autoriza contratação temporária de excepcional interesse
público. Projeto de Lei n.º 34/2017: Estima a receita e fixa a despesa do
município de Nova Palma/RS para o exercício financeiro de 2018. Projeto de Lei
n.º 35/2017: Autoriza o Poder Executivo Municipal aumentar o limite de abertura
de créditos suplementares. Projeto de Lei n.º 36/2017: Institui o turno único para
o funcionamento do Poder Executivo Municipal. Do Legislativo Municipal: Da
Ver.ª Marcia Mayer: Proposição n.º 84/2017: Indicação: Que o Executivo
Municipal estude a possibilidade de construir na Cidade de Nova Palma, na
Praça Central, no espaço visível a todos os munícipes, o Monumento a Palavra de
Deus, conforme o projeto sugestivo em anexo. Proposição n.º 85/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie 06 tubos de 80cm, para serem colocados ao lado da propriedade do
Sr. Mateus Dalongaro, no Rincão dos Fréos, no acesso interrompido. Da Ver.ª
Neusa Rossato: Proposição n.º 86/2017: Indicação: Que o Poder Executivo
Municipal estude a possibilidade de destinar um local especifico, para que os
vendedores ambulantes de móveis, vestuário, flores, e outros, que aqui queiram
vender os seus produtos, saibam que se assim o desejarem devem ali se
estabelecer. De Todos os Vereadores: Moção n.º 10/2017: Moção de
Parabenização: Aos atletas e treinador, pelo bicampeonato, do Torneio
Interseleções de Juniores, Sub-20, ocorrido dia 15 de novembro, em Nova Palma,
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bem como a Diretoria da SERC Nova-Palmense, organizadora do evento. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA
ROSSATO. Cumprimentou todos os presentes e parabenizou a seleção e
comissão técnica do Sub 20 de futebol de Nova Palma, que se sagrou campeã na
última quarta-feira, em torneio organizado pela SERC Nova-Palmense, com o
apoio da Prefeitura. Também parabenizou os funcionários públicos, Vereadores e
familiares, que foram para a ENESPREF, em Augusto Pestana, no último final de
semana, sendo campeões em algumas modalidades. Parabenizou a Ver.ª Marcia,
que neste mês que assumiu, fez o quê todo Vereador, com responsabilidade, deve
fazer, trabalhar pelos munícipes, independente de partido político, agradecendo a
mesma, pelo convite para o encontro com o Deputado Federal Pimenta, em Santa
Maria, juntamente com o Vice-Prefeito Giovelli, para solicitar a confirmação de
emenda para uma retroescavadeira. Reforçou ser uma Vereadora de Nova Palma, e
se qualquer Vereador ou político a convidarem para um evento, que esteja
presente um Deputado, frisou que sempre estará presente, agradecendo também a
Vereadora Marcia, pelo convite para estar presente no encontro, em Linha do
Soturno, com o Deputado Marcon. Frisou estar acompanhando o trabalho da
colega, que tem procurado ajudar os munícipes, e irá continuar mesmo não
atuando como Vereadora. Na oportunidade, também parabenizou o Ver. Guingo,
que manifestou interesse de buscar emendas parlamentares, sendo um trabalho do
Vereador, destacando que, se no passado o PMDB não conseguiu, Sua Excelência
sempre vai tentar, mas nem sempre se consegue. Justificou Sua indicação, que
solicita um local específico para os vendedores ambulantes, destacando ser um
assunto de gestões anteriores, sabe que todos precisam trabalhar, mas existem
vendedores que ficam em pontos estratégicos, fazendo concorrência desleal, com
quem paga impostos e dá empregos, informando que municípios da região já
fazem isso. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver. FERNANDO
CASSOL. Cumprimentou a todos e também parabenizou a colega Marcia, pela
experiência e diálogo, bom ter pessoas que pensam pra Nova Palma. Destacou não
vir pra agradar ninguém, aceita críticas, mas quando tem pessoa de bom coração é
precisa parabenizar, sendo de muita importância para quem está começando.
Ressaltou que sempre fala aos colegas da Bancada, que consigam fazer um
trabalho sem criticar partido e chama atenção a união da igreja evangélica, se
colocando a disposição dos mesmos. Parabenizou o Deputado Marcon por ter
vindo, e a convite da Ver.ª Marcia, a acompanhou e foram ver a passagem
molhada na Linha do Soturno, e mostrar ao Deputado o quê se passa nas
comunidades. Não adianta vir só pedir votos, é importante verem a realidade.
Também registrou que não pode ir a Santa Maria, agradecendo o convite da
Vereadora. Parabenizou a seleção Sub 20 de Nova Palma pelo título no
Interseleções, e o Nova-palmense pela organização do evento. Como tem ouvido
que o PMDB não mandou emendas, frisou que irá lutar e conseguir diárias para
irem atrás, registrando que essa semana pretende ir a Porto Alegre buscar recurso
02

para o município, com recursos próprios. Frisou ser preciso estar unidos e com
diálogo, irão atrás de recursos, mas precisam de apoio, e somente com experiência
saberão onde buscar. Também pretende ir a Brasília, gostaria que outros
estivessem juntos, independente de partido, para conseguirem o melhor para Nova
Palma. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver. PAULO ULIANA.
Cumprimentou a todos e comentou sua participação em São Sepé, atendendo
pedido do Presidente Odacir, no evento sobre cooperativismo, frisando ter sido um
dia proveitoso, que veio a somar. Na oportunidade, alguns palestrantes, inclusive
Seu Euclides, Presidente da CAMNPAL, se manifestou. Destacou que o
Município que tem cooperativa, é um povo com cultura diferente, mais educado e
assume responsabilidades nas comunidades. Sugeriu ao Presidente, que convide o
Sr. Euclides, para na próxima sessão fazer uma pequena explanação do que foi o
encontro em São Sepé. Neste mesmo dia, a convite do Sr. Euclides, conversou
com o Sr. Caio Rocha, que esteve visitando a CAMNPAL, oportunidade em que
encaminhou solicitações a Secretaria da Agricultura, amanhã já estará em Brasília
o pedido, destacando ser uma luta de Sua excelência, assim como está empenhada
uma emenda para o Hospital, um pedido Seu. Ressaltou estarem feliz com a
emenda do Deputado Heitor e o calçamento, em Novo Paraíso, logo será
concluído. Precisam lutar, independente de partido, frisando ser colega e respeita
todos. Parabenizou a comunidade do Caemborá, pela bonita festa da Cuca, no dia
de ontem. Na oportunidade, Sr. Odacir colocou que entrará em contato com o Sr.
Euclides Vestena, e havendo interesse, o mesmo estará na próxima Sessão.
Continuando, fez uso da Tribuna a Ver.ª MARCIA MAYER. Saudou a todos e
agradeceu o presente do Sr. Adão Cavalheiro Vargas. Reportou-se ao projeto de
lei que apresentou na última sessão, que institui o dia do evangélico, destacando
que todos colegas se pronunciaram a favor, mas para sua surpresa o projeto foi
para as Comissões para estudo. Pediu ao Presidente Odacir, que interrompesse a
sessão para votação do mesmo, com a devida autorização do Ver. Beto, Presidente
da Comissão. Com a palavra, Presidente Odacir colocou que o mesmo está na
Ordem do Dia e será apreciado no dia de hoje, no momento certo. Continuando, a
Ver. Marcia agradeceu o Secretário de Obras Gilson Descovi, por ter atendido aos
pedidos de patrolamento em São Cristóvão e Santo Inácio. Justificou Seu pedido
de providências, destacando ser uma necessidade os tubos solicitados, na
propriedade do Sr. Mateus Dalongaro, onde houve erosão, impossibilitando a
passagem do caminhão que recolhe o leite, sendo que o mesmo se comprometeu
com a mão de obra. Agradeceu a todos que participaram da agenda com o
Deputado Federal Dionísio Marcon, na Linha do Soturno, com o intuito de captar
recurso para aquela passagem molhada. Frisou ser Vereadora de todos os NovaPalmenses, registrando que o Deputado deixou um abraço a todos e fará o possível
para ajudar o município. Também registrou que estava articulando agenda em
Brasília, mas não foi possível viajar, e o Deputado Paulo Pimenta veio para o Rio
Grande do Sul, quando conseguiu ser atendida. Convidou o Prefeito e a Vereadora
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Neusa para acompanharem, pois os recursos não estavam garantidos e era preciso
ir a Brasília. Agradeceu a Vereadora e o Vice-Prefeito, por acompanharem,
oportunidade em que o Deputado sinalizou para a agricultura duzentos e cinquenta
mil reais, para aquisição de uma retroescavadeira, estando todos de parabéns.
Prosseguindo, se manifestou o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou os
presentes e parabenizou a seleção de juniores de Nova Palma, pela conquista do
bicampeonato, bem como o treinador e o Nova-Palmense, organizador do evento.
Registrou que esteve presente na ENESPREF, juntamente com os Vereadores
Rodrigo e Tiago e o Suplente Maculan, um encontro com vários esportes e
confraternização entre os municípios presentes, importante à integração com
funcionários, Vereadores e Prefeitos e ver realidade de cada município, estando
feliz por ter participado. Com relação à ampliação do perímetro urbano de Vila
Cruz, em estudo nas Comissões, solicitou o apoio dos colegas Vereadores, pela
importância, para criar novos lotes. Registrou que o projeto da Vereadora Marcia
terá seu apoio, sabe da importância das religiões e o quê fazem na comunidade.
Quanto às estradas da Vila Cruz, conversou com o Secretário de Obra, que
colocou estarem sendo finalizadas, e espera que vá para a Linha Três realizar as
melhorias necessárias. Também fez uso da Tribuna o Ver. CLAUDIO
PIOVESAN. Cumprimentou os presentes e também parabenizou a seleção dos
juniores, onde se fez presente no estádio, destacando que o esporte une e agrega
valores necessários, parabenizando também o Nova-Palmense pela ideia da
promoção, desejando que tenha continuidade. Registrou ser o relator do projeto de
lei que institui o Dia do Evangélico, sendo favorável, pois cada um tem sua
religião, mas a intensão é mesma, pregar o bem comum, cada um da sua maneira.
Questionou o Líder do Governo, Ver. Rodrigo, se têm informações de quando
colocarão em funcionamento os Postos de Saúde da cidade e Santo Inácio, uma
curiosidade das pessoas, pois será mais acessível e terá mais espaço para o
funcionamento. Lembrou que o pedido de melhorias na estrada do Santo Inácio
solicitou a mais de dois meses, e outros Vereadores também cobraram, ficando
feliz que agora atenderam, pois estava com trechos intransitáveis. Após, se
manifestou o Ver. RODRIGO SEVERO. Cumprimentou a todos e parabenizou a
equipe de Juniores de Nova Palma, campeã nessa última edição, e o Ver.
Fernando, que os acompanhou. Também parabenizou as equipes campeãs, na
ENESPREF, o sub 45 - veteranos, com participação do Ver. Guingo, entre outros,
considerando muito boa à interação com outros municípios. Também agradeceu a
Vereadora Marcia, que esteve presente na Linha do Soturno, com alguns
Vereadores e comunidade, justificando a ausência, pois representou o Município
em Augusto Pestana, mas deixou uma pessoa responsável, que podia fazer uso da
palavra e falar de suas intenções, sobre as passagens molhadas na Linha do
Soturno e Felisberta, informando já existir projeto para contemplar as duas, nas
mãos do Deputado Perondi e agora o Deputado Marcon, sendo importante unirem
forças, independente do partido que trouxer recursos. Registrou que os trabalhos
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nas estradas então seguindo normalmente e existe uma questão de ordem.
Agradeceu a colega Marcia, por trazer muitas pessoas até a Casa, e ser apoiadora
do município e exemplo de pessoa, que pensa no bem dos munícipes. Registrou
que já tinha agendado uma visita ao Deputado Perondi, nos dias vinte e um e vinte
e dois, em Brasília, pois a Bancada tem vários projetos, somando quase dois
milhões em emendas, ressaltando que precisam pedir agora para vir no próximo
ano. Lembrou que o PMDB é criticado por que não mandou recursos na outra
Administração, e precisam do apoio do Presidente para ir a Brasília, não é só
ligando que conseguem recursos. Colocou que dois abriram mão, e iriam somente
as Vereadoras Marcia e Neusa, esta com recursos próprios, mas não deu e não
sabe o porquê. Frisou que o Prefeito repassa mensalmente um valor para a
Câmara, às vezes só o que precisa, tem certeza que tem dinheiro, pedindo
explicação ao Presidente, assim como quer relatório de todo dinheiro que entra na
Câmara e os gastos da Casa, pois quer analisar. Destacou serem pessoas simples,
sabem das dificuldades do município, mas sonham com o projeto de casas
populares, tem o terreno no horto, estão tentando agilizar, para ajudar as pessoas
mais carentes. Frisou que querem chegar ao fim do mandato, entregar o município
em ordem e não deixar contas para a próxima Administração. Finalizando o
espaço, Ver. BETO PIOVESAN cumprimentou os presentes e colocou ter
acompanhado os pronunciamentos dos colegas, na questão dos recursos do
Deputado Pimenta, que tem uma relação muito forte com o município, inclusive
com Sua pessoa, pois em todos os períodos mandou emenda para Nova Palma, e
agora com o empenho da Vereadora Marcia, novamente destinou recursos.
Destacou que, ao agradecer, é de coração, como fez ao Deputado Valdeci, quando
esteve nesta Casa, na conquista do asfalto. Frisou que admira o PT por esses
Deputados e ficou encantado com o pronunciamento do Deputado Marcon na
Rádio São Roque, pelo conhecimento ao falar como está à situação do País hoje, o
que estão fazendo, depuseram a Dilma para colocar uma quadrilha, como consta
na denúncia, a malfadada reforma trabalhista e previdenciária, os gastos com
emendas, para comprar votos e o Presidente fugir da denúncia de corrupção,
desvio de dinheiro público e formação de quadrilha. Fica feliz de ter acompanhado
e participado das transformações que aconteceram no município, todos sabem e
conhecem Seu comportamento, nunca foi superior a ninguém, e nem tratou
alguém com diferença. Registrou o parecer favorável, por unanimidade, do
Tribunal de Contas, com relação à Administração de dois mil e quinze, sem se
preocupar com denúncia no Ministério Público, Polícia Civil e concurso público
roubado. Cumprimentou a Vereadora Marcia pela participação, lembrando que já
tinha a notícia de que haveria indicação de emenda do Deputado Pimenta, já
anunciada pelo Giovelli e o Mayer. Ressaltou que agora confirmaram não haver
nenhuma emenda do PMDB, frisando ser agora a hora e a vez, pois o fiel
escudeiro do Presidente Temer é o Deputado Perondi, que tem todas as condições
de alcançar recursos para Nova Palma, fazer como na Administração passada, com
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muitas emendas conquistadas por telefone, ou o Prefeito ia até Brasília, onde
numa ocasião, convidou Vereadores, um de cada partido, para ser democrático,
PDT, PMDB e PP, e o único que conseguiu foi o ex-Vereador Expedito, uma
emenda do Deputado Zé Otávio, para o asfalto. Ressaltou a importância dos
Deputados do PT, que foram generosos, pelo compromisso com Nova Palma e
lideranças. Hoje os recursos são escassos, a Câmara tem compromisso mensal, e o
Prefeito está atrasado no repasse do duodécimo da Câmara, que teria direito a sete
por cento no orçamento, mas está com um pouco mais de três por cento. Colocou
ao Ver. Rodrigo, que não encontrará irregularidade no relatório solicitado, por que
austeridade e seriedade, o partido felizmente tem esse predicado. Ressaltou estar
feliz com o pronunciamento do TCE, sendo importante dar conhecimento ao ExPrefeito Adroaldo, o parecer seguirá para as Comissões analisarem, para posterior
votação, ordenamento interno que precisam cumprir. No ESPAÇO DE LÍDERES
não houve inscritos. Na ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto de Lei do
Legislativo n.º 04/2017, aprovado por unanimidade, com seu parecer. No Espaço
das Explicações Pessoais manifestou-se a Ver.ª Marcia Mayer. Retornou a
tribuna e convidou todos os Vereadores para, ao final da Sessão, participar da
homenagem da comunidade Evangélica, em agradecimento pela aprovação do
Projeto. Parabenizou a Coordenadora do Posto de Saúde, Senhora Vera, frisando
que fez uma visita ao Posto e colocou Seu mandato a disposição, levou algumas
demandas da comunidade e foi informada do número de médicos e a necessidade
de cursos. Frisou que no período de Coordenadora da Saúde, foi operacionalizado
o curso de socorrista e todos saíram certificados. Registrou ainda que a exsecretária Lidiane, com quem trabalhou, era muito empenhada, bem como a Vera,
que está se esforçando muito, parabenizando-as. Trouxe um abraço do Senador
Paim, que colocou seu mandado a disposição do município e citou que já destinou
uma emenda para o Distrito Industrial, faltando quarenta e nove mil reais, a ser
liberado para a conclusão da obra, mas que continua aguardando-a em Brasília,
para que se possa ir até lá e trazer recursos. Continuando, trouxe também um
abraço do Deputado Pimenta, com quem esteve reunida, acompanhada da Ver.ª
Neusa e do Vice-Prefeito Giovelli, solicitando recurso que ainda não estava
assegurado, mas que foi confirmado no valor de duzentos e cinquenta mil reais,
para a agricultura, destinado a compra de uma retroescavadeira. Registrou que foi
a Santa Maria, com o carro próprio e não solicitou recursos da Câmara. Após, se
manifestou o Ver. Rodrigo Severo. Parabenizou o Vereador Paulo, por
representar a Câmara, em São Sepé, sobre o cooperativismo. Solicitou
esclarecimento da Ver.ª Marcia, sobre o pedido referente aos tubos para o Rincão
dos Fréos, se é na propriedade do Mateus ou na do sogro dele, frisando que se
tiverem condições será atendido, independente de partido e que Sua Excelência
cobra do Prefeito e também do Secretário, e se os pedidos forem atendidos, pede
que tenham a humildade de vir na Tribuna agradecer. Reforçou que irá solicitar
um relatório sobre os recursos repassados pelo Prefeito a Câmara de Vereadores,
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bem como as despesas e diárias, por ser um direito Seu. Destacou que o Prefeito
não consegue repassar mensalmente o valor total, mas o necessário para as
despesas, frisando que nas administrações passadas era repassado somente o valor
necessário e o restante ficava para ajudar a administração. Frisou não estar
desconfiando de ninguém, mas devido ao mal entendido, com relação ao pedido
para ir a Brasília trazer emendas ao município, e não para passear. Lembrou que
aconteceu uma reunião, junto com o Partido dos Trabalhadores, com a
participação do assessor do Pimenta, sobre a emenda da retroescavadeira,
destacando a presença de Sua Excelência, da Ver. ª Neusa e do Vice- Prefeito
Giovelli. Falou sobre a administração, dizendo que o Prefeito está empenhado em
fazer o bem pra todos, citandos algumas melhorias realizadas. Espera que a partir
do próximo ano, com as contas mais equilibradas, possam fazer um bom trabalho
para toda a comunidade que os elegeu, principalmente as pessoas de classe média
e baixa, que precisam pelo menos, de carinho e atenção, se não for possível
atender suas necessidades. Agradeceu a presença de todos os presentes,
convidando-os que venham sempre e veja quem é quem e os Vereadores que estão
empenhados em ajudar o município. Antes de encerrar, o Senhor Presidente Ver.
Odacir Busato manifestou-se, dizendo que foi citado referente a alguns assuntos,
frisando que também está atrás de recursos, através do Deputado Luiz Carlos
Heinze, e que o mesmo, pediu que se fizesse o projeto e encaminhassem por email à Brasília. Agradeceu ao Ver. Paulo, que juntamente com o Presidente da
CAMNPAL, Euclides Vestena, o representou em São Sepé, pois não podia
participar, devido ao casamento do Seu filho, mas que foi convidado pelo
Coordenador de Campanha do Marcon, para se fazer presente. Registrou que
ouviu pela rádio São Roque, com audiência bastante distante, o pronunciamento
do Deputado Marcon, falando sobre o Governo Estadual e Federal. Lembrou do
parcelamento dos salários do funcionalismo e dos policiais, concluindo que estão
querendo que Sua Excelência faça o mesmo em Nova Palma. Dirigiu-se a Ver.ª
Marcia, dizendo que também foi a Restinga Seca, na reunião dos Presidentes e
Vereadores da Quarta Colônia, com carro próprio, pagou o combustível e Sua
janta e não recebeu nada da Câmara, pois sabe da situação. Reportou-se ao Ver.
Rodrigo, dizendo que o Relatório de gastos vem para a Câmara e fica a disposição
de todos. Frisou que, se o Prefeito está depositando o dinheiro do duodécimo para
Câmara, acredita que erraram de conta ou não sabe onde está indo e pode provar o
quê realmente foi repassado. Continuando, falou que recebeu um ofício para
quatro Vereadores irem a Brasília e não recebeu nenhuma desistência. Registrou
ainda, que estava em Santa Maria e lhe deram o prazo até às cinco horas para dar
uma resposta, ligou para o Prefeito e explicou a situação. Lembrou que no Santo
Inácio, por ocasião das olimpíadas, após o pronunciamento, o Prefeito lhe
procurou questionando se isso é ajudar a Administração, referindo-se ao pedido
apresentado na Câmara para repartir o dinheiro com o Hospital, sendo que o
mesmo não tinha para comprar diesel e arrumar as máquinas, e pediu que reconhe07

cessem e ajudassem a administração, respondendo que são parceiros. Na
oportunidade, perguntou ao Prefeito o que deveria fazer, citando os dados que
tinha no dia vinte e seis de setembro, no banco, de cento e quarenta e sete mil
reais, e em treze de novembro, somente sessenta e dois mil reais, afirmando que
não foi mais depositado o duodécimo, após terem falado de repartir o dinheiro
com o hospital de Nova Palma. Disse que não conversa na rua, que não foi mais
depositado, mas como foi cutucado, que já esperava, pois até então era só elogios
e nem Jesus Cristo agradou a todos, mas foi informado que o Prefeito, por motivo
de economia e não encerrar as contas no vermelho, não foi a Brasília, recebendo
os parabéns por não ter autorizado a viagem dos quatro Vereadores. Gostaria que
tivessem ido, mas devido à situação financeira não foi possível, pedindo desculpa
aos Vereadores. Pediu aos Vereadores que quando venham a esta Casa, em
primeiro lugar, que tomem conhecimento da real situação da Prefeitura e da
Câmara, pois se tivessem conversado, não teria acontecido esse desgaste. Ficou
feliz em poder dizer aos presentes, pois foi muito questionado, a não liberação das
diárias. Finalizou dizendo que não considera um desabafo, porque quem sabe o
que está fazendo, não desabafa, trabalha junto, declarando encerrado os trabalhos
da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 20 de novembro de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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