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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RANCHO QUEIMADO. 

Presidente: ANTONIO ROBERTO GRIGA 
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Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, às dezessete horas no Paço 

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Décima Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período 

Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rancho Queimado. O Presidente, 

ao constar número legal de Vereadores invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente 

sessão e solicitou que a 1ª Secretária fizesse a leitura de uma mensagem meditativa. No Pequeno 

Expediente foi feito a leitura da Ata Ordinária nº 15/2022. A Ata foi posta em discussão e o 

Presidente fez uma ressalva na fala do Vice-Prefeito quando informa o início do calçamento sendo 

na Casa de Pedra: altere-se para a Casa do Fredi. A Ata foi posta em votação sendo aprovada por 

unanimidade. Quebrando o protocolo o Presidente informou sobre a presença do Secretário de Obras 

senhor Alexsandro Erhardt em sessão a convite. Concedeu a palavra ao Secretário para que fizesse 

suas considerações a respeito de como anda a Secretaria e os desafios que estão enfrentando. O 

Secretário Alexsandro cumprimentou a todos e comentou que está há sessenta dias na Secretaria de 

Obras. Ressaltou que Rancho Queimado está um canteiro de obras e querendo ou não, sua secretaria 

está envolvida em tudo. Se os outros setores da Prefeitura como Esporte, Educação e Turismo 

precisarem de algum material, sempre é a Secretaria de Obras quem tem que levar; é um trabalho 

coletivo. O Secretário informou que neste período de sessenta dias foram carregadas 38 cargas de 

calcário e 41 cargas de substrato para os munícipes, tanto em horário de trabalho quanto aos finais de 

semana. Também foi licitado cinco horas de máquina para uso dos agricultores. Quanto ao substrato, 

são duas cargas para cada família que possua bloco de notas; se precisarem de mais cargas, fica a 

custo da pessoa o óleo e a diária do motorista. Sobre o material do Rio Bonito, vai ser recolhido assim 

que o tempo melhorar, e será utilizado nas estradas. A respeito dos morros onde será feito o concreto 

rígido, a prefeitura ficou encarregada de fazer a terraplanagem. No Rio Knaul foi trabalhado pelo 

período de oito dias, mas com as chuvas se estendeu para quinze dias de serviço. Destacou que a 

empresa tinha prazo para começar a obra. Tiveram também que aterrar um muro de contenção no 

Morro Chato, com cerca de 200 cargas. Registrou que o serviço foi terminado na semana passada dia 

27 de maio. Com todas as obras no Município algumas coisas vão ficando, como a manutenção das 

estradas. Estão com o maquinário reduzido, mas ressaltou que se as obras são para o crescimento do 

Município, terão que tocar a Secretaria desta forma e ajudar. Lembrou que logo que assumiu o cargo 

fizeram melhorias no morro próximo a residência do senhor Dica, mas agora já está precisando de 

manutenção novamente. Na próxima semana espera que o tempo melhore e vão com a patrola para a 

localidade de Mato Francês. Na Serra dos Waltrich as melhorias foram feitas e agora estão na Terceira 

Linha, Rio Scharf e Rio Knaul. Disse que apesar das palavras do Vereador Pedro na sessão passada, 

não se pode colocar a culpa no ex-secretário, por que são muitas obras e vai ficando muito serviço 

para trás. A Secretaria de Obras está envolvida em todos os trabalhos das Secretarias. Disseram a ele 



que iria aguentar apenas quinze dias à frente da Secretaria, mas já está sessenta. Quando dizem que 

ele não vai conseguir, aí sim que faz acontecer pois é persistente. Colocou-se à disposição e se algum 

Vereador tiver um pedido a fazer, que o faça diretamente a ele, e não primeiro para a Prefeita. Afirmou 

que dará o retorno aos pedidos e irá conversar. É amigo de todos e se colocou à disposição, dizendo 

que está respondendo as pessoas e atendendo aos pedidos na medida do possível. O Presidente 

agradeceu a participação do Secretário e abriu o espaço para questionamentos feitos pelos 

Vereadores. A Vereadora Juliane cumprimentou o Secretário e agradeceu pelo trabalho que vem 

desenvolvendo no Município e pela forma que vem dando este retorno aos Munícipes. O parabenizou 

por sua humildade e sua educação. Sabe que algumas demandas solicitadas pelos Vereadores não são 

possíveis de atender na hora, e agradeceu pelo apoio. Espera que logo possa atender a todos os seus 

pedidos feitos em nome da população. A Vereadora Maria Aparecida cumprimentou ao Secretário 

e agradeceu por sua presença na Casa. Parabenizou por seu trabalho dizendo que já foi Secretária 

Municipal e sabe que não é fácil. Pela grande demanda de obras ressaltou que nunca estará com tudo 

cem por cento, e também não é possível que todos estejam contentes ao mesmo tempo. Sabe que se 

ele pudesse atenderia a todos ao mesmo tempo, pois o que um Secretário não quer é o povo 

reclamando e a Prefeita ligando. As únicas vezes em que foi chamada na Casa quando Secretária, não 

foram experiência muito boas, por que lembra que estava fazendo de um jeito que fosse melhor para 

o município, e sua intenção não estava sendo entendida por um Vereador. Mais uma vez parabenizou 

o Secretário dizendo que o telefone não para, e atendem ligações 24 horas por dia. Acredita que é a 

Vereadora que fez menos pedidos para o Secretário, e o único que fez já foi atendido no dia seguinte. 

Explicou que quando os Vereadores levam os pedidos feitos pela comunidade, o que precisam é da 

informação certa de quando poderá ser atendido (mesmo sabendo que pode haver imprevistos). Caso 

não possa ser atendido o pedido no prazo dito pelo Secretário, que ele ligue para o Vereador e informe, 

para que as comunidades também sejam informadas e entendam que o Secretário está seguindo um 

cronograma de serviços. O parabenizou e acredita que vai ficar por muito tempo na Secretaria, pois 

é uma pessoa trabalhadora. Colocou que houve um comentário sobre o “camerão” do Rio Bonito e 

soube que hoje já está tudo roçado. Ressaltou que tem escutado só elogios sobre o trabalho do 

Secretário. O Vereador Tiago cumprimentou o Secretário e parabenizou por seu trabalho. Lembrou 

que os recursos são finitos, mas a demanda é infinita como diz o Presidente, mas ressaltou que a 

questão da educação ao conversar com o povo é muito importante, como tem feito o Secretário. É 

muito importante ter a humildade de quando não conseguir fazer alguma coisa explicar o porquê. 

Todo mundo sempre quer fazer o máximo possível mas afirmou que nunca conseguem atender a toda 

a demanda. O Vereador ainda comentou sobre o pedido já feito a Prefeita sobre a necessidade de 

ampliação de estacionamento no Ginásio Dona Otília. Também ressaltou que é importante melhorar 

a iluminação no local. Falou sobre a necessidade de aquisição de novas caçambas, e não apenas trocar 

a frota. Se aumentarem a quantidade de caçambas conseguirão atender melhor às necessidades da 

secretária que precisam além de patrolar, colocar material nas estradas. As barreiras são muito 

distantes e sobre o calcário e substrato, acredita que só uma caçamba não dá conta, fora o fato de que 

geralmente possuem uma caçamba quebrada. Justificou seu pedido dizendo que há uma frota de 

apenas quatro caçambas para dar conta de todas os serviços nas comunidades. Se aumentarem a frota, 

aumentarão a produtividade da Secretaria. O Vereador Vanderlei cumprimentou ao Secretário e 

disse que ficou feliz ao saber que ele não fica chateado quando as pessoas lhe cobram, pois tem sido 

insistente em seus pedidos ao Secretário, lembrando das necessidades das comunidades. Explicou 

que os Vereadores são cobrados a respeito das demandas que vem da rua e precisam encaminhar estes 

pedidos aos setores competentes. Sabe que a Secretaria de Obras é uma pasta difícil de administrar, 



mas fica muito feliz que o Secretário já tenha conseguido atender alguns de seus pedidos.  Acredita 

que o Secretário deve continuar seu trabalho, fazendo um serviço de qualidade nas comunidades, pois 

se ficar “um pouco cá ou pouco lá”, não dará conta da demanda e as máquinas estarão direto nas 

estradas. Sabe que o Secretário possui muita demanda a ser atendida e já fez muitos pedidos em que 

ele pediu que esperasse um pouco. As pessoas reclamam, mas o Secretário entrou agora, o conhece e 

sabe que é um guerreiro. Falou que as estradas de chão são complicadas, por que assim que são feitas 

as melhorias, se logo o tempo fica chuvoso, voltam a precisar de melhorias e não é sempre que as 

máquinas podem retornar ao local tão rápido quanto a população gostaria pois, a Prefeitura é limitada. 

Também lembrou sobre a possibilidade de liberação de uma barreira de material para as estradas. O 

Vereador Soni cumprimentou a todos e agradeceu ao Secretário que estava fazendo uma reforma em 

um mata burro na sua rua, em sua propriedade e comentou que sobre as demandas das estradas, todos 

sabem que não é fácil. Lembrou que o pai do senhor Alexsandro também foi Secretário de Obras e 

afirmou que foi um dos melhores que tiveram. Na época colocaram um material na subida do morro 

que vai para a residência de seu pai que até hoje está um espetáculo. Colocaram um material muito 

bom e não passam mais dificuldade em passar pelo local, sendo que antes precisam empurrar até as 

motos para subir. Acredita que ao patrolarem as estradas, é necessário que coloquem material 

também. Sabe que a demanda é grande e não é fácil conseguir material para colocar em toda a 

extensão de estradas do Município. O Vereador Marcelo cumprimentou o Secretário e agradeceu 

por ter atendido com prontidão a um pedido que fez. Destacou que é muito bom sua presença em 

sessão pois a função do Vereador hoje é mais como um mediador e negociador com a comunidade. 

O lugar para fazer as reivindicações das comunidades continua sendo a Câmara, mas hoje a 

administração conquistou um espaço para que consigam resolver o máximo de demandas e a maioria 

das reivindicações são feitas diretamente para a Prefeita. Todas as terças-feiras antes da sessão, 

sentam no gabinete da Prefeita para dirimir muitas situações. O Secretário pediu que quando houver 

algum problema, conversem diretamente com ele ao invés de passarem para a Prefeita, mas explicou 

que ao irem toda a terça-feira no gabinete ela lhes pergunta se está tudo certo, e sempre há algo para 

resolver. Pediu que o Secretário não fique ofendido quando fizerem alguns pedidos a Prefeita, porquê 

ali são resolvidas muitas coisas, não apenas com relação a Secretaria de Obras. Sabe da dificuldade 

que é tocar a Secretaria de Obras e precisam ter um pouco de empatia e se colocar no lugar do 

Secretário. Ressaltou que os poderes estão trabalhando unidos para a Cidade crescer. O Presidente 

também parabenizou o Secretário por sua integridade. Lembrou que uma das conversas que teve com 

ele foi a posição que ficou a Secretaria quando assumiu. O parabenizou por sua integridade, pois em 

momento algum disse que pegou a Secretaria numa bagunça, e sim colocou que está tocando a 

Secretaria e sabe da dificuldade que é. Acredita que quando houver alguma crítica, deve ser feita 

particularmente para o Secretário e quando houver um elogio pode ser feito em público. Sabe que o 

Secretário não vai conseguir fazer tudo, mas tem certeza que vai fazer o seu melhor. Vê que tocar a 

Secretaria de Obras é um desafio muito grande, pois falta mão de obra, maquinário, e é muita 

cobrança. Parabenizou o Secretário pelo seu comprometimento com a causa e por ter vindo a Casa 

dar um feedback. Lembrou que o recurso é finito, mas a demanda é infinita, mas sabe da capacidade 

do Secretário e acredita que fará um grande trabalho. Destacou que a harmonia e a conversa entre os 

poderes tem sido mais eficiente e as situações tem sido resolvidas mais rapidamente. Desejou um 

bom trabalho ao Secretário e uma boa sorte na empreitada. O Secretário agradeceu os elogios e o 

apoio e se colocou à disposição. No Horário Político o Vereador Soni cumprimentou a todos e 

colocou que conversou com o Secretário Alexsandro sobre algumas demandas e agradeceu por sua 

parceria. O Vereador Marcelo cumprimentou a todos e disse que aguardaria a ordem do dia. O 



Vereador Tiago cumprimentou a todos e elogiou as meninas do esporte que estão se empenhando 

muito. Elas têm corrido atrás para conseguir a participação em algumas competições e também 

conseguir recursos para a Secretaria. Tem certeza que continuarão a fazer um bom trabalho. A 

Vereadora Juliane cumprimentou a todos e disse que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora 

Maria Aparecida cumprimentou a todos e mais uma vez agradeceu a presença do Secretário de 

Obras em sessão. Disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Vanderlei cumprimentou a todos 

e reforçou que o Secretário Alexsandro tem feito um trabalho maravilhoso. Ainda fez uma cobrança 

sobre a placa do Rio Bonito, onde foi feito um quebra-molas. Já fez o pedido para a Secretária de 

Administração que está providenciando. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O 

Vereador Celso cumprimentou a todos. Agradeceu a presença do Secretário Alexsandro em sessão 

e por ter atendido a um pedido que fez de prontidão. Outra situação não conseguiu resolver, mas o 

Secretário lhe explicou o porquê. Afirmou que é muito importante deixar claro se pode ou não fazer 

o serviço, e o Secretário está no caminho certo. O Vereador Pedro cumprimentou a todos. Agradeceu 

ao Secretário Alexsandro por ter atendido a um pedido que fez poucos dias após sua posse. Colocou 

que possuem um problema no morro do Mato Francês, o mesmo que acontece em todos os morros 

onde passam caminhões carregados, que são as “costelinhas”. Disse que o Vereador já sabe que o 

morro está em más condições novamente e tem certeza que assim que possível o Secretário irá tomar 

providências. Colocou que a população tem alguns questionamentos sobre as horas de máquinas que 

foram licitadas. Defendeu a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura dizendo que quando um 

agricultor pede as cinco horas, o maquinário vai demorar a chegar no próximo agricultor porque se a 

demanda no terreno é maior, a pessoa paga pelas horas extras e o serviço demora mais. Deixou claro 

este ponto sendo que há algumas pessoas na lista de espera que estavam fazendo reclamações. Na 

Ordem do Dia o Presidente informou que o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03-2021 

– “Revoga a Lei Complementar nº 09/2020, de 15 de dezembro de 2021”, foi dado entrada no dia 03 

de agosto e está aguardando na mesa até decisão final do processo judicial. A seguir o Presidente 

solicitou que fosse feito a leitura do PROJETO DE LEI Nº 10/2022 – “Dispõe sobre denominação 

da Escola de Ensino Integral”, protocolado via e-mail no dia 23 de maio de 2022 às 18h17min. O 

Presidente fez a defesa do Projeto dizendo que entende o Executivo Municipal na indicação para o 

nome da escola. Explicou que o valor da Obra foi viabilizado pelo Deputado Celso Maldaner, que é 

irmão do Casildo Maldaner. Pelo respeito e consideração que a Prefeita tem pelo fato do Casildo 

Maldaner ter terreno no Município, e ser um entusiasta e defensor de Rancho Queimado é que se deu 

a indicação do nome para a escola. O Presidente ressaltou que também entende a indicação feita pelo 

Vereador Pedro. Algumas pessoas podem colocar que o Casildo Maldaner não é de Rancho 

Queimado, mas é preciso entender como ocorreu esta obra. O Presidente encaminhou o projeto para 

o parecer jurídico tendo o prazo de dez dias para que fosse posto em discussão e votação. Nos 

Comentários Finais o Presidente concedeu a palavra ao Pastor Sérgio que gostaria de fazer uma 

contribuição quanto ao assunto discutido sobre o Secretário de Obras. Explicou que vem de cidades 

maiores e pediu que seja construído filtros para não crucificar quem conduz as secretarias municipais, 

pois são boas pessoas. Abrindo os trabalhos de uma pessoa para o público em geral, se tivessem cento 

e cinquenta mil habitantes como é o caso de outros municípios, não poderiam fazer isso. Pensa que 

aos poucos precisam se ambientar onde há filtros porquê se não os Secretários não vão aguentar, pois 

é preciso pensar na sua saúde, sua família e amizades. Acredita que talvez seria importante haver uma 

comissão que elege prioridades, ou pela Câmara. Como eleitor, faria algumas ressalvas de como está 

sendo conduzido em especial o trabalho do Secretário de Obras. Faz estas considerações pensando 

em contribuir e ajudar a pensar em um futuro, pois Rancho Queimado não é mais o mesmo de quinze 



e vinte anos atrás. O Presidente agradeceu as contribuições do Pastor. O Vereador Marcelo 

comentou sobre a fala do Pastor e disse que sobre esse filtro, quem tem feito geralmente são os 

próprios Vereadores, que hoje são mediadores entre a comunidade e o poder público. Ressaltou que 

não consegue escutar alguém falar mal da administração hoje sem rebater ou dizer alguma coisa. Sabe 

que a administração tem seus erros, dificuldades e limitações, mas citou o exemplo da Secretária Kety 

que não tem hora nem dia para atender as pessoas, está sempre disponível e acha injusto falar mal 

dela. Concordou com o Pastor e disse que nunca havia pensado desta forma e é uma possibilidade 

que pode ser analisada pela Administração. Esta seria uma forma de envolver a comunidade, tentar 

acalmar e esse filtro é importante pensando no ser humano, porque senão realmente ninguém vai 

aguentar. Pelo estresse do encargo podem perder uma pessoa boa, por conta de uma arbitrariedade ou 

falta de entendimento do próprio povo que é difícil de lidar. O Presidente ainda concedeu a palavra 

para a Secretária de Administração que cumprimentou a todos. A Secretária Kety, sobre os filtros 

comentados pelo Pastor Sérgio, pediu ajuda aos Vereadores. Lembrou que tiveram a necessidade de 

trocar de empresa que presta o serviço de coleta de lixo e estão recebendo muitas reclamações, 

dizendo que eles não estão sabendo os trechos nem os dias de recolher os resíduos. A empresa que 

foi contratada em regime emergencial tem um roteiro, mas não conhecem o Município, pois é da 

Cidade de Biguaçu. Estão tendo um pouco de dificuldade e agora o funcionário Daniel está 

acompanhando o caminhão. Quando as pessoas comentarem sobre esta situação com os Vereadores, 

que possam pedir um pouco de paciência, pois estão colocando a coleta em dia, conhecendo o 

Município. Acredita que em mais duas semanas a situação estará melhor, e lembrou que logo farão a 

nova licitação para coleta de lixo. Agradeceu as colocações do Vereador Pedro pois as vezes escutam 

as críticas, mas não sabem o que realmente está acontecendo. Sobre a licitação de cinco horas que é 

paga pela Prefeitura, se uma pessoa tem um serviço que leva 20 horas ele não vai sair de lá para 

atender outro agricultor sem antes terminar tudo, pois é incoerente. A Vereadora Maria Aparecida 

colocou que sobre o lixo no posto dos bombeiros, estavam há das semanas sem recolher e havia mal 

cheiro. Até sugeriu ao Sargento que fizessem uma composteira no local pois há muita demanda de 

lixo orgânico. Tomou a liberdade de pedir o telefone da empresa e foi atendida muito bem, com muita 

educação. No outro dia a empresa foi até o local e recolheu todo o lixo. Parece-lhe que a empresa é 

muito séria. A Secretária Kety lembrou que a coleta é seletiva e seria apenas de lixo reciclável. A 

parte orgânica deveria ser compostada, com as composteiras distribuídas pelo R4 ou em casa com um 

destino para os animais, sendo que nas áreas rurais funciona desta forma. Infelizmente muitas pessoas 

ainda não tem esta cultura e esta educação, e recebem muito resíduo orgânico. O Vereador Pedro 

colocou que a reclamação que fez com o Vice-Prefeito quanto ao lixo na semana passada, não foi 

quanto ao trabalho prestado pela empresa, mas quanto a situação que estavam. A empresa anterior 

vinha para Mato Francês e chegava ao final de uma rua e começava a recolher. As pessoas em sua 

comunidade colocam o lixo quando veem o carro passar. O Daniel foi com a empresa nas localidades, 

mas também não conhecia a rota do antigo lixeiro. As pessoas viam o carro do lixo passar, colocavam 

o lixo e ele não era recolhido. O Vereador Tiago também colocou que conversou com as pessoas 

que trabalham no recolhimento do lixo, e são muito educados. Eles deram a sugestão de colocar 

cadeado nas casinhas porque viram em algumas lixeiras as pessoas entrando dentro, mexendo no lixo 

e rasgando os sacos. Acredita que a partir do momento que forem usados cadeados nas casinhas, a 

pessoa só vai conseguir jogar pela janela, ou entrar pela janela, o que dificulta bastante. A Secretária 

Kety explicou que ainda não conseguiram pegar estas pessoas que entram nas casinhas e mexem no 

lixo. Pediu que a empresa anterior fizesse um BO ou informassem a placa do carro para tentarem 

fazer alguma coisa a respeito, mas infelizmente não deu tempo e ocorreu a fatalidade com o dono da 



empresa. Pensa que podem usar cadeados nas casinhas, mas as pessoas vão entrar pela frente e 

bagunçar tudo da mesma forma. Veem nas câmeras de segurança algumas situações que são absurdas. 

O Vereador Vanderlei fez o pedido para a Secretária de mais uma casinha de lixo na comunidade 

de Rio Pequeno pois a população está pedindo na saída em cima do morro. A Secretária disse que 

estavam com uma casinha disponível. O Vereador Vanderlei agradeceu a Secretária por sempre 

atender com prontidão a todos os pedidos. Agradeceu a Prefeita Cleci pois a reivindicação que veio 

da comunidade do Rio Bonito de um quebra-molas foi atendida. Justificou que há muitos moradores 

idosos, e agora a situação está resolvida. Falou que em outros lugares também seria interessante 

instalar quebra-molas como em frente ao Posto de Saúde de Taquaras. A Secretária disse que estudou 

o que precisava ser feito para instalar um quebra-molas e uma delas é a reivindicação de pelo menos 

dez pessoas. Se houver o interesse da comunidade de Taquaras, acredita que a Prefeita vai atender ao 

pedido. A Vereadora Juliane questionou a Secretária se algum infrator já foi autuado pela lei a 

respeito do deposito de lixo e lugar inadequado, e a Secretária colocou que ainda não aplicaram 

nenhuma multa. O Vereador Celso comentou que viu a pessoa mexendo no lixo no domingo passado, 

foi até o local e disse que naquela casinha ele não iria mais mexer, e ele foi embora. Colocou que a 

placa é de Bom Retiro. O Vereador Pedro registrou que a seu ver seria melhor que retirassem as 

casinhas de lixo. O Presidente e a Secretária fizeram considerações sobre a possibilidade de 

recolhimento porta a porta que acaba por transferir a responsabilidade para o morador que não vai 

querer fazer um lixeiro em frente a sua residência, e só colocarão o lixo no dia e horário da coleta na 

localidade. A Secretária acredita que as pessoas serão mais cuidadosas com seu lixo. Porém 

precisarão aumentar a taxa de lixo, e as pessoas irão reclamar. Hoje na área rural não é cobrado e 

acredita que isso deveria vir na taxa de energia. O Vereador Pedro também fez sua defesa do 

recolhimento de porta em porta dizendo que desta forma cada um fica responsável pelo seu lixo. O 

Vereador Tiago comentou que está fazendo uma casinha se lixo que será colocado ao lado do Posto 

de Gasolina em Taquaras, e pediu a Secretária Kety que informasse a empresa sobre o novo local de 

recolhimento. O Vereador Marcelo comentou sua posição a respeito do recolhimento porta a porta 

dizendo que é contra pois isto não daria certo pela questão financeira. Acredita que as pessoas que 

tem a coragem de arremessar um saco de lixo na frente da casinha, também irão colocar seu lixo em 

frente à casa de outras pessoas, então é só transferir o problema de um lugar para outro. Ressaltou 

que passar em todas as casas será muito oneroso para a Prefeitura e o problema maior está na questão 

da educação de algumas pessoas. A Secretária Kety concordou que devem focar na educação e o 

grande problema ocorre nas casinhas que são passagem dos grandes condomínios. Foram feitas mais 

algumas discussões sobre o assunto, buscando soluções para o problema. Nada mais havendo a tratar 

foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 07 de junho de 2022 às dezessete horas e 

para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Presidente e Secretário.  

 

Sala das sessões em 31 de maio de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


