CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 4º sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia vinte e sete de
agosto do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa executiva sob
presidência do vereador Erondi Lopes, 1º secretário vereador Josimar Aparecido Knupp Froes e
2º secretário vereador Valdeci de Andrade e na presença dos demais vereadores: Gilmar Luis
Cordeiro, Adriano Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”,
“Baianinho”, Ernani Winter, José
Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot,
Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares o “Rock”. Verificada a existência de um quórum
regimental com a presença de treze vereadores membros da Casa, o senhor presidente, com
as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do Regimento Interno.
Após convidou o vereador Ernani Winter para fazer a leitura de uma passagem bíblica, que
assim o fez. O senhor presidente fala que a ata
ata da sessão anterior está publicada no diário da
Câmara e no site para conhecimento dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, a ata está aprovada. No
PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário
secretário Professor Josimar Froes fez a leitura dos
requerimentos, ofícios, pedidos de informação e correspondências recebidas pela Mesa que
terão encaminhamento regimental. Votos de pesar pelo falecimento do senhor João Soares
que ocorreu no dia 16 de agosto de 2013 atenciosamente presidente da ACRICA Maria da
graça direcionado ao vereador rock.
rock. Inscritos os vereadores a se pronunciar No grande
expediente os quais; Pastor Valdeci, Gilmar Cordeiro, José
Jos Machado, Edson Baianinho,
Mamede, José Eugenio, Rock e Josimar.
Josimar. Ficaram acordados cinco para cada vereador; começa
falando o vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos agradece o prefeito Marquinhos pela
instalação de academias ao ar livre, diz que gostaria de falar sobre o dia do Evangélico, mas
passa a palavra ao vereador Ernani,
Ernani que agradece pede aparte e fala que junto com os demais
vereadores estão se reunindo para fazer esse grande dia que é o dia do evangélico haverá o
passeio ciclístico do dia da independência e todos os vereadores estão convidados para ajudar
na divulgação e até mesmo no dia do evento fica o convite aos nobres vereadores e
comunidade presente para que participe desse evento que é passeio ciclístico da
independência só em Jesus é um evento que antecede o dia do evangélico
evangélico e agradece pede
aparte. O vereador Pastor Valdeci fala de uma reunião que teve no bairro Jardim dos Estados
junto com o prefeito Marquinhos e mais alguns vereadores onde moradores cobravam por
melhorias, elogiou o trabalho dos
d secretários,, disse que estão finalizando o trabalho no bairro
jardim dos Estados, sabe que não é fácil atender todos os requerimentos, mas eles estão
trabalhando para poder dar conta do serviço uma coisa ou outra fica para trás porque não dá
para fazer tudo ao mesmo tempo, diz que o pessoal do Guarituba tem
tem reclamado bastante
mais o que se percebe é que a maioria das obras está acontecendo nesse bairro, e agradece.
Com a palavra vereador Gilmar cumprimenta todos, fala do ultimo fim de semana que
aconteceu o tão sonhado concurso da Câmara de Piraquara, foram em torno de 1403 inscritos
que estiveram ansiosos participando do processo tentando uma vaga nessa casa de leis,
lei foi o
maior concurso da história
ria de concursos
concurso da Câmara de Piraquara, disse que conversou com
várias pessoas e disseram que estava muito difícil,
difíc fala que esse concurso era uma meta
enquanto presidente
esidente dessa casa de leis e fez
fez honrar com a participação de todos os
vereadores, fala que esteve em Roça Nova parabenizando a Rita Amaral de Oliveira moradora
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que fez 70 anos que foi um momento bacana, agradece em nome do PSB o deputado estadual
Gilberto Ribeiro que estiveram juntos na assembléia e que será o presidente municipal do PSB
em Piraquara diz que é uma grande satisfação,
satisfação agradece o deputado Gilberto pela confiança,
pede ao presidente para se ausentar
ausentar da sessão porque tem um compromisso na Cidade
Industrial e agradece a todos. Com a palavra o vereador José Machado cumprimenta todos
agradece a presença de todos, fala do trabalho dos desbravadores que fizeram no domingo no
cemitério e no Gilbertinho, diz que tem uma pessoa talvez infeliz ou mal informada que falou
mal os vereadores pelo Facebook
acebook, tal de Neivo Bertuce mandando os vereadores criar
vergonha na cara que não fizeram nenhum requerimento até hoje na entrada do Bela Vista e
Ipanema, essa
ssa pessoa não tem conhecimento; o vereador Baianinho pede aparte e pergunta
se o cidadão mora em Piraquara,
Piraquara o vereador José Machado diz que mora no Bela Vista,
Vista o
vereador Baianinho fala que precisa perguntar se ele tem vindo assistir as sessões, ele
desrespeitou
esrespeitou os vereadores então gostaria que ele acompanhasse as sessões para ter um
pouco mais de conhecimento e ter mais respeito com o vereador dessa cidade e agradece;
agradece O
vereador Josimar pede aparte e fala que gostaria de sugerir a presidência da casa que
analisasse uma forma da assessoria jurídica estar verificando isso, dentro de um processo para
que essa pessoa responda com mais clareza,
clareza será que o interesse pessoal desse cidadão foi
ferido nos últimos dias, deixa a sugestão
su
a presidência e agradece; O vereador Jose Machado
agradece a prefeitura municipal pelo o terminal de ônibus que passou por uma reforma;
reforma o
vereador Rock pede aparte e fala que a reforma foi um pedido dos vereadores e parabenizam
os demais companheiros que estiveram verificando a situação
situação agradece o secretário
secret
de
Urbanismo
rbanismo pela a belíssima recuperação do terminal e agradece. O vereador José
Jos Machado
agradece o vereador Rock pelo pedido feito, fala que esteve junto com outros vereadores na
COMEC falando da linha de ônibus Piraquara/São José, mas não tiveram êxito,
êxito necessita de um
terminal novo, conversaram com o prefeito e ele disse que o terminal já esta em andamento e
agradece. Com a palavra o vereador Edson Baianinho cumprimenta todos agradece a Deus
por mais um dia, disse que vai mencionar algumas palavras, o que é ser “pateta, burro,
estúpido, idiota ou ignorante”
ignorante acredita que aqui não tenha ninguém principalmente dos
vereadores, e disse também ser manipulador torna-se
torna
individual, flexível,, interruptor faz
outras se sentirem culpadas freqüentemente,
freqüentemente usa razões
es lógicas para desfazer os seus pedidos,
pedidos
saber fazer de vítima,, mente
ment muitas vezes, muda rapidamente as suas opiniões e
compartimentos, não é claro as falas de suas
suas necessidades pedindo sentimento, faz as outras
acreditarem que precisa ser perfeito,
perfeito joga verde para colher maduro, diz que é uma honra ser
pateta porque precisa de pessoa pura e de coração e não manipulador e agradece. Com a
palavra o vereador Eugenio Huller cumprimenta todos agradece a presença de todos, fala que
esteve na Secretaria De Meio Ambiente fazendo alguns pedidos e diz que sempre
semp foram
atendidos, fala de denúncias
ncias sobre as escolas que não havia papel higiênico, merenda escolar
e foram fiscalizar,, diz que é uma denúncia
denúncia falsa, fala do terminal rodoviário que esteve lá
porque disseram que tinha um relógio de luz para o uso do terminal e para a lanchonete
também não é verdade há dois relógios de luz e dois relógios de água e em perfeito
funcionamento, o terminal ficou bom com a reforma agradece o Ademirzinho pelo trabalho,
diz que esteve na Vila Franca e as ruas estão perfeitas só uma manilha que estourou, mas já
solicitou que fosse arrumada, Vila Santa Maria também precisa fazer alargamento de ruas e
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agradece. Com a palavra o vereador Rock cumprimenta todos disse que algumas pessoas não
conseguiram entender o porquê do discurso do pateta é bem simples, recentemente em uma
reunião em um órgão público
úblico essa Casa
C
de Leis
eis foi qualificada por ser representada
repre
por doze
patetas, apenas doze, mass são treze,
treze tem alguma coisa errada fica a pergunta, disse que não se
sente um pateta, mas a pessoa poderia ser mais responsável e se enquadrar como pateta
também, disse que conversou com a Lidiane que é arquiteta sobre a possível implantação de
uma travessia
ravessia elevada na Avenida Getúlio
Getú Vargas e na Rua Barão do Rio Branco na altura da
Julio tem um fluxo muito grande de pedestre, mas ela sugeriu a idéia de colocar faixas de
pedestre e a partir da sinalização fica mais fácil cobrar, e parabeniza alguns servidores da
Prefeitura, no fim de semana fizeram um trabalho brilhante na calçada e no cemitério,
cemitério fica os
parabéns do vereador a esses guerreiros, parabeniza o prefeito Marquinhos pelo resgate do
desfile cívico que acontece dia 06 de setembro e no dia seguinte é o dia da pedalada convida
os vereadores Adriano, Mamede e o presidente que vão pedalando, pede para se ausentar da
sessão logo após a votação dos projetos, fala
f
que recebeu um ofício de votos de pesar pelo
pel
falecimento do seu pai da Maria da Graça da ACRICA e hoje sua mãe se encontra hospitalizada
pede a oração dos companheiros força positiva e agradece. Com a palavra o vereador Josimar
cumprimenta todos fala das palavras do vereador Baianinho quando falou do significado da
palavra pateta, diz que fica um questionamento para esta casa e disse que esta casa precisa
investigar se essa pessoa falou em um local público
p blico diante de crianças, educadores e
classificou essa casa, quis manchar a reputação e denegrir a imagem de cada representante,
de cada vereador, será que cada vereador eleito é merecido esse adjetivo no lugar onde foi
falado com o coração carregado de ódio, parabeniza o vereador Baianinho que trouxe essa
discussão
ão a essa casa, a casa precisa levantar onde foi falado qual a pessoa que falou e pensar
em um processo coletivo; o vereador Baianinho pede aparte e fala que trouxe essa situação e
que vai explicar de onde veio e que não se considera um pateta, que tem um respeito muito
grande por essa casa de leis
eis e gostaria de ser respeitado como um vereador e agradece;
agradece O ver.
Josimar diz que atrás de um vereador tem um pai de família, tem um profissional e precisa ser
respeitado e a pessoa seja responsabilizada pelos seus atos uma coisa é certa “a palavra é
igual, bala quando sai não volta mais”
mais e agradece. Ordem do dia. Dando continuidade o 1º
secretário
rio faz a chamada dos vereadores, constando a presença de todos com ausência
justificada do vereador Gilmar Luis Cordeiro.
Cordeiro Nesse momento passou--se a leitura das
publicações. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo 056/2013 projeto de lei 052/2013
o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto está
aprovado em segunda discussão, Dispõe sobre: Denomina de Clotilde Zambão Jess a Rua sem
denominação oficial localizada no bairro Laranjeiras. O senhor 1º secretário faz a leitura do
processo 064/2013 projeto de lei 059/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em
votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem; o projeto está aprovado em primeira discussão; Dispõe sobre:
Inclui o parágrafo único ao artigo 42 da lei 1252/2013
1252/2013 de 22 de julho de 2013.
2013 O senhor 1º
secretário faz a leitura do processo 065/2013 projeto de lei 060/2013 o projeto está em
discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto está aprovado em primeira
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discussão; Dispõe sobre: dá nova redação ao anexo I da lei n°862/2006 que trata dos cargos
de provimento em comissão do PIRAQUARAPREV e dá outras providencias. O Senhor 1º
secretário faz a leitura do processo
pro
066/2013 projeto de lei 061/2013 o projeto está em
discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto está aprovado em primeira
discussão; Dispõe sobre: Autoriza abertura de credito adicional especial no orçamentoorçamento
programa vigente, no valor de R$ 701,01 (setecentos e um reais e um centavo) e dá outras
providencias. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo 068/2013 projeto de lei
063/2013 o projeto
jeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede
que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto
está aprovado em primeira discussão; Dispõe sobre: Autoriza abertura de credito adicional
especial no orçamento-programa
programa vigente, no valor de R$290.000,00(duzentos e noventa mil
reais) e dá outras providencias. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo 069/2013
projeto de lei 064/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação;
votaçã o senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem; o projeto está aprovado em primeira discussão; Dispõe sobre Autoriza abertura de
credito adicional especial no orçamento-programa
orçamento programa vigente, no valor de R$
343.264,00(trezentos
trezentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais) e dá outras
providencias. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo 070/2013 projeto de lei
065/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor
or presidente pede
que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto
está aprovado em primeira discussão; Dispõe sobre: Autoriza abertura de credito adicional
especial no orçamento-programa
programa vigente, no valor de R$6.736,00(seis mil, seiscentos e trinta
e seis reais) e dá outras providencias. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo
072/2013 projeto de lei 067/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem; o projeto está aprovado em primeira discussão; Dispõe sobre: Autoriza abertura
de credito adicional
nal especial no orçamento-programa
orçamento programa vigente, no valor de
R$1.332.214,58(um
1.332.214,58(um milhão, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e quatorze reais e
cinqüenta e oito centavos) e dá outras providencias. O Senhor 1º secretário faz a leitura do
processo 075/2013 projeto
eto de lei 070/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em
votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem; o projeto está aprovado em primeira discussão; Dispõe sobre:
Autoriza abertura
ura de credito adicional especial no orçamento-programa
orçamento programa vigente, no valor de
R$4.154,000, 00(quatro milhões, cento e cinqüenta e quatro mil reais) e dá outras
providencias. Terminada a ordem do dia passa as Explicações pessoais. Com a palavra
vereador Erondi Lopes cumprimenta todos, fala de um blog de Ismael Morais onde o jurídico
do vereador professor Gilmar coloca algumas inverdades dizendo que o vereador Gilmar se
afastou de livre e espontânea vontade, na verdade ele foi afastado pelo regimento interno
inter
dessa casa onde os vereadores acataram uma denúncia oferecida por um cidadão, onde
qualquer cidadão pode fazer denúncia
den ncia desde que tenha fundamentos, e diz que está
est na
presidência de forma interina, da forma mais clara e transparente possível vocês não viram
v
o
vereador Erondi em Facebook
acebook denegrindo a imagem de ninguém, nem em jornal, nem em
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radio e televisão e não foi por falta de convite,
convite diz que não foi porque tem ética e não falta
com a verdade, e aqui os vereadores estão simplesmente cumprindo com o regimento
r
interno
que é a lei
ei maior da casa, e quando fala por ai que foi afastado por perseguição por que não
quis dar aumento aos vereadores, mas é só ler o regimento interno e a lei orgânica da casa que
vai ver que os vereadores não podem dar aumentos para
para si mesmos é uma legislatura anterior
que votam os subsídios dos vereadores, isso é mais uma inverdade, disse que teve uma
reunião com o deputado Ângelo Vanhone e ele concedeu duas emendas parlamentar através
do gabinete do vereador sendo uma de quinhentos
quinhentos mil reais para obras e outra de cem mil
reais para que se instalem academias nos bairros que ainda não tem ou para a cultura no
município e agradece. Com a palavra vereador Pastor Valdeci parabeniza a iniciativa do
vereador Erondi presidente em exercício
exercício e que essa é uma das funções de vereador, essas
coisas não importam de qual sigla partidária que venha o importante é vir e que possa
contribuir com o município, fala de uma reunião com mais alguns
alguns vereadores e secretários
secretá
que
conversavam sobre o términ
rmino das obras na Vila Santa Monica diz que já foi feito vários
requerimentos
erimentos e ele atendeu e falou que mais uma ou duas semanas vão voltar para finalizar a
obra do bairro, o vereador fala que vai marcar mais uma reunião com a ALL para discutir e dar
continuidade
dade na revitalização na Santa Monica parabeniza todos os vereadores pelo trabalho
que estão desenvolvendo, diz quem quiser falar que fale o importante é que as coisas estão
acontecendo e o julgamento final é lá na frente nas urnas e agradece. Com a palavra
palavr vereador
Ernani cumprimenta todos parabeniza os desbravadores pelas causas sociais no município de
Piraquara, parabeniza o departamento de turismo de Piraquara que realizou no último fim de
semana a 4° etapa do pedalando e conhecendo Piraquara, parabeniza
parabeniza o vereador Josimar que
acompanhou a 4° etapa do pedalando e conhecendo Piraquara e reforça para o evento que
antecede o dia do evangélico que é o passeio ciclístico da independência,
independência pede que todos os
vereadores participem e agradece. Com a palavra vereador Miguel disse que cabe aos
vereadores ver o grau de veracidade, como o vereador Josimar falou se foi próximo de crianças
ou educadores, precisa ver a veracidade desse papel que é um papel medíocre,
medíocre acredita que
uma pessoa com cargo de vereador não iria fazer isso, e isso deixa muito chateado, é começo
de mandato cada um vem com sua ideologia, disse que não está nem fazendo requerimento
porque as maquinas estão nas
na ruas trabalhando estão se ajustando como o vereador
Baianinho disse do dinheiro
inheiro do Parque das Águas, fala que é começo de mandato o prefeito
Marquinhos tem tudo para fazer uma boa administração,
administração Piraquara precisa disso, cobrar as
contra partidas, cobrar do governador pelo complexo prisional são com essas grandes
questões que o Marquinhos pode dar um passo, parabeniza os vereadores e diz que precisam
ter cuidado, fala que o ex-presidente
presidente não pediu afastamento foi oferecida a denúncia
den
para a
mesa e os vereadores acataram o afastamento e que ele entrou com liminar na justiça e a
justiça negou, é fácil
cil colocar no jornal em xeque-mate a vida dos outros, o difícil é agüentar a
pancada não adianta querer ser mais do que é precisa fazer o papel de vereador e respeitar o
povo e deixa claro que não é pateta se esse cara falou está redondamente
redondamente enganado e
agradece a presença de todos. Com a palavra vereador Baianinho diz que está feliz com as
palavras de cada vereador que foi colocada, fala que colocou esse assunto porque não é de
brincadeira, deixa claro que defende essa casa de leis e respeito
speito cada vereador, diz que falam
coisas sem conhecimento só sabe colocar o “traseiro” em cima de uma cadeira e digitar aquilo
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que pensa, mas o vereador diz que não se preocupa com isso nem
em entra nesse maldito
maldi
Facebook,
acebook, sabe mesmo é o que fala e faz, fala
fala que há um tempo um cidadão aproveitou do uso
da tribuna e bateu em todos os vereadores e ninguém tomou uma atitude disse que se
estivesse no fim de seu mandato teria arrancado ele daqui, agradece a presença de seus
amigos e agradece a todos. Com a palavra
pala
vereador Adriano cumprimenta todos parabeniza o
vereador Baianinho pelo discurso foi muito feliz com suas colocações, fala da importância do
passeio ciclístico diz que vai participar, fala que precisa de reajuste para os trabalhadores
conselheiros municipais que
ue se dedica exclusivamente ao seu trabalho é um número
nú
baixo de
funcionários, são cinco conselheiros para mais de 100 mil habitantes agradece os
companheiros pela votação do projeto de denominação de Rua na laranjeira e acredita que
com isso resolva o problema da luz e agradece a todos desejando boa semana. Com a palavra
vereador José Machado diz que esteve conversando com o prefeito a respeito da retirada do
Chafariz e precisa de uma cancha de skate, os jovens vão agradecer não precisam ficar
brincando no estacionamento da Câmara, fala da importância de estar brincando e levando a
palavra de Deus, com o passeio ciclístico da independência
i
só em Jesus, e sobre a denúncia
nas escolas, que nas três escolas que esteve
esteve não tinha nada em falta parabeniza o prefeito pela
merenda nas escolas, parabeniza o presidente em exercício Erondi pela emenda do deputado
Vanhone
anhone são 600 mil reais para Piraquara,
Piraquara, fala do trabalho brilhante que a Elza vem fazendo,
agradece o trabalho da Sara diz que vai conversar com o prefeito e rever a respeito do reajuste
salarial dos conselheiros e agradece. Com a palavra vereador Mamede cumprimenta todos
parabeniza o vereador
eador Baianinho pela sua fala e diz que fica triste por que sai de casa para
trabalhar não consegue acreditar que uma pessoa vai a uma reunião para chamar os outros de
patetas essa pessoa é infeliz, é o caso desse cidadão do Bela Vista que fica colocando falas
f
agredindo os vereadores dessa casa lei precisa ser apurado também, e fica feliz com o passeio
ciclístico da independência só em Jesus e fala que vai sair do Gurituba caminhão para trazer as
bicicletas saindo as 08:30h da manhã da Betonex e Juri Danilenco
enco vai ser um dia muito
importante para divulgar o dia do evangélico e pede que todos divulguem agradece a todos e
que Deus abençoe. Com a palavra vereador Josimar agradece a presença de todos, fala da
festa que vai acontecer dia 15 no São Cristóvão, fala
fala que precisa ser apurado o caso dessa
pessoa de denegrir a imagem dos vereadores precisa verificar se realmente aconteceu e mover
um processo coletivo pede ao senhor presidente que seja investigado pela assessoria jurídica,
diz que estão preocupados porque
porqu alguém veio na Câmara e fez um despacho,
despacho colocou em
frente à Câmara uma macumba e pede para que o presidente chame oss Pastores e Padres para
se unir e fazer orações todos os dias nessa Câmara diz que é uma pessoa desesperada e está se
apegando a macumba, que Deus tenha piedade de sua alma e agradece. Com a palavra
vereador Eugênio agradece a presença de todos fala que esteve na reunião na COMEC falando
sobre a linha de ônibus Piraquara/São José
Jos e realmente precisa do novo terminal de Piraquara
e que estão esperando o projeto que fica pronto em mais ou menos 15 dias, parabeniza o
prefeito pelo trabalho no município e todos os vereadores que estão fazendo a diferença e
essa diferença são os votos recebidos da população e agradece. Com a palavra vereador
Maicon cumprimenta todos parabeniza o prefeito Marquinhos pela a iniciativa do Parque das
Águas, parque esse tão esperado pela comunidade, convida os vereadores Josimar e Ernani e
demais vereadores para conversar com o secretário de Obras para tomar providência
provid
com
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relação às valetas abertas e com mau cheiro no bairro São Cristóvão há crianças brincando e
correndo o risco com doenças como a leptospirose entre outras, diz que fica triste com a
palavra pateta como o vereador Baianinho citou, mas vale lembrar que foram eleitos pelo
povo que acreditou em cada vereador que está
est aqui, fala que essa pessoa que disse isso não
tem caráter é irracional e que está
est denegrindo a imagem dos vereadores precisa ser levada a
diante, fala do passeio ciclístico que antecipa o dia do evangélico e diz quee vai participar e a
pessoa que caminha com Deus caminha certo e agradece a todos. Não havendo mais nada a
tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão encerrada convocando
convocando outra para a próxima
quarta-feira
as
10h00min
em
regime
extraordinário.
Para
constar
lavrei_____________________________________
___________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

