CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 11ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, onze de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a
Presidência do vereador Josimar Froes, Vice-Presidente vereador Miguel
Scrobot, como 1º secretário vereador Pastor Valdeci e 2º secretário vereador
Maicon Faria e a presença dos demais vereadores, Adriano Cordeiro, Edson
Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís
Cordeiro, José Eugênio Huller, José Machado, Sidnei Cesar Mamede e Valmir
Soares “Rock”. Verificada a existência de quorum regimental com a presença de
oito vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as bênçãos de Deus,
declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno. Após
informou que a sessão será transmitida ao vivo pela internet, a mesa executiva
convidou o vereador Adriano para fazer a leitura da passagem da bíblia, que
assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos, e convida para
fazer parte da mesa os suplentes a vereador Amarildo, Edson, o ex vereador
Irone e o futuro vereador Geovani, e pedindo para se inscrever para a sessão e
fala que a 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. Agradecendo a presença de todos e do pessoal do outubro rosa e os
demais presentes.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao 1º
secretario vereador Ernani para hoje fazer a leitura das publicações, ofícios,
requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos pela mesa
das quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez.
E hoje em nosso momento de homenagens a 1ª dama de Piraquara Srª. Ana
Amazon para entregar o Certificado a nossa miss Geovana Lima.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Adriano: Boa noite a todos, abraço ao meu amigo Mauricio, ao Ramon, faço um
elogio a polícia militar, temos algumas reclamações sobre os números de multas,
mas isso se faz necessário, se leva multa é porque está errado, a presença da
polícia diminui o número de assaltos, então estendo meus parabéns ao Tenente
Antônio, gostaria de parabenizar as misses que se fazem presentes, semana
passada o Zé Machado não estava aqui, então estendo meu reconhecimento
pelo trabalho prestado para a cidade, grande companheiro, Gilmar não se fez
presente também, falei que reconheço seu trabalho, o senhor deixou um projeto
que era uma cadeira aqui na câmara que poderia ser sua para investir num novo
projeto, poucos fariam isso, a todos os demais vereadores que prestam bons
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serviços, temos o Giovani aqui, jovem, não deu para o Amarildo, mas você tem
minha admiração, campanha honesta, respeitosa, trabalhou com meu irmão e
meu irmão tem uma admiração por você, então você tem minha admiração pela
forma honesta de campanha, o seu caminho está trilhado, estendo um abraço ao
Edson, colocou seu nome à disposição, muitas pessoas falam da política mas
não se propõem a colocar seu nome, então você está de parabéns, sabemos
das dificuldades de uma campanha e você se saiu bem, a cidade precisa de
representantes como você, nesse primeiro momento não deu, mas acredito que
não seja a última, a princípio é isso, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. presidente, vereadores,
comunidade, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui,
agradeço ao Giovani que está ali, menino de ouro, tenho respeito pela família
Lorusso, tive oportunidade de sair na chapa como vice, não foi rejeitado, mas
sim porque tinha compromisso com o professor Marquinhos, e não poderia
aceitar, mas é de grande valia ver o Giovani como vereador da cidade, agradeço
ao Edson, fiz o convite para voltar a minha campanha mas ele não quis, é meu
amigo, irmão, tenho grande admiração, em toda caminhada procurei ajudar de
alguma forma, fico triste, sei que hoje é o mês do outubro rosa, mas não poderia
deixar de dizer algumas coisas que nunca temi de dizer, tem pessoas que me
chamam de covarde, para a pessoa dizer que não sou homem nesta cidade, ele
tem que se inscrever primeiro que eu e dizer a verdade sobre mim, assim ele
seria homem, mas esperar o que os outros falam, para depois aproveitar a
situação, ausência nesta tribuna para falar deste vereador, não voltei vereador
desta cidade porque eu tenho vergonha na cara, uso uma face só, não digo que
sou doutor, medico, advogado, tratador de cavalo, sou um homem que diz a
verdade, não aqueles homens que dizem ser advogados, mas não tem
conhecimento, quero ver se tem coragem de subir aqui hoje e responder os
munícipes da cidade, gostaria que informasse a carteirinha da OAB, informasse
onde é o escritório desse doutor que se diz ser advogado, em momento nenhum
eu subi nas costas de ninguém para ser vereador, em momento nenhum eu
peguei dinheiro dos munícipes, onde está o caráter de um homem desses que
diz que não sou homem, essa pessoa não vai denunciar ao ministério público
porque disse que foi ameaçada por um doutor que pegou usucapião para fazer o
documento, esse documento está na COAPAR, vou atrás do diretor para buscar
essas informações, quero saber da verdade, se essa pessoa não tiver coragem,
eu vou ter, porque não tenho rabo preso com ninguém, Sr. Presidente me perdoe
por passar o horário, mas até o dia 17 de dezembro o senhor vai me agüentar
aqui dentro.
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Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite vereadores, comunidade, conselho
da mulher, Edson, Gico, Henrique, João, Flora, Marcos, Giovani, obrigado pelas
palavras vereador Adriano, era meu propósito, não me sinto arrependido de ter
corrido na direção contraria, sei que teria a reeleição, mas eu tinha um proposito,
achei que fomos vitoriosos pelo recurso que gastamos, se comparado com a
outra eleição, gastou próximo a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) nós fizemos
uma eleição pobre, pé no chão, mas cara a cara com o eleitor, foram 13.127
votos, foi bom, elegemos 2 vereadores, continuamos mais vivos do que nunca,
estarei trabalhando e articulando um processo de fiscalização na cidade, nos
próximos meses vamos montar o primeiro observatório social da cidade,
estaremos junto à comunidade e aqueles pré-candidatos, em nenhum momento
a oposição fica esquecida, do contrário, me fortaleço e estaremos trabalhando,
muitos vão falar de mim aqui dentro, independente, hoje como professor
passamos algumas coisas complicadas, PAC 241 que congela investimentos de
educação e a MP 746 que fala sobre a reforma de ensino, passamos por vários
problemas nas escolas, tem movimento estudantil pela garantia de ensinamento,
cada gestor e professor tem uma opinião, sou contrário ao fechamento de
escolas, não se invade, território sagrado, o que falta é debate, estamos
fechando e não tendo aconselhamento aos jovens, temos que chamar os
deputados federais eleitos no Paraná e vão estão votando na educação do pais,
não foi reformulado por esse governo Temer que deveria ter saído, esses
deputados tem a responsabilidade de voltar aqui e conversar com os jovens das
escolas para que possamos debater a educação, os estudantes devem
identificar quem foram os deputados que vão estar decidindo o futuro, chama-los
para um debate na cidade, para termos a certeza da real intenção desses
deputados em defesa da educação, temos 3 deputados bem votados aqui, acho
que vocês poderiam chama-los para um debate e possamos definir a real
situação da educação no pais e qual vai ser a postura dos deputados em
Brasília, no colégio Vila Macedo os alunos começam a partir de quinta-feira um
movimento para esclarecer a comunidade o que acontece dentro das escolas,
vamos chamar os pais para discussão porque é importante a comunidade
participar desse processo do futuro da educação no pais.
Com a palavra vereador Zé Machado: Todas as mulheres merecem nosso
carinho, graças a nossa campanha que vem enaltecendo o outubro rosa, então,
agradecemos pela campanha, Amarildo você é um companheiro, não deu desta
vez, agradeço ao Giovani que vai ser o mais jovem da casa, meu irmão Rock
não está aqui, mas fez um trabalho gigante, Gilmar, parabéns pelo seu trabalho,
jogou a vida política numa sarjeta e não vou deixar de dizer para você, parabéns
pela sua coragem, Baianinho, agradeço pela parceria, Eugenio muito obrigado
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pelo trabalho, Ernani obrigado por ser meu irmão, Josimar obrigado por ser
nosso companheiro e a partir de janeiro vai ser vice-prefeito, Miguel me desculpe
alguma desavença, isso é para criar um pouco mais do nosso carinho, você
mora no coração, não só meu, mas acredito que de todos os vereadores,
Adriano meu irmão de coração, me desculpe por alguma desavença, ser humano erra dia a dia, Mamede não está aqui, Maicon também não, Erondi, 4
anos junto com a gente, digo a vocês, a câmara de vereadores nesse mandato,
é histórica, que Deus ajude e esse outro mandato faca metade do que os
fizemos aqui e já está bom, agradeço aos meus 534 votos que recebi, que Deus
abençoe nossos vereadores, fizemos um mandato gigante no município, que
Deus abençoe a cada um de nós, cada um de vocês em suas casas.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores, quando
eu falava lá atrás que o Marquinhos iria patrolar a câmara, ele patrolou, soterrou
o funcionário, cortou hora extra, ignorou a câmara inteira, pode falar o que
quiser, nas questões relevantes fez seu papel de vereador, transporte coletivo,
quero ver o que os outros vereador vão fazer, Sanepar, processo na mão do juiz,
queriam fazer o maior ato covarde com a cidade, Pinhais só tem o cano e leva
3%, Piraquara tem 1.200 nascentes e leva 2%, prefeitinho, graças ao Baianinho,
Mamede, que se retiraram da sessão e hoje está sob liminar, 60 anos para
explorar a cidade, dando uma taxa de esgoto, coleta de lixo, mesmo assim o
povo não entendeu, prefeito que vai arrastar essa cidade, não tenho dúvida do
que eu falo, jamais vai fazer proposta para o trabalhador, varreu a câmara
inchando a folha de pagamento, é só a população ir ao redor e ver carro de São
Jose, quando Gilmar fala de oposição, não precisa nem fazer, o povo vai ser
arrepender amargamente com certos que colocaram aqui dentro, fez asfalto com
empréstimo financeiro, escola com 300 crianças e sem esgoto, na hora de tirar
hora extra do funcionário que se programou para comprar um terreno, os
asfaltos são de empréstimo financeiro, o que é feito com os R$ 233.000.000,00
(duzentos e trinta e três milhões de reais) que hoje se encontram no orçamento,
onde colocaram o dinheiro, quando o Gilmar fala do governo Temer, manifesto
dos alunos teria de ser em cima do Ratinho Junior que foi um dos deputados
mais votados, quando não está bom na escola, os alunos devem se manifestar,
governo que prometeu e não consegue cumprir, o governante tem que ser uma
pessoa de palavra, o governo do estado vai mal, municipal pior ainda, a culpa de
ter outros vereadores, foi culpa nossa que não disse não ao prefeito, se tivesse
digo não ao prefeito, hoje quem vai pegar medico no posto de saúde tem que
ficar 15 dias esperando, isso é brincadeira, termino nas explicações pessoais.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário vereador Ernani para fazer a chamada dos vereadores: Que assim o
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fez. Com a ausência dos vereadores Maicon, Erondi, Mamede, pastor Valdeci e
Rock justificada.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
133/2016: Processo 133/2016: Projeto de Lei nº. 111/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) e dá outras providências. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica
maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levante. Projeto
de lei nº 111/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e dá outras providências. Com a
abstenção do vereador Gilmar
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
135/2016: Processo 135/2016: Projeto de Lei nº. 113/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 331.750,00 (trezentos e
trinta e um mil setecentos e cinquenta reais) e dá outras providências. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global artigo por
artigo votação simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o
projeto em discussão, em votação vereadores favoráveis sentados contrários
que se levante. Projeto de lei nº 113/2016 aprovado em 1º discussão:
Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento programa
vigente no valor de R$ 331.750,00 (trezentos e trinta e um mil setecentos e
cinquenta reais) e dá outras providências. Com a abstenção do vereador
Gilmar
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
136/2016: Processo 136/2016: Projeto de Lei nº. 114/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$ 980.550,00
(novecentos e oitenta mil quinhentos e cinquenta reais) e dá outras providências.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global artigo
por artigo votação simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente
coloca o projeto em discussão, em votação vereadores favoráveis sentados
contrários que se levante. Projeto de lei nº 114/2016 aprovado em 1º
discussão: Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no
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orçamento programa vigente no valor de R$ 980.550,00 (novecentos e
oitenta mil quinhentos e cinquenta reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
137/2016: Processo 137/2016: Projeto de Lei nº. 115/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) e dá outras providências. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica
maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levante. Projeto
de lei nº 115/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
073/2016: Processo 073/2016: Projeto de Lei nº. 063/2016, iniciativa do
vereador Adriano Cordeiro: dispõe sobre: Proíbe a realização de eventos com
musicas eletrônicas, denominadas festas raive, ou assemelhadas no município
de Piraquara parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global artigo por artigo votação simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, em votação vereadores favoráveis
sentados contrários que se levante. Projeto de lei nº. 063/2016 aprovado em 1º
discussão: Proíbe a realização de eventos com musicas eletrônicas,
denominadas festas raive, ou assemelhadas no município de Piraquara
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Miguel
Scrobot: Sr. Presidente, vereadores, agradeço ao pessoal do outubro rosa,
conselho da mulher, pessoal que já foi embora, nossas misses, a tranquilidade
quando o Zé Machado falou hoje, a câmara devolveu R$ 4.000.000,000 (quatro
milhões de reais) algum dinheiro foi para o Primavera fazer aquele logra bobo,
parte foi para o parque, quero dar os parabéns ao Gilmar, Erondi e Josimar, com
o legislativo o prefeito honrou o repasse e deu oportunidade dos presidentes
enxugarem e devolver, um ex-presidente se ajoelhava pedindo para eu
denunciar porque não tinha dinheiro para pagar os funcionários, mas não
abandonava o prefeito, fiquei 4 mandatos aqui, estou tranqüilo, vou para casa,
gostaria que esses vereadores que vão continuar aqui defendessem a cidade,
não importa se o cara fez 2.000 votos ou fez 500 votos, importa se ele defender
a cidade, Piraquara está soterrada, não gera empregos por incompetência do
prefeito, não chamou promotor para discutir emprego, não tirou o plano diretor
da gaveta, agora some abandonando a cidade, será que vai inchar a folha de
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pagamento a partir de janeiro? Piraquara não vai para frente, vai para trás, um
dia eu disse, Piraquara é como se fosse uma porca gigante, se matassem a
porca imagina quantos leitões seriam desmamados, coitado do cara que levanta
5 horas da manhã, pegar ônibus lotado para ganhar R$ 1.000,00 (mil reais), 8
horas da manhã já não consegue ir para Curitiba de tanto congestionamento,
tenho tranquilidade, continuo trabalhando, quem quer defender que defenda, não
teve proposta para desenvolver a cidade, não pôs asfalto em uma escola com
300 alunos, exemplo da máquina pública, soterrou os vereadores, até dia 31 de
dezembro vamos ficar aqui, goste ou não, vocês vão ver o prejuízo que a cidade
levara nos próximos 4 anos, seria isso.
Com a palavra o Vereador Gilmar: Dando continuidade, Miguel, sempre fizemos
nossa ação em defesa da cidade, mostrando situações erradas, o processo foi
claro dentro desse contexto que aconteceu na cidade na questão eleitoral, em
relação ao transporte público, no dia 21 de dezembro de 2015 foi assinado um
contrato de acordo técnico com a COMEC, compete ao município administrar a
infraestrutura do terminal de Piraquara, ficando responsável por todos os
encargos incidentes, então, a responsabilidade do terminal é da prefeitura, está
aqui o contrato, administrar, zelar, conservar, sempre debatemos a questão de
quem era a responsabilidade, tive acesso essa semana, cabe aos vereadores
cobrar do executivo pelo cuidado, limpeza, posso fornecer uma cópia a cada
vereador deste contrato, em relação a escola pública, temos várias situações,
projetos sociais que são desenvolvidos dentro das escolas, trazer a comunidade
escolar, ampliar a discussão da agricultura familiar, temos alunos bem
alimentados, valorizar os alunos destaques, ampliar salas de apoio para
trabalharmos com crianças com necessidades especiais, rever a questão do
transporte escolar, fazer com que os alunos que vem de uma distância muito
longa, temos que ampliar o debate com o governo, para que possamos construir
uma escola pública em Piraquara, temos 3 escolas alugadas, escola Planta
Deodoro, Iedo e a escola estadual Boa Esperança, temos que construir escola
porque a demanda é grande, boa parte de nossos alunos estudam em Curitiba
ou Pinhais porque não temos capacidade de absorver todos esses alunos, rever
uma questão ampla, para aumentar o repasse do fundo rotativo, escolas que
recebem valores pequenos para administrar, recebem R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para manter 800 ou 900 alunos, ampliar como fala a questão da câmara
mirim, o dialogo da política estudantil, trazer para a discussão o fortalecimento
das associações de pais e mestres das escolas que são usadas apenas para
assinar os cheques no sentido de liberação de recursos federais, tem escolas
em Piraquara que estão com os recursos bloqueados em virtude de problemas
com a PMF e de direções, temos que valorizar o funcionário PSS, o Paraná
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Educação que é outro problema, o magistério, temos que chamar os
concursados para as escolas, temos que ampliar os laboratórios de informática
dentro das escolas que estão sucateado, temos que ampliar o atendimento das
nossas bibliotecas públicas, reformulação dos laboratórios de química, física e
biologia que não existem recursos específicos para as escolas, quando fala de
reformulação de ensino médio, temos que ter maturidade de discutir a escola
como um todo, do início dos projetos sociais até os seus laboratórios.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, comunidade, boa noite,
concordo com as palavras do vereador Gilmar, só discordo a respeito do
terminal, todos sabemos que é da prefeitura, foi reformado pela prefeitura, eu
trabalhava na manutenção, a prefeitura fez a parte dela, então parabéns ao
prefeito, temos uma linha de ônibus, de autoria minha e do Eugenio,
Piraquara/São Jose dos Pinhais, não conseguimos colocar aqui dentro porque
não temos o novo terminal, a população também sabe, por isso o prefeito
reformou o terminal. A respeito da concessão da Sanepar, o vereador Miguel,
gostaria que o prefeito colocasse de volta para votação dentro da casa,
enquanto não for votado, a Sanepar não pode investir aqui dentro, nós como
vereadores gostaríamos que o prefeito colocasse em votação, estamos aqui
para socorrer a população. A respeito do desemprego, não é só em Piraquara, é
no pais, como nosso prefeito vai resolver? Não estamos puxando saco de
ninguém, mas escutamos o pais inteiro chorando pelo desemprego, não
podemos resolver aqui dentro, sendo que já vem do governo federal, Piraquara
não tem culpa pelo desemprego. A respeito dos asfaltos com empréstimos,
sendo empréstimo ou não, parabéns ao município, nós temos o direto de tirar
empréstimo, tem muitos municípios que não podem, temos credito com o Beto
Richa, nos liberou o empréstimo, não adianta dizer que o asfalto é do governo
do estado, é do município, então dou parabéns ao prefeito pelo trabalho e
parabéns a esta casa de leis, então que Deus abençoe a cada um de vocês,
muito obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade, estendo o boa noite ao meu irmão Jorge Ricardo, estendo meu
abraço ao meu irmão Olair, braço direito do Jorge Ricardo, trabalho fantástico
em Pinhais, sou sincero em dizer, o Miguel Scrobot disse que quem quisesse
defender o prefeito era só subir aqui, então, estou aqui, o prefeito é um dos
melhores, goste de quem gostar, nunca deixou de dar o repasse para esta casa,
como um prefeito desses não é o melhor? A não ser Alceu Zelonca, foi um bom
prefeito, vossa excelência sempre prega, admiro lembrar, o prefeito Marquinhos
fez a diferença, 70% dos votos da cidade, não foi por um acaso, trabalho feito,
Parque das Aguas foi desenterrado da cidade, não estou aqui para falar mal de
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ex-prefeito, mas o parque foi uma comedia, o que aconteceu? Marquinhos foi e
desenterrou o parque, Zé Machado temos nossas desavenças, mas nunca vou
chamar você ou qualquer outro vereador aqui de vagabundo, porque cada um de
nós contribuiu com a devolução, vereador Gilmar foi oposição mas na hora de
votar nos projetos de grande valia, o vereador era favorável, Scrobot, o senhor já
é vitorioso de 4 mandatos, então o senhor está de parabéns, só tive um e
garanto que nunca mais na minha vida piso nessa casa de leis como vereador,
mesmo que eu quisesse ganhar essa eleição, eu não iria voltar, sigo um Deus
que tudo pode, ele não iria deixar, tenho orgulho de ser vereador com vocês e
com esse prefeito, garanto aos senhores, não devo nada a ninguém, jamais
alguém um dia vai dizer que este vereador roubou algo de alguém nesta cidade,
se falar, tem que provar, para eu concluir, quando falam que a Sanepar não pode
fazer investimento na cidade porque não tem contrato, mas tirar a água ela
pode? Não consigo entender, não posso dar, mas posso tirar algo de você, que
cidade é essa, quero dizer, parabéns professor Marquinhos, parabéns casa de
leis, parabéns presidência e ex-presidentes da casa, parabéns aos funcionários
da casa, espero que cada um desses vereadores que vai sentar aqui, honre
como nos honramos, muito obrigado a todos.
Não havendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão,
convocando a próxima regimentalmente para a próxima terça-feira.
Agradecendo a presença de cada um dos novos vereadores presentes e
também a todos que nos acompanharam através da internet, obrigado até a
próxima sessão. Para constar ________________________________________
______________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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