CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 18ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia seis de dezembro 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 dez 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 “pastor Valdeci” para fazer a leitura da
passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a
presença de todos, 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.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador pastor Valdeci para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Eugenio: Boa noite, senhor presidente, vereadores, secretario Leverci, hoje
vamos agraciar os secretários pelo projeto plantando vida, esse projeto está
acontecendo com uma forca grande do nosso secretario que está arrumando
as mudas para colocar na Planta Deodoro, assim vai passando para outros
bairros, esse é o projeto que os rapazes têm, estão de parabéns, uma arvore
na frente de casa é vida. Em 2013 entramos pedindo uma emenda ao
Deputado Kaefer, veio uma emenda que o bairro Vila Fuck foi contemplado
com pavimentação em duas ruas, veio R$ 1.400.000,00 (um milhão e
quatrocentos mil reais), veio um caminhão que chegou hoje, é para o meio
ambiente e para os agricultores, amanhã as 16 hrs, vai vir um assessor do
deputado entregar a chave deste caminhão ao município, temos que agradecer
o deputado quando ajuda, quero dar meus parabéns a ele porque ele merece,
vai mandar mais R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para 2017
para pavimentação, mais R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para
agricultura e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o esporte,
não sei se vamos reformar o ginásio ou fazer um novo, mas vamos estudar
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isso, mandei mais uns ofícios para ele e vai vir mais uns aparelhos médicos,
temos que buscar, estão dispostos a ajudar, temos que buscar, não é fácil
correr atrás de alguém e conseguir algo, tenho conseguido, ele não é do meu
partido, mas vou ajudá-los na próxima eleição, seria só, obrigado.
Com a palavra vereador pastor Valdecir: Sr. presidente, vereadores, senhoras
e senhores, como disse na sessão passada, quero homenagear também o
secretario Leverci, questão de honra, cada um agradece de um jeito, quando
homenageamos ele, homenageamos todos os secretários de lá, ele não fez
sozinho, teve companheiros, muitas vezes dizemos que o gestor não faz mais
que obrigação, mas sabemos que o princípio é da honra é de quem honra,
sempre foi educado, as pessoas que precisavam de informação nunca
reclamaram, disseram que ele era uma pessoa respeitosa, então temos bons
gestores, não só na questão de realização de projeto mas no atendimento a
comunidade, então é uma honra homenageá-lo assim como homenageei o
Girlei. Temos conosco hoje o Lincoln, atleta de motocross, nossa dificuldade de
Piraquara é não ter um funcionário para estas questões, nossos atletas não são
valorizados, fazem seus papeis muitas vezes por outra cidade, porque
Piraquara não trabalha com reconhecimento do atleta, precisamos que nosso
município tenha o trabalho voltado ao atleta, foi vencedor de algumas
categorias, só agora podemos homenageá-lo, o esporte tira pessoas de
caminhos ruins, me sinto honrado em poder homenagear ele, fizemos um
projeto aqui o bolsa atleta, ele foi desconsiderado na época porque não tinha
recurso, hoje temos outro agravante, os projetos quando mexem com o
executivo, geralmente é barrado, espero que na próxima gestão possamos ter
um trabalho voltado ao esporte, gostaríamos depois de entregar esta moção
aos homenageados, que isso possa motivá-los a continuar trabalhando,
independente do que as pessoas falam, muitas vezes uns reclamam e outros
gostam, mas o importante é o resultado do trabalho, muito obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade, boa noite, parabéns ao Eugenio pelas conquistas, é raro algum
vereador que conseguiu o que você conseguiu, o Kaefer trazendo benefícios
para Piraquara, então parabéns pelo espaço que você tem com ele, o Leverci
que estava aqui agora pouco, acho que ele correu a hora que fui falar, então é
uma honra ter um secretario no nível do Leverci, do Girlei, secretaria de saúde,
educação, então o município está bem servido de secretários, estamos no
último mês do mandato, parabéns ao Eugenio e ao Valdecir que vão nos
representar, então pedimos a Deus que os vereadores possam fazer o que nós
fizemos neste mandato, prefeito é o mesmo, porem com um vice diferente,
nosso herói Josimar, que Deus abençoe vocês nesta caminhada, pode contar
conosco, que Deus abençoe a cada um e tudo de bom.
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Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. presidente, vereadores,
comunidade, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar
aqui, esta afunilando nosso mandato, temos até dia 31 para fazermos nosso
papel de servidor público, mas não vamos esquecer que somos moradores
desta cidade e tem muito o que fazer como vereador ou como representante da
nossa cidade. Peço que Deus abençoe a todos, tenham um feliz natal e ano
novo, mas quero dizer que fizemos nosso papel aqui na casa de leis, todas as
vossas excelências contribuíram para a cidade, espero que os próximos
vereadores pensem da mesma forma, quero que esta casa seja conduzida com
a maior lisura, então não tenho dúvida que esta casa vai ser conduzida de uma
forma transparente, essa cidade tomou um rumo porque temos um
administrador invejável, um cara que inibiu tudo, aquele caminho do passado,
não tenho dúvida que a cidade só toma um rumo quando tem um administrador
que pensa na cidade, vejo o Marquinhos pensando na cidade e não em
vereador, fazer a vontade do vereador, mas sim fazer a vontade da
comunidade, espero que o senhor como vice da cidade, tome o mesmo
caminho do Marquinhos, tenho muito orgulho e sou grato a Deus por ser
vereador junto a vossas excelências, mas ser vereador com o Marquinhos
como prefeito foi uma honra muito grande, não vai deixar saudades e sim
honra, trabalhar juntos, montar o papel de vereador, exercer o papel, honrar o
papel de vereador e o prefeito honrar o papel dele, isso é muito gratificante, um
homem com a transparência do Marquinhos é muito honroso, não gostaria de
voltar aqui para ser vereador nunca mais, vejo os secretariados, como o
Leverci, chegou, nunca ouvimos falar e nem conhecíamos, chegou na nossa
cidade junto a sua equipe, conseguiu transformar o meio ambiente de
Piraquara, falta muito, mas sem recurso você não consegue fazer nada,
acredito que o senhor vai continuar aqui como secretário, já fiz meu pedido ao
Marquinhos, ele teve uma felicidade grande em escolher, meio ambiente,
educação, saúde, tiveram algumas infelicidades em outras secretarias mas não
posso julgar, secretaria de obras não poderia deixar de esquecer, Eduardo é
um excelente funcionário, atendeu 13 vereadores e uma população em uma
secretaria sucateada como essa, tiro meu chapéu para ele.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite senhor presidente, nobres
vereadores, secretario Leverci, para muitos é uma satisfação, não vejo por este
caminho, vejo uma procuradoria do nosso município perdida, fui executado
pela prefeitura, IPTU que não tinha, terreno que não estava no meu nome, não
era meu, jogaram o CPF do contribuinte, bloquearam meu salário da câmara
municipal por esta prefeitura, levei mais de 12 dias para desbloquear o
dinheiro, varias pessoas sendo executadas injustamente, nem mesmo estão
com posse de terrenos, a prefeitura esta perdida, temos uma pessoa
competente Sandro Pires, tentou alertar a todos sobre esta questão, é
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lamentável, tenho admiração pelo secretário que está aqui a frente, espero que
o senhor resolva a situação do município, existe uma situação no Guarituba
que precisa ser resolvida, loteamento que o cidadão não deixa entrar, como as
pessoas estão sendo executadas com seus bens? Não conseguem chegar no
terreno delas, porque tem um cidadão e um ex-deputado de nome Kielse, que
não deixa entrar no terreno e o Marquinhos tem medo dele, espero que o
secretario resolva a situação daquela área, IPTU querem cobrar, mas o
cidadão não consegue entrar, cidadão que tem um conchavo com Marquinhos,
até onde vamos chegar, espero que a situação seja resolvida. Quero agradecer
a Sanepar, através do presidente Mounir Chaowiche, as obras se iniciaram,
pedimos 4100m de rede de esgoto e as obras iniciaram, estivemos juntos
fazendo o pedido e agora estamos sendo atendidos, tem contribuído para que
o município cresça, espero que o município se desenvolva, estamos de olho,
olhando os areais que não saem do papel e precisamos saber como fica a
situação, estarei até dia 31 mas serei mais forte do lado de fora cobrando,
quero agradecer o secretario, parabéns por esta família linda que você tem,
seria isso obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade,
estava ouvindo quando cheguei, o Eugenio falando do projeto, acho que
qualquer projeto em prol a natureza é valioso, tenho um projeto, recuperando o
meio ambiente, plantar ao entorno dos rios, o Leverci está a muito tempo, não
vou questionar a capacidade dele, ele tem capacitação, mas gostaria de
aproveitar, não vou indicar que o prefeito pegue ele, tomara que o Leverci fique
na secretaria independente das divergências, esse projeto plantando uma
arvore, na Planta Deodoro, se o Leverci ficar, chamar o prefeito para conversa,
para que refloreste nossos vales, preservar nossa fauna, flora, água, arroios e
vertentes. A questão da Sanepar, os vereadores que perderam o mandato,
Piraquara precisa de contrapartida, enchem as penitenciarias, graças ao
governo do estado, se fosse com recurso próprio teria feito pouco pra uma
cidade com 110 mil habitantes, temos que torcer para que os vereadores
briguem pela cidade, independentemente de partido, correr atrás de um cargo,
isso sempre vai existir, quando o Baianinho falou de plantar uma arvore, plantei
faz pouco tempo 20 araucárias e fui acusado de derrubar arvore no dia do Rally
por várias pessoas, eu nem estava lá, me xingaram de tudo, lamento a mãe
dessas pessoas, se fez algo errado tem que pagar o preço, mas ser acusado
injustamente por esses sarnentos do Facebook que não sabem da verdade,
queria agradecer o Leverci, ele é qualificado, sempre se entendeu muito bem,
torço para que fique, está fazendo seu papel e continue assim, muito obrigado.
O Sr. Presidente agradece e convoca para o momento de homenagens
convida o vereador Eugenio para a entrega das moções de aplauso ao Srs.
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Leverci, Danilo, Tiago, Daniel. E o vereador pastor Valdeci para a entrega das
moções de aplauso ao Srs. Lincon, Girlei, Leverci.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário vereador Pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez. Com a ausência dos vereadores Adriano, Maicon e Gilmar.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
151/2016: Projeto de Lei nº. 126/2016, iniciativa do Executivo Municipal que
dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil
reais) e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global, votação artigo por artigo, 2º discussão. O Sr.
presidente solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura do artigo 1º, que
assim o fez. Projeto em discussão, em votação, vereadores favoráveis
sentados e contrários se levantem. Projeto de Lei nº. 126/2016 aprovado em
2º discussão: Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor R$
567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais) e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
159/2016: Projeto de Lei nº. 134/2016, iniciativa do Executivo Municipal, que
dispõe sobre: Altera e revoga o dispositivo da lei municipal nº. 1565/2016 que
dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos para organizações
sociais de saúde no município de Piraquara e dá outras providências. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação
artigo por artigo em 2ºdiscussão. O Sr. presidente solicita ao primeiro secretário
para fazer a leitura do artigo 1º, que assim o fez. Projeto em discussão, em
votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de
Lei nº 134/2016 aprovado em 2º discussão: Altera e revoga o dispositivo
da lei municipal nº. 1565/2016 que dispõe sobre a qualificação de
entidades sem fins lucrativos para organizações sociais de saúde no
município de Piraquara e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
160/2016: Projeto de Lei nº. 135/2016, iniciativa do Executivo Municipal, que
dispõe sobre: Autoriza concessão de subvenções, auxílios financeiros e
contribuições para exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global,
votação artigo por artigo 2º discussão. O Sr. presidente solicita ao primeiro
secretário para fazer a leitura do artigo 1º, que assim o fez. Projeto em
discussão, em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Projeto de Lei nº. 135/2016 aprovado em 2º discussão: Autoriza
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concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para
exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
161/2016: Projeto de lei nº. 136/2016, iniciativa do Executivo Municipal, que
dispõe sobre: Autoriza abertura de credito adicional especial no programa
vigente no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e dá outras
providências, parecer favorável das comissões Técnicas competentes,
discussão global artigo por artigo, 2ª discussão. O Sr. presidente solicita ao
primeiro secretário para fazer a leitura do artigo 1º, que assim o fez. Projeto em
discussão, em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Projeto de Lei nº. 136/2016 aprovado em 2º discussão: Autoriza
abertura de credito adicional especial no programa vigente no valor de R$
23.000,00 (vinte e três mil reais) e dá outras providências e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
126/2016: Projeto de lei nº. 106/2016, iniciativa do vereador Josimar Froes,
que dispõe sobre: Declara de utilidade pública a associação de pais, mestres e
funcionários da escola estadual Planta Deodoro, ensino fundamental e dá
outras providências, parecer favorável das comissões Técnicas competentes,
discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão. Projeto em
discussão, em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Projeto de Lei nº. 106/2016 aprovado em 1º discussão: Declara
de utilidade pública a associação de pais, mestres e funcionários da
escola estadual Planta Deodoro, ensino fundamental e dá outras
providências
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Edson
Baianinho: Sr. presidente, vereadores, comunidade, estendo meu abraço a
todos que não estavam aqui na minha primeira fala, Dr. Eduardo veio receber a
homenagem, quando eu falo em relação da administração que as coisas vêm
mudando no município, ninguém vai acertar se não tentar, vossa excelência
mencionou aqui que a procuradoria bloqueou o seu salário, acredito que onde
há fumaça, há fogo, feliz do senhor porque seu nome apareceu entre os
contribuintes de Piraquara, é uma honra, é um morador, tem residência, não
estou aqui para julgar quem errou, mas para uma administração andar bem, ela
tem que começar a organizar a casa, se acham que é uma cidade de João
ninguém, estão enganados, se não pagou imposto, tem que bloquear
pagamento mesmo, reclama que não saúde, educação, ruas, não tem nada,
todos somos incompetentes segundo alguns, só sente a dor quando mete a
mão no bolso dele, tem que bloquear mesmo, se fizesse isso, como o ex-
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deputado, bloquear os bens dele, ele vai pagar, nos só podemos fazer alguma
coisa se nos arrecadarmos, quando tenta arrecadar as pessoas começam a
falar que o prefeito não presta, temos 2.200 funcionários no município, quantos
km de rua tem para fazer manutenção? Quantas vezes um vereador briga com
um secretário para arrumar uma rua? Mas entendemos, é difícil, o material que
tem não dá porque as extensões são muito grandes, e os recursos são
pequenos, quando bloqueia o salário de um vereador, o vereador berra mesmo,
mas como não tenho nada aqui, não vai bloquear nada, administração boa
começa dentro de nossa casa, se não tiver controle do que ganha, como vai
beber, pagar escola de filho, o prefeito e o procurador estão corretos, isso que
temos que fazer, quero agradecer o Dr. Eduardo pela primeira vez em 4 anos
aqui dentro da câmara, fico honrado em ver o senhor aqui e também o
secretario Leverci, meu amigo, irmão, aprendi a amar você em Cristo, então
pelo trabalho, pela atenção, pela dedicação que este secretario tem, o Dr.
Eduardo não é diferente, na próxima gestão quero fazer um pedido a vocês,
sejam mais presentes nesta casa de leis, nunca vimos um secretário sentar o
traseiro em uma cadeira dessas para vir aqui prestigiar o trabalho de um
vereador, mas o Dr. Eduardo e Leverci sempre falo com eles todos os dias,
mas é importante os secretários se aproximarem dos vereadores, me sinto
honrado quando chego na secretaria e sou atendido, que Deus abençoe a
todos, daqui mais uma semana vai encerrar e o senhor presidente não terá que
ter mais esta paciência para me agüentar aqui.
Com a palavra vereador Mamede: Gostaria de falar, o Eduardo fugiu agora
porque eu ia falar, mas quero dizer, quando venho falar, venho trazer notícias
que não falto com a verdade, tenho uma família que acreditam em mim, o fato
realmente aconteceu, este terreno, a 12 anos atrás queria comprar, fui no
balcão pedir informação sobre o imóvel, você dava o CPF, não sei porque
lançaram neste imóvel que esta desapropriado pela COAPAR e o proprietário
está discutindo valores, isso foi em 2012, me executaram em 2013, temos uma
empresa chamada PUREX, deve muito imposto para a prefeitura, parcelou e
não pagou, então temos um ex-deputado e esta empresa que devem muito
para o município, o prefeito tem que tomar uma atitude, tenho certeza que os
secretários são competentes, Girlei uma época nos ajudou, fizemos um pedido
para abertura de rua, mas o Marquinhos foi ameaçado, falou que o deputado
disse que o deputado ia tacar fogo nas maquinas que fossem colocadas lá
dentro, então este cidadão não é fácil, temos que ver realmente, dentro desta
área existe uma dívida de IPTU gigante, queria agradecer a todos, desculpe
pela expressão, seria só.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo presidente, desculpa pelo meu
atraso estava em um atendimento, situação de saúde, boa noite a todos, a
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respeito dos mananciais da serra, reservatório do carvalho, água no de 1908
corria pela Rodovia João Leopoldo Jacomel, no início dos trabalhos onde a
água era levada, as pessoas não tinham acesso à rodovia, moradores que
queriam ir até Curitiba tinham que fazer outra rota, no próximo final de semana
estará aberto à visitação, departamento de turismo estará presente na minha
pessoa e na pessoa do Jéferson, o secretario Rivas também se fará presente,
mas um fato que está me causando tristeza, uma das bacias mais lindas
secou, uma das mais altas nascentes que corta nosso estado, entra um pouco
em Santa Catarina e volta para cá, tínhamos a oportunidade de tomar água ali,
água pura, aquela que coletamos e apresentamos a Sanepar, fica um
sentimento de luto em relação a fonte de importância para nosso município,
quem vai para Marretes pode verificar que os cursos de água estão secando,
temos o secretário Leverci que trabalha neste segmento, é importante
chamarmos a atenção, não é problema de Piraquara, é uma conscientização
que tem que ser global, bombas sendo lançadas em alto mar, deslocamento, é
uma conscientização para mudarmos nosso jeito de agir e fazer nossa parte,
agua não é renovável e estamos perdendo, faço o convite para que os
senhores caminhem nas trilhas do mananciais da serra próximo a tribo
instalada aqui em Piraquara, 20 minutos de carro, todos estão convidados,
estarei lá para recepcioná-los, tem foto nossa saciando a sede naquele
manancial de vida, fica aqui o desabafo. Mudando de assunto, está aqui
presente o presidente da comissão de finanças, vereador Miguel, estive
reunido também com o vereador Gilmar, estamos na eminência de votar as
contas do ano de 2007, 2009 e 2011, então seria importante para deixarmos
limpo, apenas uma conta pendente, se não me engano é de 2000, mas as
outras já estão liberadas, então gostaria de pedir que dessa seqüência ao
caso, seria isso, boa noite, peço a Deus que nos ilumine e proteja sempre.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores, agradeço
a presença do secretário Eduardo Girlei, obrigado pela presença, honra quem
honra, gostaria de trazer um assunto, gostaria que assim como o senhor em
outras vezes já teve pretejo neste caso, lembro que esta obra, meu apelo é
para que esta obra não tire o mérito desta casa, todo o trabalho de uma casa
transparente, o que está ocorrendo não pode tirar este mérito, falaram que não
estão usando material adequado, chamamos o engenheiro e disse que está
tudo certo, mais tarde esperando que a empresa pudesse fazer as correções e
ela não fez, minha preocupação é que o foi feito ali, tirei várias fotos quero
mandar ao ministério público para fazer uma chamada, estou solicitando
algumas informações, foi dois milhões de reais gastos naquela obra, é uma
tristeza, agora demos uma olhada, isso é um assassinato o que fizeram nesta
obra, gostaria de pedir para que faça certinho, para que possamos
responsabilizar a empresa, é dinheiro público, quantas coisas poderiam ser
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feitas? Abrimos o prédio, a população vai verificar, caindo aos pedaços, parede
torta, é uma vergonha, sei da responsabilidade dos presidentes desta casa,
não vamos deixar esta empresa denegrir a imagem de todos os vereadores,
piso torto, parede torta, porque tomei esta posição? Achei que íamos mudar a
partir do ano que vem, então fiquei preocupado, vai parecer que nos
deterioramos, do jeito que está ali não justifica os dois milhões, quando formos
passar para lá, esteja tudo certo, mudamos a câmara, é inédito devolver quase
cinco milhões de reais, parece que o prédio foi usado, forro torto, esta é minha
preocupação, precisamos responsabilizar esta empresa, tem que vir fazer a
reforma, sei lá que tipo de material foi colocado, estou justificando, espero que
o presidente responda, para que possamos dar encaminhamento, queremos
seguir para que quando formos mudar para lá, esta reforma tenha sido feita.
Quero agradecer a ouvinte Bernadete, agradeço pelas palavras dela, se
depender de nós, vamos continuar trabalhando para as coisas darem todas
certas, obrigado.
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 presentes e também a todos que nos
acompanharam através da internet, obrigado até a próxima sessão. Para
constar _______________________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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