CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 6ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia 22 de março 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, 1º secretario vereador pastor Valdeci de Andrade, 2º secretario
vereador Maicon Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro,
Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, Gilmar Luís Cordeiro,
José Eugenio Huller, José Machado Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares
“Rock”. Verificada a existência de quórum regimental com a presença de onze
vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as benções 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 pastor Reni para fazer uma oração inicial da sessão e para fazer a
leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo
a presença de todos, 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.
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. Lido os requerimentos:
O Sr. Presidente agradece a presença dos demais, aqui presentes.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra vereador pastor Valdeci: Senhor presidente,
senhores vereadores, senhoras e senhores que compõem esta casa, está
noite, aqueles que nos assistem pela internet. Eu gostaria de aproveitar essa
minha primeira fala, pra fazer um agradecimento até porque muitas pessoas
interessadas sobre o que vou falar, vão estar assistindo agora nesse primeiro
horário e depois terão compromisso, então eu falei que nós iriamos estar
agradecendo, então quero agradecer a todos os vereadores, comissão de
Urbanismo, enfim todos vocês que deram o seu aval pelo projeto que
regulamenta os horários de transportes nas escolas, a tempo a gente vem
brigando, pedindo, porque são mães, pais, são famílias preocupadas com seus
filhos, essa foi a razão pela qual nós insistimos e brigamos para que esse
projeto foi aprovado, quero agradecer pela emenda que foi colocada pra gente
melhorar um pouco mais o projeto, isso ficou muito bom, então só agradecendo
aos vereadores por esse projeto que foi aprovado em primeira discussão,
obviamente deve ser aprovado em segunda discussão e trazer aqui o
agradecimento desses pais, dessas mães que enfim viram esse projeto passar
por esta casa e pedir também aos companheiros desta casa que nos ajude
também junto ao prefeito, sei que os vereadores pelo menos a grande parte
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dos vereadores talvez alguns até muito mais do que eu, tem uma certa
influência junto ao nosso prefeito e pra que ele possa sancionar esse projeto,
porque quer queira ou não, ele também acaba se beneficiando disso, no
aspecto em dizer que ele está ajudando a comunidade, está permitindo que a
sua cidade seja um pouco mais segura em relação a essa questão das
crianças no horário de parada pra que elas possam ir pra escola naquele
momento em que os pais possam tranquilamente estacionar, àquela hora já
fica reservada pra eles e os filhos possam entrar, sair do veículo, entrar na
escola ou depois sair da escola, com mais segurança, gostaria que os nobres
pares nos ajudassem neste aspecto, também nosso futuro vice-prefeito, nosso
presidente desta casa e futuro vice-prefeito, pudessem nos ajudar nessa
questão, eu sei que agora ele tá meio ocupado, não está muito atento, mas
espero que depois ele possa pegar a gravação pra que possa entender o que
eu falei, de repente chegar lá no dia do nosso prefeito e dizer, vamos sancionar
esse projeto que quem ganha com isso é nossa comunidade, então queria só
neste primeiro momento agradecer e depois eu tenho outro assunto pra tratar,
mas vou tratar nas explicações pessoais para que a gente possa ter um
pouquinho mais tempo pra falar sobre ele, por enquanto senhores mais uma
vez, muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez eu digo, esses pais,
essas mães agradecem por esse projeto que vai ser de grande valia.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, presentes,
gostaria de mandar um abraço ao meu amigo de coração, Henrique Munhofi
Cordeiro, meu chefe de gabinete que hoje está no hospital, presidente do
partido da República, PR aqui na cidade de Piraquara, que Deus restabeleça
que dê força para que possamos chegar junto lá na frente na Grande Vitória da
transformação da cidade de Piraquara, gostaria também de dar um boa noite
aos meus amigos presentes Ari da vila Macedo, Rosilda do Tropical, seu
esposo, Otavio presidente do PPS, mandar abraços aos meus deputados que
me ajudam, Cristina Yared do PR, Cristiane Silvestre do PPS, Douglas Fabrício
secretário de esporte do PPS, Giacobo deputado federal pelo PR, meu grande
amigo Adelino Ribeiro do PSL, um abraço a todos e ao Rubens Bueno
presidente deputado federal PPS, a todos deputados que estão comigo.
Percebi que o meu colega, que foi eleito na região onde também fui, Vila
Macedo, solicitou vários pedidos para melhoria das ruas no qual também tem
um pedido há muito tempo e que infelizmente não somos atendidos, a Vila
Macedo ficou como última prioridade nesse atual governo Municipal o mandato
está acabando e espero que até o final do mandato, consigam pelo menos dar
uma melhorada nas ruas internas, fizeram a Vila Macedo através da Av.
Brasília, graças ao empenho do estado do Paraná que acabou liberando
recurso em virtude das questões ligadas as penitenciárias da região, também
tinha que ter uma contrapartida, no sábado caminhei no Tropical com os
colegas da capela Santa Mônica, Igreja Católica, onde fizeram um trabalho
maravilhoso de limpeza dos bairros, lá estavam mais de cem pessoas e
recolhemos mais de 3 toneladas de lixo naquele local, fiquei triste porque
durante a semana toda foi solicitado ao município um caminhão para que fosse
recolher o lixo coletado pelos moradores, esse caminhão não apareceu,
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apareceram assessores da prefeitura, cargos comissionados para verificar se o
povo estava organizado catando lixo, catando os entulhos que também é dever
do poder público e estavam, nos cotizamos, alugamos o caminhão e levamos
as três toneladas para o Horto Municipal, fizemos o papel de cidadão embora o
município não tenha feito o seu papel de ajudar os munícipes quando parte
deles a questão principalmente de saúde pública, então eu vejo que temos que
reavaliar o futuro da cidade Piraquara, discutir projetos inteligentes, questões
ligadas a pequenez política devem ser deixadas de lado e devemos pensar na
cidade como um todo, todos que moram nessa cidade são piraquarense e a
cidade de Piraquara deve voltar as ser dos piraquarenses, por isso que tenho
usado as redes sociais e pedido a todos os munícipes, prefeito 100% de
renovação, diga não à reeleição na cidade de Piraquara e em todas as cidades
da região metropolitana, não podemos reeleger prefeitos incompetentes, que
não cuidam da população, quando chega os finais de semana vão verificar de
maneira sorrateira o que a comunidade está fazendo, mas não dão a mão ao
povo neste sentido, vai ser difícil caminhar na cidade de Piraquara, esses
cidadãos vão ter muita dificuldade, as pesquisas não representam bem o que
eu tenho ouvido nos bairros e o tempo vai dizer, obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, nobres
vereadores, senhor Gil Lorusso do Nascimento Filho, Nobre Presidente do
Democratas piraquarense, aos demais presidentes que se fazem presentes
neste parlamento, comunidade presente, internautas, meu boa noite. Com
relação Avenida Brasília, como o nobre vereador professor Gilmar acaba de
mencionar, conta com recursos oriundos do Estado, porém a municipalidade
contraiu um empréstimo, este autorizado por esta casa de leis, temos notícias
de um novo projeto, onde a municipalidade através de executivo solicita a
liberação de mais R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em empréstimo
para pavimentação em algumas áreas da nossa cidade, isso só é possível
porque o município, a gestão, a cidade, conseguiu juntar recursos e se
viabilizar pra tomar esses empréstimos, assim como vossa excelência quando
precisa financiar um carro, quando não tem o valor total, recorre aos bancos,
recorre as financeiras pra financiar, isso Piraquara vem fazendo, tenho certeza
que a capacidade de endividamento é possível, não tenho dúvida que os
nobres irão analisar, inclusive o presidente da comissão de finanças e
orçamentos, eu como relator, vereador Gilmar como membro, estaremos
avaliando isso a partir dos próximos dias, daremos um parecer pra que essa
casa possa trabalhar. Av. Brasília no último final de semana e até ontem,
infelizmente foi palco de dois gravíssimos acidentes, um capotamento de um
corsa sedan onde deixou bastante machucado seu condutor e ontem se não
me falha a memória anteontem um jovem de 28 anos veio a falecer, o jovem
estava vindo de uma festa se perdeu numa das curvas, acabou colidindo contra
o meio-fio e houve uma fratura muito significativa e veio a óbito, me causa
profunda dor, um equipamento de tamanha necessidade, como é o caso do
pavimento da Av. Brasília, consta exatamente as mesmas dimensões que eram
antes do novo pavimento, já fiz a solicitação a um mês e meio atrás, de
redutores de velocidade, sinalização daquela via, a empresa detentora da
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concessão para executar aquelas obras, fazemos aqui um apelo, sinalizem,
não estou dizendo que foi culpa da falta de sinalização que o rapaz veio a óbito
esse rapaz, mas talvez se estivesse bem sinalizada, a noite é difícil de trafegar
por ali, a velocidade aumentou, então pedimos consciência as pessoas que ali
trafegam, moro a 35 anos ali e nunca esteve tão bom o pavimento daquela via,
ainda não está concluído, mas pedimos com muito carinho para sinalizarem as
partes que estão feitas, estão construindo canaletas nas laterais, a impressão
que se dá é que reduziu a faixa de rolamento, não é verdade, a faixa continua
com as mesmas dimensões padrões, porém não existem áreas de escape,
ponto de ônibus infelizmente quando o passageiro vai descer do ônibus, desse
dentro da canaleta, os veículos tem que desviar, então solicitamos novamente,
já fizemos isso via oficio, via verbal e agora estamos fazendo aqui na tribuna,
nosso secretário de infraestrutura e planejamento, enfim, que a gestão
repense, fique um pouco mais caro, mas salvar uma vida, não tem preço, então
que nos ajude nesse requisito, tenho certeza que o vereador professor Gilmar
também é solidário com esse pensamento e que possamos na continuidade
não ter que vir nessa tribuna e trazer notícias de óbito, de acidentes, enfim,
muito obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite a todos, nos começamos aqui, com
solidariedade ao Henrique, nosso amigo do dia a dia, que Deus o ilumine, de
saúde, amanhã ou depois ele esteja junto a gente, o próprio vereador Gilmar
nos falou agora a pouco a respeito do governo do estado, da Av. Brasília, disse
que foi graças ao governo do estado, e foi sim, porque eles nos cederam
empréstimo, mas nós temos que pagar, então o governo do estado, Beto Richa
que hoje estava com a gente aqui, veio junto fazer a presença no dia da agua,
aqui no município de Piraquara, então o governador não fez nada mais que a
obrigação de emprestar o dinheiro pro município de Piraquara, então temos
que pagar. A respeito da Av. Brasília, o vereador Rock acabou de falar, nos
reclamamos, e na frente do hospital colocaram a manilha, então que coloquem,
cada ponto de ônibus, coloquem as manilhas para a população descer na hora
do desembarque, o gasto não é muito superior ao que eles vêm gastando,
então dizemos que não é o governo do estado, eles liberaram a verba e nós
temos que pagar, o vereador Rock tem um conhecimento grande da Santiago,
onde derrubou todos os muros da dona Vanda, do Cesar, onde o proprietário
daquelas obras que está ficando rico, tinha que fazer o manilhamento e não
fez, o Girlei e o Marcelo me deram 72hrs no dia que levei, e já faz 15 dias, eles
que vão lá e tomem providencias com a dona Vanda, Rosa de Saron e com o
Cesar nosso companheiro que vem sofrendo dentro do município, é um serviço
que não sei como liberam, sem saneamento básico naquela região e vem
liberando para poder vender, 40 ou 50 casas, então, agradecendo aqui ao
prefeito, pela vila Santa Clara, onde vi todo mundo feliz hoje, o anti-pó de fio a
pavio, pensem em um paraíso, um prefeito que está olhando pela comunidade,
muito obrigado.
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Com a palavra vereador Mamede: Boa noite sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade que se encontra aqui, ao vice-prefeito da cidade de
Piraquara, meu amigo Josimar, hoje foi um momento importante, dia da agua,
onde estivemos reunidos com o governador, foi explanado várias situações,
sobre as nascentes, sobre o rio Piraquara, tratamento que está sendo tomado
com os rios de Piraquara, foi um momento maravilhoso, foi assinado vários
compromissos, ficamos felizes pela atitude tomada hoje, quero agradecer ao
secretário que nos atendeu na Planta Florença, secretário de obras, colocou as
dezenas de luminárias que faltavam, Jardim Florença hoje está lindo,
parecendo um dia, mais de 60 luminárias, comunidade agradece, já estava a
mais de 8 meses na escuridão total, o trabalho dos vereadores é isso, fazer os
ofícios, discutir, brigar, mesmo que nós não estamos na base do governo,
somos oposição, mas estamos sendo atendidos pelo secretário, agradeço por
esta consideração, também pedimos ao secretário Glauco que fizesse a
limpeza do canal, isso não acontece a mais de 10 anos, o canal está com
várias situações que precisam ser resolvidas, passei esta mensagem ao
prefeito, então que tome a providencia, estava escutando a palavra do meu
amigo Gilmar, sobre o lixo do tropical que foi recolhido, não sei de que forma,
no ano passado esta casa liberou uma verba pro meio ambiente fazer a
limpeza, foi feita uma parte e não foi concluído, sobra para população que tem
que ir e resolver a situação, se tivesse me falado, eu podia ter mandado um,
então temos que ver não só o tropical, mas os bairros estão tomados de lixo, a
população tem jogado, precisamos estar olhando essas questões, quero que
Deus abençoe a vida do nosso amigo Henrique, nos que cremos em Deus,
temos certeza que ele já entrou com a providencia sobre a vida dele, também
quero agradecer ao Hélio Moreira que estava aqui agora a pouco, secretário do
solidariedade, hoje encontrei um grande candidato, amigo meu, Tete, candidato
a vereador pelo solidariedade, vai sair de mão dada com sua irmã e fazer um
grande trabalho como candidato a vereador do município de Piraquara. Quero
falar sobre a festa da terra no Guarituba, o comercio da terra, dos caminhões
continua, se fosse a terra levada para aterrar o futuro parque que daqui talvez
50 anos, aconteça que nem o PAC2 não terminou lá, mas estão jogando raízes
de arvore, tudo que é lixo e dizem que tem uma liberação lá para ser aterrado,
não creio nisso, porque lá são vários proprietários de lote, a empresa, talvez a
que está tomando conta de fazer os parques lá, não tem a propriedade do
terreno, então temos que verificar isso através da secretaria municipal de meio
ambiente, seria só, muito obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, quero primeiro agradecer a Deus por ter me concedido a
oportunidade de estar aqui nesta noite, semana muito difícil, mas ele me deu
forças para chegar aqui, quero agradecer aos meus grandes companheiros, exassessor Edson do Nascimento, trabalhou comigo nesta casa, Giovane, Gico,
meus amigos, estendo meu abraço ao pai do Gico, Sr. Gil, agradeço a todos os
presentes nesta noite, Marco que está sempre acompanhando, Adriano, Dr.
Vandinho que trabalhou nesta casa como diretor financeiro, você tem um belo
futuro, meu amigo Cleomar, nosso amigo Barbosa Bombeiro. Fico surpreso
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com a declaração do nobre vereador, a eleição é em outubro, acredito que no
PPS, tem um candidato a vice-prefeito, candidato do nosso vereador Gilmar,
então este título de vice-prefeito ainda está cedo, mas daqui a pouco vai
acontecer, a partir do dia 3 de outubro o senhor tem toda a liberdade de dizer
do nosso querido Josimar, vice-prefeito, se assim for da vontade de Deus,
quero dizer que quando eu falo da secretaria de saúde, fico muito grato porque
a secretaria vem fazendo um grande trabalho, desde aquela secretaria que
limpa o chão, até quando chega ao gabinete da secretaria da cidade, tem uma
situação de uma senhora que está com a perna amputada, esses profissionais
cuidam com muito carinho, como se fosse da família deles, quero nesta noite
agradecer a Deus e desejar tudo de bom a esta secretaria, meus dias estão
afunilando nesta cidade como vereador, até o dia 31 de dezembro eu sou
vereador, dali para frente, não serei mais, gostaria que quem assumisse minha
cadeira, fizesse um grande trabalho junto a secretaria para não deixa-la
esquecida no nosso município, quero dizer, é uma secretaria que tem meu
respeito, minha consideração, essa secretaria é especial, e tem que ser tratada
com especialidade, dessa forma que eu trato esta secretaria de saúde, gostaria
que todos os vereadores olhassem e deixassem pesar a secretaria de saúde
diante de todas as outras, seria isso, tem mais algumas coisas, mas meu
tempo esgotou, falarei nas explicações pessoais.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez, estando todos presentes. Com a ausência justificada do vereador
Erondi Lopes, justificado.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
002/2016: que assim o fez, Processo 002/2016 projeto de lei 02/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Dispõe sobre a
qualificação da entidade sem fim lucrativo como organização social de saúde
no âmbito do município de Piraquára, e da outras providencias: Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo
por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o
artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em discussão, está em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Pedido para votação
global: o pedido de votação global está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O
projeto está em discussão: (o projeto tem uma emenda rejeitada) - pedido de
prorrogação de 0:45m - o projeto está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª
discussão o projeto de lei 02/2016: Dispõe sobre a qualificação da
entidade sem fim lucrativo como organização social de saúde no âmbito
do município de Piraquára, e dá outras providencias
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O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
007/2016: que assim o fez, Processo 007/2016 projeto de lei 006/2016,
iniciativa vereador Josimar Froes, que dispõe sobre: Denomina de rua Pe.
Lotario Welter a rua sem denominação oficial localizada na planta Antonio
subdivisão do lote colonial 168 no bairro do Guarituba, conforme especifica:
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario
para ler o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em discussão, está em
votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Pedido para
votação global: o pedido de votação global está em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi
aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem.
Aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 006/2016: Denomina de rua Pe.
Lotario Welter a rua sem denominação oficial localizada na planta Antonio
Subdivisão do lote colonial 168 no bairro do Guarituba, conforme
especifica.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
024/2016: que assim o fez, Processo 024/2016 projeto de lei 018/2016,
iniciativa vereador pastor Valdeci, que dispõe sobre: A regularização de
vagas de estacionamentos nas proximidades das escolas municipais e da
outras providencias: Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita
ao 1º secretario para ler a emenda aditiva, que assim o fez. o artigo 1º, que
assim o fez. O artigo 1º está em discussão, está em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Pedido para votação global: o
pedido de votação global está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O
projeto está em discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª
discussão (incluído a emenda) o projeto de lei 018/2016: A regularização
de vagas de estacionamentos nas proximidades das escolas municipais e
dá outras providências:
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
026/2016: que assim o fez, Processo 026/2016 projeto de lei 020/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a redação do
parágrafo 4º do artigo 1º da lei municipal nº. 1232/2013, e dá outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita
ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em
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discussão, está em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Pedido para votação global: o pedido de votação global está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem. Aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 018/2016: Altera a
redação do parágrafo 4º do artigo 1º da lei municipal nº. 1232/2013, e dá
outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
027/2016: que assim o fez, Processo 027/2016 projeto de lei 021/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a emenda dos
demais dispositivos da lei municipal de nº. 1589/2015, e dá outras providencias.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario
para ler o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em discussão, está em
votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Pedido para
votação global: o pedido de votação global está em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi
aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem.
Aprovado em 2ª discussão projeto de lei 021/2016: Altera a emenda dos
demais dispositivos da lei municipal de nº. 1589/2015, e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
028/2016: que assim o fez, Processo 028/2016 projeto de lei 022/2016,
iniciativa vereador Erondi Lopes, que dispõe sobre: Denomina de rua
Meuquiad Center rua sem denominação oficial localizada na planta Entre mar,
conforme especifica: Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita
ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em
discussão, está em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Pedido para votação global: o pedido de votação global está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem. Aprovado em 2ª discussão projeto de lei 022/2016: Denomina
de rua Meuquiad Center rua sem denominação oficial localizada na planta
Entre mar, conforme especifica
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O Sr. Presidente coloca em apreciação, para abrir mão das EXPLICAÇOES
PESSOAIS, já que o horário esta esgotado.
Agradecendo a presença de cada um dos senhores, muito obrigado Sr.
Sebastião, amigo Hélio, Dr. Evandro, Dr. Otavio, Rodine, pastor, declaro
encerrada a presente sessão, agradecendo a audiência de todos os
internautas. Para constar ______________________________________ eu
(Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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