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Ata da Sexta Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da
Câmara Municipal de Porciúncula,
realizada em cinco de março de dois
mil e dezoito.
Às dezoito horas e dez minutos do dia cinco de março de dois
mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula sua Sexta Sessão
Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Legislatura dois mil e
dezessete/dois mil e vinte. Foi à mesma presidida pelo Senhor Presidente,
Vereador Fernando de Souza Filho. Compareceram os Senhores Vereadores:
Carlos Aparecida, Wendel Godinho Zanirate, Fernando de Souza Filho, Andrio
José Peixoto Leal Zanirati, Edimar da Silva Luquetti, Josiel de Souza, Jefferson
Antonio Soares Moreira, Climeia Campos Müller e Fernando Antonio Miranda.
Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta. Foi comunicada a
disposição, para consulta, da Ata da Sessão Ordinária realizada no dia primeiro
de março de dois mil e dezoito. Foram apresentadas as seguintes matérias no
Pequeno Expediente: Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018 da Comissão
de Finanças, Orçamento e Fiscalização que Aprova o Parecer Prévio Favorável
do TCE e aprova as Contas da Administração Financeira do Município,
referentes ao exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), de responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo; Requerimento de autoria do Vereador Fernando
Antônio Miranda que requer informação ao Secretário Municipal de
Agricultura, acerca de consumo de combustível em Santa Clara; Requerimento
de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que requer ao
Pregoeiro cópia integral do processo licitatório referente ao transporte escolar;
Requerimento de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que
requer informação ao Secretário Municipal de Gabinete, acerca de gastos da
obra do PSF do Bairro Olívia Peres Moreira; Requerimento de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que requer informação ao
Procurador do Município, acerca do prédio do hospital; Moção de Aplausos de
autoria do Vereador Fernando Antônio Miranda ao Secretário Municipal de
Cultura, Vitor José de Araújo Cunha, pelo destaque na pesquisa de opinião
realizada recentemente em nosso Município; Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Fernando Antônio Miranda ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, João Batista da Silva, pelo destaque na pesquisa de opinião
realizada recentemente em nosso Município; Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Fernando Antônio Miranda ao Senhor Saulo Soares Reis, pelo
destaque na pesquisa de opinião realizada recentemente em nosso Município;
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Edimar da Silva Luquetti ao Senhor
Edimaldo Ferreira de Araújo, pelo relevante serviço prestado ao município na
desobstrução da estrada que dá acesso ao município de Natividade; Moção de
Aplausos de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira à
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Funcionária Rosilene Aparecida, pela presteza no trato com os munícipes;
Moção de Aplausos ao Capitão PM, Sérgio Batista Viana Filho, pelo excelente
trabalho que presta nessa Corporação Militar; Indicação de autoria do Vereador
Wendel Godinho Zanirate que solicita reparo em ponte próximo à Fazenda do
Senhor Antônio Pizano, em Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador
Wendel Godinho Zanirate que solicita reparo no calçamento de rua próximo à
residência do Senhor Sebastião Menim, em Santa Clara; Indicação de autoria do
Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita dentista para a comunidade de
São Mamede, em Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador Wendel
Godinho Zanirate que solicita roçagem da grama dos campos de futebol da zona
rural de Santa Clara; Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto
Leal Zanirati que solicita contração de pessoal de apoio para escolas em Santa
Clara; Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que
solicita reparo em ponte na comunidade da Onça, em Santa Clara. Grande
Expediente: Usando da palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller destacou
duas pessoas de Santa Clara, presentes no Salão Nobre, pois poderiam constatar
o trabalho dos Vereadores. A Vereadora fez uma sugestão sobre o caso relatado
em sessão anterior da licitação de transporte escolar. Sugeriu que fosse escutado
primeiro o Presidente da Cooperativa de Porciúncula, depois o advogado e logo
após o Secretário Municipal. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando
Antonio Miranda relatou que os Vereadores não teriam nenhuma documentação
para analisar este caso. Solicitando um aparte, o Vereador Josiel de Souza
solicitou que o Senhor Adriano Almeida Monteiro prestasse esclarecimentos e
hoje ele usaria a Tribuna, mas hoje foi negado. A Vereadora Climeia Campos
Müller falou que gostaria que houvesse esclarecimentos de uma forma geral. O
Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira assumiu provisoriamente a
Presidência. Com a palavra, o Vereador Fernando de Souza Filho relatou que
recebeu esta denúncia e primeiro iria ouvir o advogado e o Presidente da
Cooperativa na quinta-feira e depois escutaria o Secretário Municipal. O
Vereador relatou que a Tribuna Popular teria quinze dias para ser liberada.
Relatou que amanhã fará uma convocação para o Secretário Municipal. O
Vereador Fernando Antonio Miranda solicitou um aparte e falou que não foi
feito juízo de mérito, pois não teria nenhum documento para ser analisado até o
momento. Com a palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira relatou
que tem um requerimento do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati
solicitando cópia do processo de licitação e assim que chegar a resposta os
Vereadores teriam no que se embasar. A Vereadora Climeia Campos Müller
deu continuidade, relatando que os moradores de Santa Clara estariam
reclamando muito a respeito da falta da grade do bueiro da pracinha. Em
relação à festa de maio em Santa Clara, a Vereadora relatou que os moradores
estariam solicitando a realização desta festa do Santaclarense ausente.
Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou ser
importante a realização de uma festa em Santa Clara, pois o povo seria
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trabalhador, mas que também deveria ter uma distração. A Vereadora Climeia
Campos Müller registrou novamente a solicitação de um parquinho para o
Terceiro Distrito e lembrou sobre as melhorias na iluminação. Usando da
palavra, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati registrou cobrança à
Secretaria de Obras a respeito de conserto de uma ponte próximo a Fazenda da
Onça. Também solicitou medidas em relação à escola Humberto Fratejane, que
necessitaria de mais uma professora e que a Escola Antônio Joaquim Mariano
estaria precisando de um pessoal de apoio. A respeito do Requerimento de sua
autoria solicitando informações a respeito do processo de licitação das kombis
escolares, o Vereador relatou que aguarda o mais rápido possível os devidos
esclarecimentos. O Vereador relatou que viu uma van rodando em Santa Clara
em péssimo estado que deveria ser da Cooperativa. Solicitando um aparte, a
Vereadora Climeia Campos Müller falou que este fato tem que ser fiscalizado,
pois são as crianças que estariam em risco. Solicitando um aparte, o Vereador
Edimar da Silva Luquetti falou que esse fato não poderia ser permitido, pois os
veículos para transporte escolar devem estar em boas condições de conservação.
O Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou que estariam falando que
essa empresa que venceu ficou em terceiro lugar e ficaria com um preço mais
alto para a Municipalidade. Solicitou aos pais de alunos e motoristas que
venham a esta Casa Legislativa na quinta-feira para escutar os esclarecimentos.
Solicitando um aparte, o Vereador Josiel de Souza falou que não saberia ao
certo se esta van citada seria a usada para o transporte escolar, pois acredita no
trabalho sério e que deveria haver uma fiscalização. Relatou que primeiro
deveriam esperar os esclarecimentos do Secretário Municipal para que
providências sejam tomadas. O Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati
relatou que as pessoas que falaram seriam de confiança e que não iria admitir
um veículo naquele estado transportar as crianças. Solicitando um aparte, a
Vereadora Climeia Campos Müller perguntou se esta van fez a linha de
transporte escolar hoje e o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati
respondeu que fez o percurso no sábado. Com a palavra, o Vereador Jefferson
Antonio Soares Moreira falou ficar feliz por aumentar o número de munícipes a
virem nesta Casa acompanhar o trabalho do Legislativo. Iniciou suas falas se
desculpando com a funcionária Rosilene Aparecida da Silva, da Secretaria
Municipal de Transporte, pois falou em sessão passada que naquela Secretaria
ano passado os funcionários desta Pasta não teriam tanta competência,
entretanto esqueceu esta competente funcionária que atende a todos com
paciência e educação. O Vereador falou que constatou a situação do Terceiro
Distrito em relação de limpeza não teria reclamações, mas a iluminação pública
estaria precária. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati agradeceu a visita do Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira em
Santa Clara e falou sobre o estado das estradas, podendo falar que as cobranças
não seriam em vão. Falou que algumas lâmpadas foram trocadas, entretanto
deveriam ser de má qualidade, pois estariam queimando muito rapidamente.
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Lembrou também sobre a iluminação do campo. O Vereador Fernando Antonio
Miranda relatou que lâmpadas têm garantia. O Vereador Jefferson Antonio
Soares Moreira concordou com o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira e
falou sobre a escuridão da Rua César Vieira devido ao problema das lâmpadas
que foram trocadas, mas já queimaram. Solicitando um aparte, a Vereadora
Climeia Campos Müller falou que não sabia do convênio entre Prefeitura e
CEDAE, onde a obrigação de tampar os buracos seria da Prefeitura e, por este
motivo em Santa Clara teria tantos buracos. Solicitando um aparte, o Vereador
Josiel de Souza falou da responsabilidade que a CEDAE teria com esses
buracos, pois deveria comunicar a Prefeitura sobre a localidade desses
consertos. Segundo o Vereador o erro estaria na falta da comunicação da
CEDAE para a Prefeitura. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio
Miranda falou que em sua opinião, o Secretário ocupa um cargo político e que
ele deveria fazer uma administração de gestão. O Vereador Jefferson Antonio
Soares Moreira falou ser testemunha de que a Vereadora Climeia Campos
Müller viu o buraco onde o fusca caiu, portanto o Assessor do Distrito também
deveria ter visto para tomar as providências. Falou que os Vereadores
fiscalizam e solicitam providências para iluminação, limpeza e muitos outros
problemas. Solicitando um aparte, o Vereador Wendel Godinho Zanirate relatou
que a questão da iluminação iria melhorar, pois o Secretário informou que
seriam vistos os pontos de lâmpadas queimadas por Bairros. Solicitando um
aparte, o Vereador Fernando de Souza Filho relatou que a iluminação pública
tem que melhorar, pois em quase todas as sessões este assunto seria cobrado e a
população aguarda providências. Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da
Silva Luquetti falou que em Purilândia foram marcados os postes que
necessitariam de troca de lâmpadas e foram feitas estas trocas. Este trabalho de
marcar os postes seria importante para agilizar os trabalhos. Lembrou que antes
de acabar o estoque das lâmpadas deve ser feita licitação para aquisição de mais
materiais. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira falou que os
Vereadores são cobrados pelos munícipes que querem ver as melhorias e os
Vereadores cobram os Secretários Municipais. Dando continuidade, o
Vereador relatou que fez Requerimento solicitando informações sobre a
situação do prédio do Hospital de Porciúncula. Sobre as Contas da Ex-Prefeita
Miriam Magda de Paula Porto, o Vereador relatou que o Tribunal de Contas,
apesar de ter passado por uma fiscalização, seria um órgão competente e que
aprovou as Contas da Administração Financeira referentes ao exercício de dois
mil e dezesseis e antecipou seu voto favorável como foi na Comissão. Em
relação à licitação de transportes escolar, o Vereador relatou que chamou a
atenção seria em relação à estimativa de preço ter sido elevada. Com a palavra,
o Vereador Wendel Godinho Zanirate falou que esta Casa estaria unida em prol
dos motoristas e que estariam preocupados com a situação. Registrou
solicitação de melhorias do calçamento da rua próxima ao Colégio e fez
considerações acerca de suas matérias apresentadas na presente sessão.
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Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati solicitou
que fosse vistoriado o Campo em Santa Clara, pois no início do campeonato, já
no primeiro jogo três bolas foram furadas. O Vereador Wendel Godinho
Zanirate relatou que com certeza deve ser visto o alambrado e outros pontos no
Campo. Usando da palavra, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou sobre
Moção apresentada ao Senhor Edimaldo Ferreira destacando sua garra no
desempenho de suas funções. O Vereador falou que algumas situações
reclamadas como o calçamento em Santa Clara, o Assessor que deveria passar
para serem resolvidas e que o Excelentíssimo Prefeito Municipal deveria
chamar a atenção de funcionários como assessores e Secretários. O Vereador
relatou que ficou sabendo que o Vereador Josiel de Souza iria para a Secretaria
de Obras e caso aceite deve solicitar funcionários para esta Secretaria. Relatou
que em Purilândia não teria assessores. Solicitando um aparte, o Vereador
Fernando Antonio Miranda relatou que devem haver mudanças na
administração e enfatizou o gasto com pessoal elevado e que não poderia haver
contratações. Falou que a administração com gestão deve existir para ter uma
reforma administrativa. O Vereador Edimar da Silva Luquetti relatou que deve
haver um concurso público para que a CAPREM também arrecade. Solicitando
um aparte, o Vereador Josiel de Souza relatou que houve o convite para ser
Secretário Municipal de Obras e que ficou feliz pela confiança, mas ainda não
estaria nada decidido, pois as coisas mudam na vida. O Vereador Edimar da
Silva Luquetti falou que, caso o Vereador aceite saberia de sua competência
para tal função. Sobre o assunto da cooperativa das kombis, não saberia até que
ponto os Vereadores poderiam se envolver e não poderia afirmar nada e sim
conversar primeiro com os advogados e com os responsáveis pela Cooperativa.
O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que primeiro deve ter os
documentos para serem analisados para falar sobre este assunto e que deve ser
pensado na economicidade para o Município. Relatou que iria requerer uma
planilha de impacto financeiro para entender como chegaram ao valor de um
real e cinco centavos de aumento por quilômetro rodado, pois achou um
aumento exorbitante. O Vereador Edimar da Silva Luquetti falou também
entender que esse aumento foi abusivo. Solicitando um aparte, o Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira falou que o princípio da economicidade deve
ser visto e não poderia ser aceito esse aumento. Solicitando um aparte, o
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati relatou que deve haver um bom
senso e que ainda deveria ter tempo para rever esse fato. O Vereador Edimar da
Silva Luquetti relatou caso seja comprovado a van em mau estado este fato
seria denunciado. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira assumiu a
Presidência momentaneamente. Com a palavra, o Vereador Fernando de Souza
Filho relatou que ficaria preocupado com a integridade física dos alunos. Falou
que seriam vinte e uma linhas, portanto vinte e um motoristas que ficaram sem
trabalho. Relatou que alguns motoristas receberam propostas pela empresa
vencedora com um preço abaixo do que eles ganhavam. O Vereador relatou que
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todos devem fiscalizar e caso tenha alguma irregularidade providências devem
ser tomadas. Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati relatou que a responsabilidade deveria ser da Prefeitura Municipal.
Solicitando um aparte, a Vereadora Climeia Campos Müller perguntou quem
participou no dia da licitação. O Vereador Fernando de Souza Filho falou que
ficou ciente da presença de duas pessoas desta firma vencedora, o Presidente e
o advogado da Cooperativa de Porciúncula e da terceira empresa não teria
informação. Após a Cooperativa ter ganhado em todas as linhas, o Pregoeiro
indeferiu pela falta de documentos. Enfatizou que não estaria afirmando, pois
não estava presente e que tinha sido informado destes fatos. Portanto esperaria
os esclarecimentos da Cooperativa e do Pregoeiro e a Vereadora Climeia
Campos Müller também relatou que iria esperar quinta-feira para melhores
informações. Com a palavra, em aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda
falou que deveria ser exigidos documentos dos veículos para este tipo de
licitação. O Vereador Fernando de Souza Filho concordou e relatou que os
motoristas de Porciúncula deveriam se unir e ninguém aceitar a proposta da
firma vencedora e também relatou que uma das denúncias recebidas seria que
os veículos estariam com placa cinza, sendo que uma das exigências seria de
placa vermelha. O Vereador Fernando Antonio Miranda falou que em relação
ao pagamento do transporte escolar uma parte seria realizada pela Secretaria de
Fazenda e outra com salário educação, portanto estas duas Secretarias (de
Fazenda e de Educação) deveriam explicar essa planilha de valores. Dando
continuidade, o Vereador Fernando de Souza Filho falou sobre a falta de
funcionários na Secretaria de Obras. O Vereador relatou que as incorporações
concedidas aos funcionários deveriam ser mudadas e que entraria com um
anteprojeto de lei a fim de modificar e ajudar também a CAPREM. Solicitando
um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que assinaria junto ao
Vereador neste Anteprojeto e que também deveria diminuir as Secretarias e
número de assessores e superintendentes. O Vereador Fernando de Souza Filho
reassumiu as funções de Presidente. Ordem do Dia: Em tramitação especial, em
discussão única, em votação pública, aberta e nominal, o Projeto de Decreto
Legislativo número 01/2018 (um de dois mil e dezoito) da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização que Aprova o Parecer Prévio Favorável do
TCE e aprova as Contas da Administração Financeira do Município, referentes
ao exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), de responsabilidade do Chefe do
Poder Executivo. Com a palavra, o Vereador Fernando Antonio Miranda
procedeu à leitura do Parecer Final do Tribunal de Contas emitindo parecer
favorável às Contas, com ressalvas, determinações e recomendações. Também
leu Certidão emitindo esse mesmo parecer. O Vereador relatou que seu voto
também seria favorável. Nenhum Vereador mais desejando fazer uso da
palavra, o Senhor Presidente colocou em votação pública, aberta e nominal, o
Projeto de Decreto Legislativo número 01/2018 (um de dois mil e dezoito) da
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização que Aprova o Parecer Prévio
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Favorável do TCE e aprova as Contas da Administração Financeira do
Município, referentes ao exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), de
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo. Em votação nominal, os
Vereadores Carlos Aparecida, Wendel Godinho Zanirate, Andrio José Peixoto
Leal Zanirati, Edimar da Silva Luquetti, Jefferson Antonio Soares Moreira,
Climeia Campos Müller, Fernando Antonio Miranda, Josiel de Souza e o
Vereador Fernando de Souza Filho votaram favoráveis. A matéria foi aprovada
por nove votos favoráveis. Em tramitação ordinária, em discussão única, em
votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Fernando Antônio
Miranda ao Secretário Municipal de Cultura, Vitor José de Araújo Cunha, pelo
destaque na pesquisa de opinião realizada recentemente em nosso Município.
Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Moção
de Aplausos de autoria do Vereador Fernando Antônio Miranda ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, João Batista da Silva, pelo destaque na
pesquisa de opinião realizada recentemente em nosso Município. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Moção de Aplausos de
autoria do Vereador Fernando Antônio Miranda ao Senhor Saulo Soares Reis,
pelo destaque na pesquisa de opinião realizada recentemente em nosso
Município. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Moção
de Aplausos de autoria do Vereador Edimar da Silva Luquetti ao Senhor
Edimaldo Ferreira de Araújo, pelo relevante serviço prestado ao município na
desobstrução da estrada que dá acesso ao município de Natividade. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Moção de Aplausos de
autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira à Funcionária Rosilene
Aparecida, pela presteza no trato com os munícipes. Todos os Vereadores
subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão única, em votação, Moção de Aplausos ao Capitão PM,
Sérgio Batista Viana Filho, pelo excelente trabalho que presta nessa Corporação
Militar. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação,
Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita reparo
em ponte próximo à Fazenda do Senhor Antônio Pizano, em Santa Clara. Todos
os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Indicação de autoria do
Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita reparo no calçamento de rua
próximo à residência do Senhor Sebastião Menim, em Santa Clara. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Indicação de autoria do
Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita dentista para a comunidade de
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São Mamede, em Santa Clara. Todos os Vereadores subscreveram e em votação
foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única,
em votação, Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que
solicita roçagem da grama dos campos de futebol da zona rural de Santa Clara.
Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão única, em votação,
Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita
contração de pessoal de apoio para escolas em Santa Clara. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão única, em votação, Indicação de autoria do
Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita reparo em ponte na
comunidade da Onça, em Santa Clara. Todos os Vereadores subscreveram e em
votação foi aprovada por unanimidade. Expediente Final: Com a palavra, a
Vereadora Climeia Campos Müller falou sobre sua tristeza ao escutar de um
munícipe que esta Câmara seria a pior que já existiu. A Vereadora relatou que
já participou de outras e que as pessoas deveriam participar mais das sessões a
fim de verificarem o trabalho do Legislativo. Lembrou que na época em que o
Vereador Fernando Antonio Miranda foi Secretário Municipal de Fazenda, o
Terceiro Distrito não ficava às escuras, pois a oradora era Vereadora e
solicitava melhorias e logo era atendida. Com a palavra, o Vereador Fernando
Antonio Miranda relatou que qualquer pessoa que colocar críticas desta Casa
em redes sociais e o orador entender que estariam erradas, iria para a Tribuna
responder. O Senhor Presidente falou entender que essa pessoa que criticou
com certeza não viria a esta Casa ver o trabalho do Legislativo. Terminou suas
falas relatando que, caso o Vereador Josiel de Souza aceite o convite para ser
Secretário de Obras esta Pasta ficaria muito bem servida pela sua competência.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou esta Sessão às vinte
horas e quarenta e cinco minutos, marcando a seguinte para o dia oito de março
de dois mil e dezoito, quinta-feira, às dezoito horas. E, para constar, a presente
Ata foi lavrada e depois de lida, vai assinada por membros da Mesa.
Fernando de Souza Filho
Presidente

Wendel Godinho Zanirate
Secretário

