Câmara Municipal de Porciúncula
286
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata da Quinquagésima Oitava Sessão
Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de
Porciúncula, realizada em cinco de
novembro de dois mil e dezoito.
Às dezoito horas e quinze minutos do dia cinco de
novembro de dois mil e dezoito, realizou a Câmara Municipal de Porciúncula
sua Quinquagésima Oitava 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 Antônio Soares Moreira, Climeia Campos Müller e
Fernando Antonio Miranda. Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a Sessão. Foi comunicada a disposição, para consulta, da Ata
da Sessão Ordinária realizada no dia primeiro de novembro de dois mil e
dezoito. Foram apresentadas as seguintes matérias no Pequeno Expediente:
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Josiel de Souza a Ivan José Peçanha
e Loan Ricardo Peçanha, pela organização do campeonato de futebol na
comunidade dos Moreiras; Moção de Aplausos de autoria do Vereador Wendel
Godinho Zanirate à funcionária, Maria Aparecida Alves da Silva, pelo seu
trabalho na educação; Moção de Aplausos de autoria do Vereador Andrio José
Peixoto Leal Zanirati ao Primeiro Ten. PM Israel Marcos Silveira Oliveira
Barbosa, Comandante da Terceira Companhia da Polícia Militar, pela melhoria
no policiamento na área rural de Santa Clara; Indicação de autoria da Vereadora
Climeia Campos Müller que solicita guard rail para a ponte perto do alambique
do Geraldo Leite; Indicação de autoria do Vereador Carlos Aparecida que
solicita limpeza geral no Bairro Olívia Peres Moreira; Indicação de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita poda de árvores mais
crescidas na cidade; Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal
Zanirati que solicita retirada de terra da ponte próximo à Fazenda Escorregosa;
Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita
patrolamento de estrada da comunidade Santa Terezinha, em Santa Clara.
Grande Expediente: Com a palavra, a Vereadora Climeia Campos Müller falou
que ao chegar a Porciúncula ficou ciente de que o Posto Policial que fica na
divisa Porciúncula-Tombos será desativado ou está em obras. A Vereadora
relatou que fará um Requerimento solicitando informações ao Comandante de
Polícia, pois os policiais neste Posto impõem respeito. Solicitou do Prefeito
Municipal o retorno das obras da creche de Santa Clara. A Vereadora falou que
foi abordada hoje novamente e foi cobrada a respeito do meio fio na rua das
casas populares de Santa Clara que já foi solicitado melhorias e até o momento
não foram feitas. Falou a respeito dos entulhos que, em seu entendimento,
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deveria marcar o dia para serem colocados nas ruas e que atualmente fica muito
tempo até serem retirados. Solicitando um aparte, o Vereador Fernando de
Souza Filho falou que ficou sabendo da notícia do fechamento do Posto de
Policiamento desde quinta-feira e que ficou ciente que seria pelo fato de pouco
contingente de policiais na rua, mas que haverá blitz naquele local. Segundo a
opinião do Vereador o Posto deveria voltar a funcionar, pois impõe respeito e
lembrou que aquele Posto foi construído com doações de comerciantes do
Município. Outro fator importante é que naquela curva da Localidade do Caeté
depois do funcionamento do Posto não ocorreram mais acidentes fatais. A
Vereadora Climeia Campos Müller falou que pode ter blitz, entretanto o
respeito com os policiais de forma constante naquele lugar não acaba. O
Vereador Fernando Antonio Miranda falou que aquele Posto é muito útil tanto
para as pessoas de Tombos-Minas Gerais, quanto para os de Porciúncula/RJ que
evitou muitos acidentes. Sugeriu que todos os Vereadores assinassem um
documento solicitando a reabertura do Posto Policial e lembrou que o combate
a drogas também é importante naquele local. Solicitando um aparte, o Vereador
Andrio José Peixoto Leal Zanirati parabenizou a Vereadora Climeia Campos
Müller pela sua Indicação e concordou com o Vereador Fernando Antonio
Miranda em fazer um ofício solicitando a reabertura do Posto Policial. A
respeito do meio fio das ruas das casas populares, o Vereador falou que as
pessoas reclamam muito e espera melhorias. A Vereadora Climeia Campos
Müller acrescentou que as pessoas também estão reclamando dos cachorros de
rua em Santa Clara, Terceiro Distrito. Sobre o pedido de um guard rail na curva
do alambique, a Vereadora relatou que é um trecho perigoso e espera
providências para evitar acidentes. Dando continuidade, a Vereadora elogiou o
estado do Cemitério em relação à limpeza e parabenizou ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, ao Secretário e funcionários responsáveis por esta área.
Usando da palavra, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati fez
comentários a respeito de sua Indicação solicitando retirada de terra da ponte
próxima à Fazenda Escorregosa, pois estava muito perigosa. Falou sobre sua
Moção ao Tenente Israel Marcos, que colocou os policiais fazendo ronda nas
roças constantemente e as pessoas estão satisfeitas, pois houve um período
crítico com muitos furtos. Solicitando um aparte, a Vereadora Climeia Campos
Müller agradeceu por não ouvir sobre furto de café este ano nem no ano
passado. Relatou que houve furto de gado, mas a situação melhorou muito e
parabenizou aos policiais de Santa Clara e também parabenizou o autor da
Moção. Solicitando um aparte, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que
também no Distrito de Purilândia melhorou muito a situação com as rondas dos
policiais e solicitou subscrever a Moção de autoria do Vereador Andrio José
Peixoto Leal Zanirati. O Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati agradeceu
pelas palavras. Com a palavra, o Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira
retornou às suas falas da sessão anterior pelo fato da reunião ter sido
interrompida pela falta de energia elétrica. O Vereador falou que o concurso do

Câmara Municipal de Porciúncula
288
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODESP foi iniciado no Governo da ex-Prefeita Municipal Miriam Magda e
que foi cancelado. Depois o concurso foi realizado, entretanto não houve uma
conclusão, pois as vagas propostas no Edital ainda não foram todas ocupadas.
Solicitando um aparte, o Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati falou que
na zona rural também está com problemas de falta de agentes de saúde.
Solicitando um aparte, o Vereador Fernando Antonio Miranda falou que as
vagas oferecidas devem ser preenchidas e com isso o Governo ganha
credibilidade e as pessoas não desanimam em seus estudos. Solicitando um
aparte, o Vereador Wendel Godinho Zanirate falou que gostaria de saber se
existem pessoas contratadas. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira não
soube responder e dando continuidade, o orador lembrou seu pedido de poda de
uma castanheira na rua lateral ao Cemitério e relatou que durante as chuvas e
ventos fortes rompeu a fiação. Lembrou que ainda não foi podada esta
castanheira, mas a área foi isolada e espera providências. Solicitou que o
Secretário Municipal de Obras faça uma rápida avaliação das árvores que estão
causando maior risco e ao menos essas sejam podadas. Solicitando um aparte, o
Vereador Josiel de Souza falou que este pedido de poda de árvore tem sido
constante e hoje foi ao Gabinete e deixou essa solicitação. Solicitando um
aparte, a Vereadora Climeia Campos Müller deu sugestão para que o Prefeito
Municipal de Porciúncula solicite empréstimo de motossera ou motopoda a
Prefeitos de municípios vizinhos. O Vereador Jefferson Antonio Soares Moreira
parabenizou a Vereadora por sua sugestão e falou que tem munícipe fazendo a
poda de árvore por conta própria. O Senhor Presidente convidou o
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Leonardo Paes Barreto Coutinho
para assentar à sua direita. Dando continuidade, o Vereador Jefferson Antonio
Soares Moreira apresentou Moção de Pesar aos familiares da Senhora Mariza
Monteiro Mansur, pelo seu falecimento. Com a palavra, o Vereador Wendel
Godinho Zanirate fez considerações sobre sua Moção apresentada à Senhora
Maria Aparecida Alves da Silva, pelo seu trabalho na educação que merece
realmente aplausos. Falou a respeito da situação dos moradores da Localidade
de Santa Terezinha necessitando de aterros devido aos inúmeros buracos e
registrou esse pedido ao Ilustríssimo Secretário Municipal de Agricultura. Falou
a respeito da precariedade da iluminação de Santa Clara, em especial próximo à
Chácara do Senhor Geraldo Leite e solicitou a troca de lâmpadas ao Ilustríssimo
Secretário Municipal de Obras. Solicitando um aparte, a Vereadora Climeia
Campos Müller falou que as lâmpadas foram trocadas, mas queimaram
novamente. O Vereador Wendel Godinho Zanirate falou sobre ruas em Santa
Clara que também necessitam desta troca de lâmpadas. O Senhor Presidente
informou que algumas matérias foram incluídas na Ordem do Dia que foram
apresentadas na sessão passada, mas não foram apreciadas devido ao corte no
fornecimento de energia elétrica. Ordem do Dia: Em tramitação ordinária, em
discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Edimar da
Silva Luquetti a Mário Lúcio Souza Sueth Júnior, pelo bom serviço prestado no
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caminhão caçamba, atendendo aos requisitos e colaborando para uma
Porciúncula Melhor. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
Moção de Aplausos de autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate à
Senhora Creuziana Monteiro, pelos serviços prestados à municipalidade. Todos
os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de autoria do
Vereador Fernando Antônio Miranda que solicita corta e poda de árvores no
Bairro Cristo Rei. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
Indicação de autoria da Vereadora Climeia Campos Müller que solicita pintura
de quebra-molas em Purilândia e em Santa Clara. A autora explicou que as
pessoas reclamam que, em especial em Purilândia, os quebra-molas são altos e
não são pintados. O Vereador Edimar da Silva Luquetti concordou com a
Vereadora Climeia Campos Müller e citou que no Bairro Santo Antônio
também necessita da pintura nos quebra-molas. Com a palavra, o Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira falou que na sede do Município também está
complicada esta situação e citou outro fato de existir uma placa na rua do
Supermercado São Sebastião proibindo parar e estacionar, sendo que esta área é
necessária para os clientes pararem e solicitou uma revisão por parte do
Departamento de Trânsito. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
Indicação de autoria do Vereador Josiel de Souza que solicita instalação de
internet na Capela Mortuária. Com a palavra, o autor falou da necessidade da
internet pelo fato da comunicação entre os familiares neste momento de dor.
Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de
autoria do Vereador Fernando de Souza Filho que solicita conserto de caminhão
usado na coleta seletiva em Porciúncula. O Vice-Presidente assumiu a
Presidência momentaneamente. O Vereador Fernando de Souza Filho
aproveitando a presença do Excelentíssimo Prefeito Municipal falou que esta
Indicação foi um pedido de alguns integrantes da coleta seletiva. O Vereador
Fernando de Souza Filho retornou às suas funções de Presidente. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de autoria do
Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita poda de vegetação no
acostamento da estrada que liga o Bairro Santo Antônio ao Bairro Nossa
Senhora da Penha. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati que solicita
que as ruas de Santa Clara sejam lavadas. Todos os Vereadores subscreveram e
em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em
discussão, em votação, Indicação de autoria do Vereador Wendel Godinho
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Zanirate que solicita reparos em estradas vicinais de Santa Clara. Todos os
Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em
tramitação ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria
do Vereador Josiel de Souza a Ivan José Peçanha e Loan Ricardo Peçanha, pela
organização do campeonato de futebol na comunidade dos Moreiras. O autor
falou que o campeonato ficou muito bem organizado merecendo essa Moção de
Aplausos e também agradeceu aos times que participaram e ao Prefeito
Municipal pelo apoio, a pedido dos organizadores. Todos os Vereadores
subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão, em votação, Moção de Aplausos de autoria do
Vereador Wendel Godinho Zanirate à funcionária, Maria Aparecida Alves da
Silva, pelo seu trabalho na educação. Todos os Vereadores subscreveram e em
votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão,
em votação, Moção de Aplausos de autoria do Vereador Andrio José Peixoto
Leal Zanirati ao Primeiro Tenente PM Israel Marcos Silveira Oliveira Barbosa,
Comandante da Terceira Companhia da Polícia Militar, pela melhoria no
policiamento na área rural de Santa Clara. Todos os Vereadores subscreveram e
em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em
discussão, em votação, Indicação de autoria da Vereadora Climeia Campos
Müller que solicita guard rail para a ponte perto do alambique do Geraldo Leite.
Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de
autoria do Vereador Carlos Aparecida que solicita limpeza geral no Bairro
Olívia Peres Moreira. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi
aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação,
Indicação de autoria do Vereador Jefferson Antônio Soares Moreira que solicita
poda de árvores mais crescidas na cidade. Todos os Vereadores subscreveram e
em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação ordinária, em
discussão, em votação, Indicação de autoria do Vereador Andrio José Peixoto
Leal Zanirati que solicita retirada de terra da ponte próximo à Fazenda
Escorregosa. Todos os Vereadores subscreveram e em votação foi aprovada por
unanimidade. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, Indicação de
autoria do Vereador Wendel Godinho Zanirate que solicita patrolamento de
estrada da comunidade Santa Terezinha, em Santa Clara. Todos os Vereadores
subscreveram e em votação foi aprovada por unanimidade. Em tramitação
ordinária, em discussão única, Moção de Pesar aos familiares da Senhora
Mariza Monteiro Mansur, pelo seu falecimento, de autoria do Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira subscrita pelos demais Vereadores. Em
votação foi aprovada por unanimidade. Expediente Final: Com a palavra, a
Vereadora Climeia Campos Müller falou que agradeceu pelo estado de limpeza
atual do Cemitério em Santa Clara, mas que espera que continue dessa forma.
Falou que viu alguns túmulos quebrados e lembrou do ex-Vereador Goracy
Gomes Leal que solicitou cimento e areia na época em que era Assessor e
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arrumou estes túmulos. Portanto, a Vereadora solicitou que fossem reformados
esses túmulos. O Senhor Presidente franqueou a palavra ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Leonardo Paes Barreto Coutinho que fez algumas
colocações a respeito dos pedidos dos Senhores Vereadores. Com relação ao
problema da iluminação, falou a respeito da má qualidade das lâmpadas e que
em Santa Clara a solução seria trocar tudo para LED, que atualmente o custo
seria muito alto, ou ver uma empresa que possa fazer a manutenção da rede
elétrica, que desta maneira não precisaria de fazer licitação para aquisição de
lâmpadas. A respeito da pintura dos quebra-molas assim que cessar as chuvas
esta providência será tomada, segundo o Excelentíssimo Prefeito Municipal e
que o quebra-molas de Purilândia para ser amenizado está tentando conseguir
um caminhão de asfalto. Sobre podas de árvores o contato está sendo feito com
a AMPLA (atual ENEL). Com a conclusão do processo de aquisição dos
equipamentos de motopoda, motossera, alongadores e outros, o orador acredita
que no ano que vem iniciará com toda estrutura para fazer a poda em todo o
Município, que conta com três mil seiscentos e quarenta e três árvores.
Comentou sobre a dificuldade em achar três orçamentos para o reparo no
caminhão baú (coleta seletiva) e que está vendo com o corpo jurídico uma
solução. Falou sobre o bloqueio judicial sofrido devido a antigas ações e
precatórias que venceram. Relatou que foi tentando um parcelamento e acordos,
mas não foi aceito. Relatou que quando o gestor entra tem que resolver tanto os
problemas atuais quanto os que ficaram para trás. Falou sobre o leilão de carros
e máquinas que será feito no fim deste ano, tem a ação para a cobrança do ISS
das torres de celulares e dos bancos, o Concilia que irá incrementar a receita da
Prefeitura. Dando continuidade, achou interessante a sugestão do Vereador
Josiel de Souza em instalar internet na Capela Mortuária. Relatou que irá tomar
providências quanto ao pedido do Vereador Andrio José Peixoto Leal Zanirati
em lavar as ruas do Terceiro Distrito, pois nesse período de chuva o barro das
estradas vai para dentro da cidade. A respeito dos entulhos tanto na sede quanto
nos Distritos, o Excelentíssimo Prefeito Municipal relatou que já tiveram duas
reuniões onde foi apresentada uma proposta que já foi inserida no Projeto de
Lei que já foi votado. Falou que o aumento do lixo residencial e de obras
aumentou muito e houve o aumento de moradores na zona urbana com a saída
das pessoas da rural e por vários outros fatores essa quantidade de lixo
aumentou com as embalagens descartáveis, mais construções e muitas outras
mudanças da vida. Relatou que serão avisados os dias em cada Bairro para a
colocação de lixo extraordinário (como galhada, restos de móveis e entulho).
Fora do dia estipulado os moradores que necessitarem de colocar entulhos será
cobrada uma taxa para alugar a caçamba. A respeito de concurso público, o
orador relatou que existe a previsão de três concursos para ano que vem: o da
Promoção Social, de Professor e cargos da Prefeitura Municipal. Com a
palavra, o Vereador Wendel Godinho Zanirate perguntou a respeito da licitação
para aquisição de ambulância. O Excelentíssimo Prefeito Municipal falou que já
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foram licitadas duas ambulâncias e compradas junto com uma van e um carro,
entretanto ainda está no prazo de entrega e uma delas irá para Santa Clara e
Purilândia. E tem mais duas outras ambulâncias, sendo que uma virá direto do
Governo Estadual. Falou que realmente os Vereadores têm cobrado muitas
melhorias para Porciúncula, Santa Clara e Purilândia e deu exemplo da
cobrança do muro do Cemitério no Terceiro Distrito e tantos outros pedidos e
sugestões dos Senhores Vereadores. Com a palavra, o Vereador Jefferson
Antonio Soares Moreira falou sobre a cobrança da reabertura dos parquinhos do
Centro e da Ilha e perguntou se existe alguma meta de arrecadação com o
Concilia. O Excelentíssimo Prefeito Municipal falou que há muito tempo não
tem uma reforma dos parquinhos e com a deterioração dos brinquedos, a
Prefeitura não teve condições de fazer a reforma por conta própria foi
pesquisado para que uma firma ou alguém fizesse tais reparos após orçamentos.
Falou que não sabe o prazo para entrega desses serviços de reforma. A respeito
do Concilia a meta é de seiscentos a setecentos mil reais. Usando da palavra, o
Vereador Josiel de Souza falou que em dois mil e nove, quando o atual
Vereador Fernando Antonio Miranda foi Secretário Municipal de Fazenda
houve a reforma dos parquinhos. Perguntou a respeito da licitação do
calçamento da Barra para dar uma resposta aos moradores. O Excelentíssimo
Prefeito Municipal respondeu que tanto a licitação do calçamento da Barra, da
Rua Santa Barra, em ruas de Santa Clara e Purilândia, o Projeto está pronto e
foi enviado para a Caixa Econômica para ser avaliado e ocorrer a licitação.
Usando da palavra, o Vereador Fernando Antonio Miranda perguntou a respeito
de iluminação pública, que é paga por estimativa e se levar em consideração o
valor de um roteador mais a lâmpada comum dará justamente o valor de uma
lâmpada de LED. O orador relatou que a lâmpada mais barata conseguida foi
em torno de seiscentos reais para atingir uma luminosidade satisfatória além de
ter que adquirir novas luminárias e dependendo do modelo também trocar os
braços. Relatou que com um planejamento a médio e longo prazo, iniciando por
Santa Clara, pois é o local que a energia necessita de melhorias urgentes as
mudanças irão ocorrer. Em relação a calçamento o Bairro Olívia Peres é o pior
devido à área ser argilosa. Falou que para esses problemas deve ser feito um
planejamento de investimento para reparo de calçamento, iluminação pública,
para um trabalho em especial de resgate das crianças e adolescentes. O orador
relatou que o País se recuperando acabando com os desperdícios, com a
inoperância e todo o contexto esta melhoria irá refletir nos Municípios.
Continuando, o Excelentíssimo Prefeito Municipal falou da luta junto ao
Vereador Edimar da Silva Luquetti para furar um poço em Purilândia, Segundo
Distrito e todas as regras para ser concretizado. Usando da palavra, o Vereador
Jefferson Antonio Soares Moreira lembrou-se da Rua Santa Bárbara com pouca
iluminação e sem calçamento, sendo muito irregular e também cobrou a
respeito das obras do Campo Municipal. O Excelentíssimo Prefeito Municipal
relatou que o representante da empresa entrou com um recurso devido ao
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pedido de cancelamento que a Prefeitura apresentou e até sexta-feira haverá
uma decisão, sendo uma situação complicada devido ao tempo que está parada
a obra. O calçamento da Rua Santa Bárbara já está previsto e a água da CEDAE
cobrada há tanto tempo para esta mesma rua, o orador falou que foi colocada
uma bomba e hoje já está chegando água nas casas. Em relação à melhoria de
iluminação ainda não tem previsão. Falou que tem um projeto para abertura de
mais uma rua, entretanto primeiro quer organizar a questão de calçamento. Com
a palavra, o Vereador Edimar da Silva Luquetti falou que a dificuldade para
governar o Município atualmente está ainda pior. Continuando, o Vereador
falou que com as chuvas os problemas aumentam com terra nas calçadas e
acaba espalhando nas ruas. O Vereador falou que cobra dos funcionários o
modo correto de trabalhar para amenizar a situação. Falou torcer para que ano
que vem seja melhor para a administração. O Excelentíssimo Prefeito
Municipal finalizou agradecendo a todos os Senhores Vereadores pela
oportunidade desse debate fazendo com que novas ideias surjam. Falou que
assim que parar de chover a obra da Escola Creche em Santa Clara será
iniciada. A Escola de Purilândia, o orador falou que já foi rompido com a
empresa e será feita uma nova licitação para as obras. O Senhor Presidente
agradeceu a presença do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Leonardo
Paes Barreto Coutinho e o convidou a participar mais vezes das Sessões. Nada
mais havendo a tratar, esta Sessão foi encerrada às vinte e uma horas e dez
minutos, marcando a seguinte para o dia oito de novembro 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

