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2~1r 	ATA n.° 036/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM 

Ata da vigésima nona sessão ordinária, segundo período, Primeira Sessão 
. 	Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, — 
. 	Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte e sete de setembro de dois mil e ,. 
, 	vinte e um. Iniciando o EXPEDIENTE, nos termos regimentais foi colocada em 

discussão a Ata n.° 035, da sessão do dia vinte de setembro, a qual foi aprovada 
sem ressalvas. Após, solicitou a leitura das demais matérias na seguinte ordem 
Projeto de Lei n.° 009/2021 do Poder Legislativo suspendendo os efeitos das Leis 
Municipais n.° 973/2020 e 981/2021, que concederam recomposição inflacionária 
aos servidores do Legislativo Municipal nos respectivos exercícios, encaminhado 
para análise das Comissões Permanentes; Indicação de Serviço n.° 092 do 
Vereador Edmundo Vier - "Serviço de iluminação pública no Bairro Curtume, PR 364, 
no trecho compreendido na Rua Nair Bastos Druciak, em frente ao Mercado Mix", 
encaminhado ao Executivo Municipal. Considerando o Despacho da Presidência ao 
Projeto de Lei n.° 019/2021, que acatou o pedido de urgência ao referido projeto 
formulado através do Ofício n.° 216/2021, solicitou a leitura do mesmo oficio para 
registro. Em seguida solicitou a leitura do Edital de Adiamento de Audiência Pública 
de apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA 2022) e do Plano 
Plurianual 2022 - 2025, marcada inicialmente para o dia 24/09/2021, remarcada para 
o dia 29/09/2021, às 14 horas, no Auditório do Paço Municipal, em virtude da visita 
do Governador do Estado Ratinho Junior ao município no dia inicialmente agendado; 
do Ato n.° 006/2021, publicado no dia vinte e dois de setembro de 2021, Jornal Hoje 
Centro Sul, Edição n.° 1344, Página 08, que declarou criada nos termos da 
Resolução n.° 01/2021 a COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES com a 
finalidade de elaborar estudos detalhados acerca das Progressões e Promoções de 
Servidores Públicos Municipais realizada no exercício vigente, em decorrência da Lei 
Municipal n.° 482/2009, pelo prazo de 90 (sessenta) dias a contar da sua criação, 
tendo como Presidente, Relator e Membro, respectivamente, os Vereadores Marino 
Kutianski, Laurici José de Oliveira e Eido Wszolek. Para encerrar foi lido o Oficio 
Circular sem número da Assessoria Especial de Relações Governamentais e 
Institucionais informando a liberação de convênio entre o município e a União, por 
intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 
239.000,00 sendo R$ 229.000,00 o valor do repasse e contrapartida do municio no 
valor de R$ 10.000,00 através do Convênio 907937/2020, para aquisição de 
Retroescavadeira, cujo Convênio foi assinado em 31/12/2020 e publicado no Diário 
Oficial da União (DOU) em 18/01/2021, com vigência de 31/12/2020 até 30/08/2022. 
Na TRIBUNA o Vereador ÉLCIO iniciou o uso da palavra se dirigindo ao Presidente 
e demais vereadores e disse que veio à Tribuna nesse dia para relembrar, inclusive 
para a comunidade que teria acesso através dessa ata, de uma de suas 
incumbências básicas enquanto vereadores, que era o processo de fiscalizar, tendo 
outras funções, mas vendo essa como uma das mais importantes e determinantes, 
falando isso para explicar a sua assinatura no Projeto de Resolução n.° 001/2021, 
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que instituiu a Comissão de Assuntos Relevantes para analisar o processo ao qual 
se concedeu promoção e progressão aos servidores públicos municipais. Citou o 
Artigo 117 do Regimento Interno que evidenciava que "Comissões de Assuntos 
Relevantes são aquelas que se destinam á elaboração e apreciação de estudos de 
problemas municipais e a tomada de posição da Câmara em assuntos de conhecida 
relevância", ou seja, era muito importante que a comunidade tivesse acesso a 
informação de que esta Comissão restringia-se a uma ferramenta que lhes 
possibilitaria uma análise séria e coerente sobre alguns questionamentos trazidos 
pela própria comunidade. Ressaltou que em hipótese alguma eram contrários ao 
direito dos funcionários públicos avançarem em suas carreiras, ao contrário, eram 
defensores desse avanço, pois sabiam o quanto nos últimos anos os funcionários 
públicos vinham sofrendo nesse sentido, com uma desvalorização bastante grande 
por parte dos governos. Também destacou que em hipótese alguma estavam 
afirmando irregularidades no processo, mas apenas se utilizando dessa ferramenta, 
muito importante inclusive, que o Regimento Interno dispunha, para serem o mais 
justo possível no esclarecimento de algumas dúvidas da população acerca de um 
processo ao qual reconheciam ser complexo. Encerrou dizendo considerar que essa 
Comissão lhes auxiliaria num processo complexo e que exigia um estudo bastante 
aguçado, e estavam portando exercendo o papel de vereador, não como vereador 
de situação ou oposição, mas vereador que defendia os interesses do município de 
Inácio Martins e sobre tudo que desempenhava seu papel de fiscalizador. Por isso, 
parabenizou o Vereador Marino como primeiro proponente, como também os 
vereadores que votaram favoráveis a criação desta Comissão, Vereadores Gilberto 
Bello, Julio Armando, Nelsinho e Laurici, que igualmente perceberem a importância 
desta ação. O Vereador ISMAEL comentou a visita ao município na última sexta-
feira, dia vinte e quatro de setembro, do Governador Ratinho Junior autorizando 
vários recursos que seriam aplicados no decorrer dos próximos meses através do 
Executivo Estadual e também de parlamentares que encaminharam esses diversos 
recursos para Inácio Martins. Contou que na ocasião aconteceu a entrega da 
Regularização Fundiária para duzentas e duas famílias da Vila Borges, além de 
outras que ainda estavam em andamento para os demais bairros; a assinatura pelo 
Governador de dez mil metros de rede de esgoto para atendimento do município ao 
qual fez menção a fala do Secretário de Estado e Deputado Federal Sandro Alex 
que teria dito ao Governador que talvez essa fosse a maior extensão de rede 
coletora de esgotos dos municípios do Paraná, e aconteceria aqui em Inácio Martins, 
e que também tinha sido autorizado a continuidade do projeto de mais vinte e nove 
casas através do Programa Casa Fácil. Se dirigindo aos Vereadores Jorge e Laurici 
lembrou que o Governador teria comentado também sobre as melhorias solicitadas 
na Rodovia PR 364 nas sinalizações e que estariam acontecendo reparos nessa 
rodovia e com certeza teria continuidade nas melhorias na sinalização nos próximos 
meses, sendo uma notícia importante a esses e aos demais vereadores que também 
tinham solicitado as melhorias. Citou também a entrega do caminhão prancha para o 
setor de transportes que traria mais facilidade no transporte de equipamentos de 
grande porte da prefeitura, lembrando que em muitas vezes o Presidente Dimas e o 
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Vereador Jorge tinham feito esse trabalho ao município, assim como a empresa 
MADEPAR sempre muito colaborativa com o município cedia seus caminhões para 
ser feito o transporte dessas máquinas, e assim teria mais uma alternativa para 
facilitar no transporte desse maquinário com relação aos trabalhos do município 
Citou ainda que segundo o Governador também seriam liberados nos próximos 
meses recursos para a construção de barracões industriais para atender a 
necessidade do setor industrial e empresas dos demais setores, além de tantas 
melhorias que estariam acontecendo a partir desse momento no município 
ultrapassando oito milhões de reais em investimentos pelo Governo do Paraná 
Agradeceu ao Governador Ratinho Junior dizendo que ficavam muito felizes com 
todas essas conquistas o que lhes motivava cada vez mais a estarem trabalhando 
pelo município, junto com os vereadores e com a comunidade em geral para o bem 
de toda a população. O Vereador JULIO ARMANDO comentou ter recebido um 
pedido de moradores da comunidade de Rio Pequeno para recuperação das 
estradas desde o acesso à comunidade próximo ao cemitério, indo pela estrada 
principal, e dando acesso às propriedades. Disse que iria apresentar uma Indicação 
de Serviço, mas consultando a equipe técnica identificou a Indicação de n.° 078, do 
dia dois de agosto, do Vereador Marino, que também pedia o mesmo serviço. Como 
havia recebido o pedido nesse dia, do presidente da associação da comunidade, e 
como o Vereador Marino já havia solicitado, por ter se comprometido com o 
presidente da associação reforçou o pedido e utilizando da Indicação do Vereador 
Marino pediu ao Vereador Ismael que levasse ao Executivo essa reivindicação. 
Também registrou sua participação no evento com o Governador já bem explicado 
pelo Vereador Ismael dizendo ter sido realmente um dia histórico para o município 
com toda a liberação dos recursos já comentadas; o reconhecimento de duzentas e 
duas moradias com a regularização fundiária; a liberação de recursos em infra 
estrutura e desenvolvimento na casa de 4,6 milhões de reais, e assim pediu ao 
Vereador Ismael que levasse seus cumprimentos ao prefeito e toda a administração 
municipal parabenizando também todos os políticos envolvidos nessas conquistas, 
pois com certeza a administração tinha muito mérito, mas enquanto parlamentares 
também tinham buscado ajudar, claro que em uma proporção pequena, mas via que 
todos os envolvidos, toda a classe política, nesses momentos se unia para o 
desenvolvimento do município e isso era muito importante, pois cobravam sempre 
aquilo que não estava funcionando devidamente, mas também tinham que 
reconhecer toda a articulação desta e das administrações passadas através das 
quais podiam ver um reflexo muito positivo com obras estruturantes e um 
investimento pesado na área de infraestrutura, o que era muito importante. Disse 
que também ficava feliz pela comunidade da Vila Borges que nesse momento tinha 
recebido todos esses investimentos e tinha a certeza que seria estendido para as 
demais comunidades. Encerrou parabenizando a fala de seu colega de bancada 
Vereador Élcio que explicou de uma forma muito boa qual a função da Comissão de 
Assuntos Relevantes criada, com a qual não estavam buscando erros nem 
buscando culpados, mas apenas queriam entender um processo como o mesmo 
bem disse, muito complexo, e como eram vereadores e representantes da 
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população eram cobrados diariamente quando acontecia algum assunto do qual 
ficava alguma dúvida, e assim tinha assinado junto com os demais vereadores para 
ter entendimento de um processo que acreditava que ninguém tinha o total 
conhecimento. O Vereador LAURICI fez a leitura e resumo de um ofício recebido do 
DER em resposta ao Ofício n.° 103/2021 que tinha encaminhado junto com o 
Vereador Jorge, do qual fez breve leitura de alguns pontos para posteriormente fazer 
alguns comentários. Leu que o oficio recebido fazia menção aos ofícios de números 
066/2018; 031/2019, 031/2020 e 039/2020, informando que tinham sido atendidos 
parcialmente alguns pedidos, demandas, tramitações, ou tinham sido incluídos em 
processos licitatórios. Em relação ao Ofício 066/2018, através do qual tinha 
solicitado a colocação de defensas metálicas na comunidade de Góes Artigas a 
reposta foi de que tinha sido feito o pedido e encaminhado para inclusão em 
processo licitatário, então aguardava, e futuramente estaria cobrando novamente 
caso não viesse a ser atendido, mas esperava que realmente estivesse em fase de 
licitação esse material e que o mais breve possível pudessem ser atendidos, não só 
nesse ponto em Góes Artigas, mas em toda a extensão da rodovia desde Irati até o 
distrito de Guará. Com  relação ao seu oficio de número 039/2020 pelo qual solicitou 
a retirada de árvores que em dias de chuva estavam em iminência de cair sobre a 
pista, citou que a resposta tinha sido de que havia sido feita a retirada de árvores por 
eles entendido que podiam vir a cair na via, e no seu entendimento como usuário, 
falou que parcialmente tinham sido retiradas as árvores, mas não em sua totalidade, 
e assim esperava que esse trabalho fosse feito também de forma completa. 
Continuou a leitura do ofício que citava também outros serviços realizados conforme 
os pedidos que haviam sido encaminhados e com relação à solicitação de placas de 
sinalização comentou que existiam muitos trechos em que faltavam as placas, e no 
seu entendimento estariam retirando as placas antigas e conforme a resposta do 
ofício recolocando placas novas que estavam em processo de licitação, e se não 
fossem, com certeza iria continuar cobrando porque sabiam e conheciam muito bem 
as dificuldades do trecho. Falou ainda sobre os ofícios que encaminhou aos 
Senadores do PODEMOS, Álvaro Dias, Oriovisto e Flávio Arns, pelos quais solicitou 
a inclusão de recursos através de emendas parlamentares. Contou ter conversado 
com a servidora do município Taís, responsável pelo setor de convênios, deixando a 
critério da mesma por ter um conhecimento maior o que seria mais viável nesse 
momento para a administração e assim pudesse estar pedindo, onde a mesma lhe 
repassou que o município tinha a intenção de estar renovando a frota escolar e 
dessa forma elaborou e encaminhou ofício aos Senadores Flávio Arns e Oriovisto 
aos quais fez o pedido de um ônibus para o transporte escolar, e estaria 
acompanhando o andamento do processo e na medida necessário cobrando, 
esperando ser atendido por esses senadores para que o município pudesse estar 
sendo contemplado. Sobre o ofício encaminhado ao Senador Álvaro Dias disse que 
teve a opção de escolher entre três prioridades onde colocou como primeira 
recursos para a saúde, e como segunda prioridade recursos para agricultura através 
do Ministério de Desenvolvimento Rural, não tendo neste ofício uma coisa 
especifica, mas o pedido de que algum recurso fosse destinado ao município, e 
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assim aguardaria o que fosse possível, esperando que os senadores tivessem born 
senso e estivessem atendendo o município em suas emendas. O Vereador MARINO 
voltou a falar sobre a situação das ruas Genauro Pacheco Gomes e Benjamin 
Constant, que tinha sido mais uma vez cobrado pelos moradores referente Às 
constantes passagens de caminhões pesados, e como era do conhecimento de 
todos, sendo uma região com um terreno muito úmido estava-se causando muitos 
estragos nas propriedades dos moradores locais, então mais uma vez vinha falarL  
referente a essa questão para que o município cumprisse a lei existente que proibia 
o tráfego de caminhões pela Rua Genauro Pacheco Gomes, a qual era uma 
conseqüência para os caminhões estarem passando pela Benjamin Constant, então, 
queria novamente deixar registrado e pedir mais uma vez ao Vereador Ismael para 
que conseguissem dar um suporte àquelas famílias porque o prejuízo nas casas 
vinha sendo muito grande e ali simplesmente o município tinha que fazer valer a lei 
existente para que não passassem mais os caminhões pesados nesse trecho 
Lembrou que já tinha sido enviado ao Executivo um ofício acompanhado de um 
abaixo assinado dos moradores e inclusive vários vereadores já tinham comentado a 
situação nessa casa para que conseguissem dar um respaldo para aquele povo. 
Ainda falou sobre o evento com a presença do Governador Ratinho Junior na última 
sexta-feira aqui no município, especificamente na Vila Borges, onde veio entregar a 
obra de pavimentação, regularização fundiária e saneamento básico, mas a uma 
altura dos discursos o que lhe chamou muito a atenção foi que um deputado falou 
que muitos tinham prometido e nunca cumpriram, mas queria que ficasse registrado 
que inclusive promessas vinham de 2008 quando o atual prefeito era também 
prefeito e na época tinha prometido de fazer a iluminação na vila porque tinham seis 
ruas que não tinha iluminação, energia elétrica e nem água em algumas casas. 
Ressaltou que esse deputado tinha ficado ausente do município desde 2013 até 
2016, período em que tinha se conseguido muito recurso para o município, e muito 
recurso a fundo perdido, inclusive esse projeto da Vila Borges tinham dois convênios 
que eram a fundo perdido sendo a Regularização Fundiária de quinhentas famílias, 
convênio assinado em 2015 enquanto estava como prefeito, e outro de oitocentos e 
cinqüenta e sete mil reais, para saneamento básico, que quando deixou o município 
todo esse material estava disponível no barracão do parque de máquinas. Para 
concluir falou que desse projeto da Vila Borges os únicos dois recursos a fundo 
perdido tinham sido assinados em 2015 e o restante da obra que tinha sido feita, 
incluindo a elevatória, tinha sido feito com endividamento do município, e desse 
endividamento o deputado também não tinha nada a ver e isso quem iria pagar era o 
município, com vinte e quatro meses de carência e mais noventa e seis meses, o 
que queria que ficasse bem claro, por noventa e seis meses o município estaria 
pagando esse projeto, o que não era diferente do projeto do FINISA, outro 
endividamento do município no valor de dez milhões de reais que iria se proceder 
com a mesma forma de pagamento, vinte e quatro meses de carência e mais 
noventa e seis meses para pagar. Assim, disse que na empolgação de um discurso 
as pessoas tinham que ter mais conhecimento do que estavam falando e mais 
respeito por quem tinha passado numa gestão do Executivo ou da própria Câmara 
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de Vereadores, porque aqui sentia que cada parlamentar tinha seu representante, e 
tendo seus representantes é que iriam conseguir recursos para que melhorias 
fossem feitas dentro do município, então, cabia-se o respeito de citar quais eram os 
deputados que estavam trabalhando e trazendo recursos para o município também, 
porque depois do tigre morto era muito fácil tirar fotos. Concluindo o uso da Tribuna 
o presidente da casa, Vereador DIMAS registrou uma reunião com a prefeitura de 
Cruz Machado e também com algumas empresas, sobre a reconstrução de uma 
ponte na divisa dos municípios conhecida como ponte do Antoninho Novak, onde 
tinha sido feito uma parceria com a prefeitura de Cruz Machado e essas empresas 
para restaurar essa ponte para a qual a empresa Araupel iria disponibilizar uma 
patrola para fazer o patrolamento da estrada desde a Madeirit até a referida ponte, e 
também no município de Cruz Machado, numa parceria com o prefeito daquele 
município. Disse ficar feliz com essa parceria, pois seria mais uma estrada 
recuperada onde esse município entraria apenas com o cascalhamento e a 
construção da ponte, e Cruz Machado com os pranchões de madeira, e assim todos 
se ajudando conseguia se construir por isso ficava muito feliz com a união desses 
municípios. Também falou sobre o convênio liberado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, conforme o comunicado lido no Expediente desta 
sessão, para aquisição da retro escavadeira no valor de duzentos e vinte e nove mil 
reais, mais a contra partida do município no valor de dez mil reais, sendo mais uma 
máquina que viria a suprir as necessidades do município, o que era uma boa notícia 
que queria deixar registrado. Na ORDEM DO DIA constou em segundo turno de 
votação dos Projetos de Leis n.° 006/2021 do Vereador Marino Kutianski propondo 

Se, 
	 denominação de via pública de Délcio Plepinski, e n.° 007/2021 do Vereador Jorge 

Boeira, propondo a instituição da Semana Municipal de Conscientização e Incentivo 
à preservação do Patrimônio Público do município. Na discussão as matérias o 
Vereador Marino ressaltou que segundo os moradores da rua proposta há muito 
tempo vinham tendo problemas justamente com a instalação de água, tendo um 
cavalete que ficava na rua principal e a SANEPAR não queria fazer esse trabalho 
justamente por não ter uma denominação da rua, então era um projeto que só iria 
beneficiar os moradores para terem os serviços prestados junto à SANEPAR. O 
Vereador Jorge reforçou que a idéia do projeto era a conscientização da população, 
que era bonito ver o patrimônio público bem cuidado e o próprio cidadão ajudando 
na conscientização, o que trazia um aspecto mais bonito para a cidade; que muitas 
vezes o governo municipal e os vereadores conseguiam recursos e uma pessoa sem 
consciência vinha e destruía, então nessa Semana de Conscientização muitas 
crianças e muitas pessoas que ali estivessem ficariam conscientes que fiscalizar e 
cuidar também era seus deveres. Ainda disse que observou quando o Vereador 
Professor Élcio era diretor do Colégio Parigot de Souza e fez vários trabalhos em 
frente ao colégio com os alunos deixando mais bonito, incentivando a proteção 
daquelas benfeitorias que tinham sido feitas, e tudo isso trazia mais alegria e mais 
vida para a cidade e para a população, então, em muitas das vezes as pessoas não 
tinham conhecimento do valor disso e com a Semana da Conscientização 
conseguiriam chegar mais longe, e assim contava com a aprovação de todos para 
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que esse projeto entrasse em ação o mais breve possível no município. O Vereador 
Laurici colaborou com a discussão dizendo ter achado super interessante o projeto 
por isso já tinha votado favorável no primeiro turno e votaria novamente, até por 
acreditar que através da educação principalmente das crianças, jovens e 
adolescentes, poderia mudar muitas coisas e isso não era diferente, trabalhar essa 
conscientização cidadã para ter cada vez mais pessoas conscientes e preparadas, 
sabendo que o patrimônio público era dinheiro público, e o projeto era muito 
importante, por isso deveriam aprovar e torcer para que desses frutos, se não em 
sua totalidade mesmo que parcialmente, e se conseguisse conscientizar apenas 
uma pessoa já seria alguma coisa. Falou ter visto uma postagem feita pelo Vereador 
Ismael e também pelo Secretário de Indústria e Comércio, o ex-vereador Sid Lopes, 
onde mais uma vez o parque que estava ainda em fase de construção tinha sofrido 
depredação por pessoas, se é que podia chamar de pessoa um cidadão que tinha 
coragem de fazer aquilo, quebrar uma mesa de concreto, e assim via que de 
imediato conforme já tinham discutido aqui na casa, ainda se fazia necessário a 
vigilância, a questão das câmeras para monitorar; a questão de ter alguém para 
fiscalizar e cuidar, porque era incrível como as pessoas chegavam ao cúmulo de 
depredar alguma coisa simplesmente por depredar, mas era importante o projeto e 
como tinha falado, por mais que não surtisse o efeito esperado, o pouco que tivesse 
já seria alguma coisa. Aprovados com os votos favoráveis de todos os presentes 
passaram a constar como Lei n.° 1001/2021 - "Denomina via pública do município 
de Inácio Martins de Rua Délcio Plepinski", e Lei n.° 1002/2021 - "Institui a Semana 
Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público do 
Município de Inácio Martins- PR". Ambos foram encaminhados para sanção. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL apenas o Vereador MARINO usou a palavra e reforçou os 
comentários do Vereador Julio em relação à recuperação principalmente da estrada 
principal do Rio Pequeno, pedido que já havia feito por Indicação de Serviço há mais 
de trinta dias. Se dirigindo ao Vereador Ismael disse que era um trecho bem curto 
onde com um dia de serviço dava para recuperar, pois não precisava cortar a 
estrada no geral, mas com um pouco de cascalho e um rolo para bater era o 
suficiente; que era um trecho curto mesmo, mas que estava ficando insuportável 
para passar por ali; que passava todo dia na comunidade e estava ficando até ruim 
porque como representante da população já tinham lhe procurado e agora 
procuraram o Vereador Julio porque estava ficando difícil e se desse um período de 
chuva ficava pior ainda, então, precisava que olhassem com carinho porque 
comunidade tinha várias famílias e a maior parte das famílias que moravam la 
trabalhava na cidade e usavam seus veículos duas vezes ao dia para passar 
naquele trecho onde estava ficando muito difícil mesmo. Também falou um pouco 
sobre a questão de vandalismo, parabenizando o Vereador Jorge na questão da 
conscientização, mas disse ver que era muito importante um envolvimento do Poder 
Público também para defender o patrimônio público, e era através de câmeras de 
segurança que conseguiriam inibir muito o vandalismo onde o vândalo identificado 
poderia ser punido, e novamente se dirigindo ao Vereador Ismael falou que era 
muito importante verem um projeto geral para instalação de câmeras de segurança 
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em todo o patrimônio público, porque era dessa forma que iriam inibir e punir 
aquelas pessoas que estivessem praticando esses atos de vandalismo. Lembrou 
que o Vereador Laurici já tinha falado bastante sobre isso também porque viam 
obras que tinham sido feita de pouco e infelizmente já estavam todas depredadas e 
com as câmeras de segurança com certeza iria lhes ajudar muito. O Presidente 
registrou a ausência dos Vereadores Gilberto Bello da Silva e Nelso de Andrade 
Junior, ambos com atestado médico nesse dia, e nada mais havendo a ser tratado 
declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para 
o dia quatro de outubro, às dezoito horas, ficando lavrada a presente ata que após 
aprovada foi assinada por todos os presentes na sessão de sua a rovação 
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