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06ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13
DE MARÇO DE 2.017.
Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezenove
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária,
presidida pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo
Vereador Carlos Eduardo Galdiano e com a presença dos seguintes
Vereadores(as): Antonio Inácio Barbosa, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino
da Silva, Regina Célia Alves de Queiróz, Sidnéia Monte, Silvano Vaz do
Carmo e Steigue Jones Ronchini Fáccio. Iniciada a sessão foi executado o
Hino de Ibaté. A seguir a Vereadora Sidnéia Monte, procedeu à leitura de um
trecho da bíblia. Foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária de 01
de março de 2017. O Senhor Secretário fez a leitura das correspondências
recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da Câmara.
PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS
PELOS
VEREADORES
(AS):
VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Projeto de Lei, dispondo
sobre instituir o dia 22 de setembro como o Dia do Ciclismo. Encaminhado às
Comissões Permanentes. Indicação, dispondo sobre instalar geladeiras para
armazenamento correto de vacinas nas unidades de saúde do município, como
o PSF do Nosso Teto, o PSF do Jardim Mariana, o PSF da Esfer e o PSF do
Jardim Cruzado, para que não haja risco de ficarem armazenadas em local
inadequado, culminando com seu descarte. Indicação, dispondo sobre efetuar
a troca de duas lâmpadas no pontilhão da Rua Floriano Peixoto, para maior
segurança dos usuários, principalmente, dos pedestres. Indicação, dispondo
sobre consertar a “esteira” para realização de exame no Ambulatório Municipal,
porque os pacientes precisam se deslocar até Américo Brasiliense e o AME
somente disponibiliza uma vaga por mês aos pacientes de Ibaté. Indicação,
dispondo sobre instalar bebedouro e ventiladores na sala de espera da UBS do
Conjunto Habitacional Comendador Nelo Morganti. VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Requerimento, dispondo sobre informações da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referentes à construção ou
locação de um novo prédio para abrigar a agência de Ibaté, para que a
população ibateense seja atendida com mais dignidade. A AUTORA: Com
relação a empresa correios, estou fazendo essa solicitação, devido a muitas
pessoas estarem me abordando nas ruas e também na própria agência.
Queremos sim uma resposta para saber e prestar melhores esclarecimentos a
população. Sem mais. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Quero deixar
os parabéns a Vereadora Ivani pela cobrança e é uma cobrança devida, porque
a população tem sofrido muito com o mal atendimento que está tendo hoje
naquela agência do correio e a gente vê uma necessidade grande nesse
sentido, porque a cidade tem crescido e o uso dos correios acaba aumentando
e a população acaba ficando desprovida de um atendimento digno. Então
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parabenizo a Vereadora pela solicitação e a gente vê que as classes políticas
mais altas não estão tendo o empenho devido a essa situação ai, porque não
depende de nós dessa Casa, depende de nós estarmos cobrando, fazendo os
pedidos da população, mas, é limitada a nossa cobrança. Então espero que os
líderes políticos que estão mais para cima, na esfera nacional, que de uma
solução para esse problema em nosso município. Nosso município tem
enfrentando a anos essa situação ai e a gente não vê nenhum respaldo para a
população. Sem mais. O VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FACCIO:
Eu também gostaria de reforçar o pedido da nossa Vereadora Ivani e
parabenizá-la por esse pedido, porque eu também tenho ouvido muitas
reclamações a respeito disso e sei que os correios com um cidadão da cidade,
em respeito a um novo local para isso, mas, não tem um parecer do que
acontece. Esse cidadão que tem esse contato com os correios me pediu isso
também e não sei o porque isso não deslancha, isso não sai. Mas, acho que a
gente deve cobrar a quem de fato tem que ser cobrado em relação a isso ai,
porque realmente é um descaso com o pessoal. Ibaté cresce e os órgãos
responsáveis não fazem. Nada mais. Aprovado por unanimidade. Indicação,
dispondo sobre solicitar da Vivo/Telefônica a instalação de um telefone público
no Velório Municipal, bem como, efetuar reparos nos localizados defronte ao
Centro Comunitário João Batista Lopes e enfrente a Pirâmide da Mata do
Alemão. Indicação, dispondo sobre mudança de local de um poste localizado
na Rua Ibitinga nº 325, no Jardim Cruzado, visto que o mesmo encontra-se
defronte a garagem do imóvel. Indicação, dispondo sobre tapar buracos na
pavimentação asfáltica na Rua Ribeirão Bonito nºs. 24 e 34; na Rua Porto
Ferreira nº 400 e na Rua Conde do Pinhal nº 645, pois, está causando danos
aos veículos. Indicação, dispondo sobre efetuar recapeamento asfáltico nas
Ruas Ibitinga, Itápolis e final da Rua Taquaritinga. Moção, dispondo sobre
congratulações com as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher,
comemorado dia 08 de março. A AUTORA: Boa noite Senhor Presidente,
Vereadoras, Vereadores e a todos que nos ouvem através da Rádio Encanto.
Dia 08 de março, doa internacional da Mulher. Assim como em minhas
campanhas eleitorais sempre ao pedir votos usei os termos, somos mulheres,
servimos para trabalharmos fora todos os dias e depois chegamos em casa e
ainda damos conta de cuidar de nossas famílias, podemos ser vereadora,
representante do povo. Só não acho justo a cada dia mais e mais estarmos
ganhando espaços e até hoje nossas mulheres ganham salários menores por
estarem desempenhando as mesmas funções que os homens, vinte e quatro
por cento, a menos, isto é desigualdade, por uma atribuição de chefia. Chega
até a trinta e dois por cento essa diferença salarial, isso é discriminação e ao
Presidente Temer, acho que no mínimo ele fez mau uso às suas palavras
naquela ocasião. Sem mais. Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: Requerimento, dispondo sobre informações do
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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto a construção
do prédio do Fórum de Ibaté. O AUTOR: Eu gostaria do apoio de todos nesse
requerimento que faço junto ao Tribunal de Justiça. Nós aqui, como já falamos
hoje nessa Casa, uma cidade que cresce é preciso que os órgãos também
cresçam juntos e o fórum ali hoje com processos e processos amontoados, um
trabalho grande para aqueles profissionais e a gente, durante o mandato
passado, toda cobrança que precisava ser feita em relação a construção do
novo fórum, a gente fez por essa Casa. A gente havia cedido uma área de três
mil e trezentos metros quadrados, no qual não foi aceita porque achavam que o
tamanho era pequeno e a gente até entende que teria que ser uma área maior,
uma área de dez mil metros quadrados, no qual, posteriormente, na gestão do
Prefeito Alessandro, junto conosco, conseguimos também fazer a compra da
área da Usina da Serra, num preço que foi bem convidativo e fizemos a doação
ao Estado. Então hoje o que falta é estar cobrando a construção desse novo
fórum o saber como está o andamento de toda essa situação e essas
informações nós não temos, mas, existe essa necessidade. Tudo que o
município poderia ter feito já fez e agora cabe ao Estado as informações de
quando será, em 2017, 2018 para a construção desse novo fórum para o nosso
município. Então eu peço o apoio de todos para que chegue essa informação o
mais rápido possível, para que a gente possa passar para a nossa população.
Sem mais. Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre tapar
buraco na pavimentação asfáltica da Rua Julio Mascagna, nº 478, pois, está
causando danos aos veículos. Indicação, dispondo sobre determinar ao
Departamento de Assistência Social, a realização de estudos, visando à
doação de medicamentos a uma pessoa carente. O AUTOR: Uma indicação
desse porte, a meu ver, nem precisaria estar passando pela Câmara. É o que
eu digo, é um pedido que a própria assistência social poderia estar resolvendo.
Essa pessoa na qual eu faço e não quero nem falar o nome aqui, para não
constranger a pessoa, é uma pessoa idosa, que tem um salário, com todos os
estudos feitos pela assistente social, no valor de setecentos reais. Uma
medicação que está custando em torno de seiscentos reais, o que impossibilita
a pessoa comprar esse medicamento. Essa pessoa esteve internada na UTI e
o médico receitou esses medicamentos e ela precisa tomar e está sem tomar
essa medicação. Eu acompanhei essa pessoa até o serviço social, no qual foi
negado essa medicação, com todos os estudos feitos pela própria assistente
social. Quero dizer também que esse medicamento está em falta na rede, por
falta de dotação orçamentária e como é um caso de vida, eu acho que o
sistema tinha que intervir sim e fazer a compra desse medicamento para essa
pessoa. Então eu espero que através dessa indicação, que chegue até o
Prefeito e possa ser resolvido de uma forma legal, de uma forma que possa
estar atendendo essa pessoa e a gente não tenha nenhum transtorno em todo
esse trâmite. E que não demore e espero que chegue rápido na mão do
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Prefeito para que o Prefeito avalie junto com o seu setor jurídico, para que
possa estar sendo feita a compra desse medicamento. Então a gente vai estar
acompanhando durante uns dois ou três dias para ver como vai ser o
desenrolar dessa situação. Sem mais. Indicação, dispondo sobre estudar as
possibilidades e oferecer aos integrantes da Guarda Municipal, um curso de
defesa pessoal, o que em muito irá colaborar com os integrantes da corporação
no desempenho de suas atividades. Indicação, dispondo sobre solicitar da
Vivo/Telefônica a remoção ou transferência de um telefone público (orelhão),
localizado na Rua Maria Klaic Mendes nº 388, no Jardim Mariana. Moção,
dispondo sobre congratulações com o Deputado Estadual Roberto Massafera,
por ter sido eleito, por unanimidade, líder da bancada do PSDB na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo. O AUTOR: Em reunião realizada no dia
oito (8), o deputado estadual Roberto Massafera foi eleito o novo líder da
bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O
PSDB tem a maior representação na Casa comvinte e um (21)parlamentares.A
escolha foi realizada por unanimidade entre os tucanos e o mandato a frente da
bancada é de dois anos, encerrando-se junto com a atual legislatura, em março
de 2019.Roberto Massafera é natural de Araraquara, cidade que administrou
de 1993 a 1996, e está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa. É
engenheiro civil de formação, empresário e agricultor.O parlamentar afirmou
estar pronto para encarar o desafio. “A realidade social e a situação econômica
do País deixam a classe política desacreditada. Creio que podemos superar
essas dificuldades com trabalho duro e dedicação.”Ao receber a indicação, o
parlamentar reafirmou seu compromisso com a democracia, a confiança nos
representantes do povo e na participação popular como o melhor caminho para
promover o desenvolvimento do Estado de São Paulo, gerar emprego e
qualidade de vida.Roberto Massafera vai suceder o deputado Carlão Pignatari
que ocupa a liderança da bancada até o final desta semana. Ele manifestou
seu apoiou ao deputado Roberto Massafera por considerá-lo “um político
experiente e sensato que saberá conduzir a bancada tucana e vencer os
desafios desse tempo de crise”. Pignatari avaliou que sua gestão foi bastante
produtiva e que deixa a missão para se dedicar mais ao mandato e às
demandas de sua região. Sem mais. Aprovada por unanimidade.
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo sobre instalar cobertura
para abrigo de sol e chuva, no local de espera dos pacientes de fonoaudiologia,
fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia, no Ambulatório Municipal.
Indicação, dispondo sobre instalar um playground na E.M. Antonio Deval, o
que irá beneficiar a grande quantidade de crianças matriculadas naquela
escola. Indicação, dispondo sobre instalar cobertura na entrada do
Ambulatório de Saúde Mental. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de
velocidade de veículos na Rua Dourado nº 381, no Jardim Cruzado. Moção,
dispondo sobre congratulações com a Senhora Ana Maria Guaratini Ibelli, pela
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organização da Exposição Mulher Vencedora do Ano de 2017. A AUTORA:
Quero parabenizar a Teca, a Ana Maria e estender a todos os funcionários,
pela festa que foi realizada e já vem sendo realizada dese 2010, de Mulher
Vencedora. No dia oito de março, onde foram homenageadas oito mulheres,
sendo Ana Hilda de Souza, metalúrgica aposentada; Brasilina Aparecida
Carlino, monitora de artesanato; Maria Dias Zafalão Baptistella, fisioterapeuta;
Maria Amélia Milori Baccarin, dona de casa; Maria Fumagali Macedo,
administração; Maria Madalena de Oliveira Franco, trabalhadora rural; Maria
Neide Novelli Graciano, funcionária pública aposentada e Marli Magda Monte
Lataro, enfermeira. Estive presente, onde fiz a homenagem a minha irmã, que
também esteve entre as mulheres vencedoras e deixo aqui os meus parabéns
a Teca, que vem fazendo essa festa e a toda equipe. Uma festa muito bonita e
que realmente valoriza essas oito mulheres que citei e cada vez mais mulheres
ocupam o espaço e acho que somos merecedoras e parabéns a toda a equipe.
A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Parabéns Néia, bem lembrado,
nós estivemos lá também, assim como a Teca fez toda essa homenagem junto
com mais algumas outras mulheres e na hora esquecemos de dar os parabéns
a Teca, por ela estar sempre empenhada nesse papel de estar fazendo essa
festividade desde 2010, junto com o Prefeito Zé Parrela e quero sim
parabenizá-la mais uma vez, junto com todos os envolvidos, toda a equipe dela
e a equipe da Prefeitura, que o Prefeito mais uma vez ajudou realizar esse
evento. Parabéns a todos. Aprovada por unanimidade. VEREADOR
SILVADO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre reformar o playground
localizado na Rua Pantalhão Francisco, para que as crianças possam desfrutar
dos equipamentos com segurança. Indicação, dispondo sobre determinar a
limpeza da área da horta municipal, para evitar a criação de animais
peçonhentos. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de
veículos nas proximidades do pontilhão da Rua Floriano Peixoto, sentido
bairro/centro e na Avenida Rio de Janeiro nas proximidades do nº 200.
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FACCIO: Indicação, dispondo
sobre instalar iluminação (refletores) na passarela para pedestres sobre os
trilhos da ferrovia, ligando a Rua Major José Inácio à Rua Joana Francisca de
Ataide, para dar maior segurança aos usuários. Indicação, dispondo sobre
solicitar da Viação Paraty Ltda., a mudança do ponto de ônibus localizado na
Rua Major José Inácio, ao lado da E.M. Neusa Milori Freddi, recuando-o em 50
(cinqüenta) metros, para dar maior segurança na entrada e saída dos alunos.
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA:
Quero dar os meus parabéns as mulheres de Ibaté, pelo dia internacional da
mulher, especialmente, as oito mulheres que foram homenageadas no dia oito
de março. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR STEIGUE JONES
RONCHINI FACCIO: Como todos sabem, em Ibaté está tendo uma campanha
para o nosso amigo Gui e eu sei que tem muita gente engajada nessa
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campanha ai. O Valentim tem acompanhado e eu gostaria de faz\er um
agradecimento as meninas que fazem Zumba no GREI, porque essa semana
fizeram um pedágio em prol do menino Gui. Para quem não sabe ele tem
fibrose cística e precisa fazer um transplante de pulmão e toda ajuda é bem
vinda. Então gostaria de agradecer esse pessoal que está engajado nessa
campanha em prol desse menino. Os pais pediram para que eu fizesse o
agradecimento a todos. E a semana passada, a semana da mulher, parabenizo
as três dessa Casa, mais as funcionárias e todos as mulheres e parabenizar
pela festa na pirâmide e também em relação as campanhas, tem um menino
que chama Enzo e também tem um problema. Eu acho que vai ter no dia seis
de abril, doando um pouco de sangue, para que seja feita uma avaliação para
ver se é compatível e não é porque vai doar sangue, que vai ter que fazer o
transplante, mas, para que seja feito um rastreamento e quem puder ter a
sensibilidade e fazer essa ajuda, será de muito bom gosto. Sem mais. A
TERCEIRA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Eu vou falar um pouco das
minhas indicações e fiz uma para cobertura, no Ambulatório de Saúde Mental,
onde atende-se pacientes psiquiátricos. Foi uma indicação que fiz na outra
gestão, porque ali é muito pequeno e quando os pacientes chegam eles ficam
no sol ou chuva, porque não tem cobertura. São pacientes que tomam
medicamentos fortes e se alocar todo mundo na sala de espera, não tem
condições e faço mais uma vez para que cubram àquela entrada para que
esses pacientes possam estar esperando ali e são pacientes psiquiátricos, que
tomam medicamentos fortes e que estão agitados e vem sol, vem chuva e mais
uma vez eu peço a possibilidade de estar colocando uma cobertura ali. E
também ali nas salas da fisioterapia, fono, terapia ocupacional e psicologia,
onde a Vereadora Ivani já pediu sanitários, que é de suma importância, porque
os pacientes tem que deslocar para o andar de cima do ambulatório. Então já
aproveitando, também, estar fazendo a cobertura lá, porque também é tudo
aberto e o paciente chega ali e fica no sol, na chuva e não tem como colocar
todos os pacientes dentro das salas. Então é de suma importância que se faça
uma cobertura ali para os pacientes poderem estar esperando ali, não tomando
sol ou chuva. São crianças, idosos e também peço a cobertura ali. Também fiz
uma indicação do parquinho para a escola Antonio Deval. Nós temos quatro
salas de educação infantil e são cento e seis crianças na escola Antonio Deval
e o que nós temos lá para essas crianças? Tem um tanque de areia cheio de
pedra e a pedido do coordenador é para fazer um parquinho para essas
crianças, porque está difícil trabalhar com essas crianças dentro das salas. Ele
coloca ali os brinquedos, mas, eu gostaria que colocasse o parquinho lá,
porque são cento e seis crianças. Também um redutor de velocidade na Rua
Dourado, 381, a pedido dos moradores de lá e existem dois bares na esquina e
o movimento é muito grande e peço que façam essa indicação de redutor de
velocidade. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO:
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Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nada podemos
fazer. Primeiro Ele, depois somos nós. Eu quero dizer algo aqui, em
agradecimento a Polícia Militar, que vem agindo de forma correta, ta
trabalhando muito bonito, eu tenho visto isso e também a Guarda Municipal,
que está atuando e quero agradecer todos eles pela atenção que tem dado
para a gente e também quero agradecer o povo de nossa cidade, que é muito
importante, passar algumas coisas para a gente, aquilo que eles precisam e a
gente vai estar cobrando e esse é um povo que precisa da nossa ajuda e como
o Steigue estava falando do pedágio, eu quero parabenizar por isso e muitas
pessoas tem ajudado o Gui e tem o Enzo que também estive acompanhando e
eu quero dizer a vocês que tudo que nós fizermos de bom para esse povo que
necessita e estamos fazendo somente para eles e estamos fazendo também
para Deus. Assim como fizesse a esses pequeninos, também farão a Mim. Tive
sede e não me deste de beber; tive fome e não me deste de comer; tive nu e
não me deste o que vestir. Deus abençoe a todos. Sem mais nem menos. O
QUINTO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O deputado federal Lobbe
Neto participou da assinatura de convênios do Governo do Estado na área de
Assistência Social. O valor de repasses ultrapassa os R$ 7,4 milhões e
beneficia todos os 26 (vinte e seis) municípios da região central, inclusive a
nossa cidade de Ibaté. Os convênios foram assinados pelo secretário estadual
de Assistência e Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, que esteve
presente na cidade de Araraquara. A cidade de Ibaté foi representada pela
diretora do CRAS, Adriana Martinelli. Do total de convênios, R$ 4,9 milhões são
repasses do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para os fundos
municipais. Os recursos podem ser usados para acolhimento de crianças e
adolescentes, idosos e moradores de rua.O programa Viva Leite terá R$ 2,5
milhões do Estado para atender quase 5,4 mil crianças com fornecimento de
leite enriquecido com ferro, vitaminas A e D e baixo teor de gordura. Serão
adquiridos mais de 1,1 milhão de litros de leite de fornecedores da própria
região onde o produto é consumido, garantindo segurança alimentar das
crianças e estimulando o desenvolvimento econômico local. Queria falar
também que Lobbe participou da tentativa da internacionalização do
aeroportode São Carlos. Nosso deputado Lobbe também recepcionou
representantes da Conaero (Comissão Nacional de Autoridades
Aeroportuárias); do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo
(DAESP); e da LATAM Airlines Brasil, no Aeroporto Estadual Mário Pereira
Lopes, em São Carlos. O objetivo do encontro foi a realização de visita técnica
que vistoriou a infraestrutura existente e assim caminhar o processo de
internacionalização do aeroporto para manutenção de aeronaves da LATAM e
de terceiros.O Lobbe tem trabalhado e se empenhado, há muito tempo, para
que a internacionalização se concretize e gere novos empregos e renda para a
nossa região. “Trabalhamos aqui desde a desapropriação dessa pista, que era
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particular e passou a ser estadual. Depois com a vinda da TAM, agora Latam
contando com cerca de 1300 funcionários, enfim, tudo isso faz parte de um
trabalho iniciado há muito tempo, com muitas autoridades ajudando”. Sem
mais. A SEXTA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: A Vereadora
desistiu do uso da palavra. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO,
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Gostaria de estar fazendo uso da
explicação pessoal, porque eu como Vereador, tenho sido muito procurado
com situação relacionada a funcionários. Um funcionário da Guarda Municipal
me procurou, o Ivo Vituri, e é um funcionário que vem trabalhando há muito
tempo no serviço noturno e há um tempo ele foi transferido para o diurno. Não
está se adaptando muito bem e fez um protocolo junto a Prefeitura no dia nove
de fevereiro e teve uma resposta que não lhe foi satisfatória. Passou por um
médico que fez uma avaliação nele, deu um atestado e ele fez um novo
protocolo no dia dezessete de fevereiro, há quase um mês atrás e ainda não
chegou nenhuma resposta do protocolo que fez. Ele está com a situação
abalada e hoje até estive com o comandante da Guarda para saber se havia
chegado alguma resposta para ele, mas, até agora não e estamos aguardando.
É só para deixar registrado também e para que o jurídico possa dar uma
ciência nisso ai, para que se de uma resposta ao funcionário pu o que não está
acontecendo, para que ele possa estar tomando as suas providências para a
solução do seu problema. Sem mais. A SEGUNDA, VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Esse final de semana fui procurada por algumas
pessoas com relação a Casa do Idoso, onde muitos idosos participam, com
relação a faixa de cadeirantes ali na calçada e muitas pessoas estão
estacionando lá e também entrei em contato com o comandante da Guarda, o
Valdinei e hoje, tirei algumas fotos e estou anexando para ver o que podemos
fazer com as pessoas que não estão obedecendo as regras e ai a gente vai
estar melhorando cada vez mais. E também vou aproveitar para dar os
parabéns para essa iniciativa da festa das mulheres na pirâmide. Parabéns a
todos os envolvidos, porque foi uma festa muito legal e teve muita gente
circulando por lá e todos ficaram contentes com esse evento. Sem mais. Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será
assinada, depois de lida e aprovada.
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