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ATA 1062 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às dezenove horas, 

reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência da Vereadora 

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores ADAIR ANTÔNIO 

MENIN, EDMILSON PEDRINI, EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS 

BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, MARFISA MICHIELIN PEDON, RENATO 

LUIZ ZANATTA E SÉRGIO ANTÔNIO FORTES DA SILVA. Após a 

Presidente dar abertura aos trabalhos, solicitou ao Secretário que fizesse a 

leitura de um trecho da Bíblia, logo após, a Presidente solicitou ao Secretário 

para que procedesse a leitura dos seguintes documentos. 01) Oficio n° 

235/2015 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 049 de 

2015; 02) Projeto de Lei Municipal n° 49/2015 que, "Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a doar bens móveis inservíveis ao Léo Clube de 

Rondinha."; 03) Projeto de Lei do Legislativo n° 003/2015 que, "Autoriza o 

Poder Legislativo Municipal a doar bens móveis inservíveis ao Léo Clube de 

Rondinha". Passou-se então para o Grande Expediente, onde o primeiro 

vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO. Cumprimentou 

de estilo, disse: Num primeiro momento eu quero fazer aqui uma cobrança, 

uma cobrança ao Kozak e a quem edita o jornal porque estou vendo que 

geralmente os nossos pronunciamentos estão sendo cortados pela metade, 

não sei se isso a pedido de alguém ou qual o motivo, mas quero deixar aqui a 

minha cobrança, já liguei para ele que quando a gente vem e fala aqui eu 

acho que nem todo mundo consegue estar ali ouvindo através do portal da 

Câmara, então é importante que vá para o jornal, pois o povo merece ficar 

sabendo o que a gente vem fazer aqui o nosso trabalho, pois nós fomos 

votados pelo povo e estamos aqui para trabalhar pelo povo, então eu acho 
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que o que a gente faz aqui não tem nada para esconder, sei lá se talvez a 

administração ou alguém faz questão de estar escondendo certas coisas, mas 

nós estamos aqui para mostrar a nossa cara. Quero falar um pouco sobre a 

nossa viagem a Brasília. Eu e o vereador Zico estivemos na semana passada 

viajando a Brasília representando a nossa bancada e os vereadores, lá tivemos 

visitando o gabinete do nosso deputado Marcon, deputado esse que merece 

muito respeito do nosso município independente de partido político eu acho 

que o que ele faz por Rondinha e pelos municípios da região tem que ser 

reconhecido, pois é a nossa porta de entrada lá, tivemos junto a ele a 

confirmação de mais uma emenda de duzentos e cinqüenta mil para as 

comunidades de linha Visconde e Caravaggio, também tivemos a confirmação 

de uma emenda para o hospital para a compra de equipamentos de cento e 

vinte mil, também tivemos junto a ele a confirmação para o próximo ano de 

dois mil e dezesseis de duzentos e cinqüenta mil para as comunidades de 

Formosa e Cachoeira, comunidades essas que ficaram de fora neste ano, 

então eu acho que ele merece o nosso respeito. Também tivemos visitando o 

ministério da integração nacional onde protocolamos projetos, no ministério 

das cidades, ministério da agricultura, então eu acho que até ouvi boatos por 

aí muita gente falando que essas viagens dos vereadores a Brasília é só para 

gastar o dinheiro do povo, e isso não é verdade, pois eu acho que o vereador 

que sai daqui para ir a Brasília mesmo em época de crise vai lá para buscar 

alguma coisa pois tanto falam na tal da crise e a administração falando em 

crise, mas eu acho que ficar aí sentado de braço cruzado não vai resolver 

nada, então vamos sacudir a poeira e vamos se mexer porque no meu modo 

de pensar enquanto uns choram outros vendem lenço. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA 
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SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Como vem dizendo o vereador Junior 

Perego, estivemos em Brasília na semana passada visitando o gabinete do 

nosso deputado Dionilson Marcon que é do nosso município e juntamente com 

o Dionilson Marcon a assessoria dele, tanto por intermédio do estado quanto 

por intermédio do pessoal que trabalha em Brasília, em especial a pessoa do 

Benhur que é o assessor, está lá há muitos e muitos anos e que tem abrindo 

as portas para nós, tanto o Benhur quanto o Marcon, junto aos ministérios 

que a gente fez visitas. Visitamos o ministério das cidades solicitando junto 

com nós projetos pedido para nosso município, mais uma vez pedindo, de que 

seja construído casinhas populares junto ao Bairro Nossa Senhora Aparecida, 

das outras vezes a gente levou e não foi contemplado e desta vez a gente 

levou novamente, a gente protocolou junto ao ministério das cidades e 

esperamos ter boas notícias com o futuro, com o tempo que passar, também 

tivemos no ministério da integração fazendo pedidos junto ao secretários do 

ministro e também tivemos junto ao ministério da agricultura. Acho 

importante de nós vereadores irmos a Brasília no dia-a-dia, ao menos uma vez 

por ano, acho que o nosso município diante de outros municípios que nós 

temos visto na imprensa e no dia-a-dia que se fala tanto em corrupção, e fala 

tanto em vereadores que usam o dinheiro público, que se usam o dinheiro mal 

gasto eu acho que sim, nós é Rondinha servimos como exemplo e estamos 

indo a Porto Alegre uma vez por ano, sabemos dos nossos direitos, sabemos 

que nós conseguiríamos ir mais vezes se nós quiséssemos, eu acho que o 

nosso município está de parabéns com relação a parte do legislativo que está 

fazendo a sua parte, vamos uma vez por ano a Porto Alegre fazer cursos, 

temos ido uma vez por ano a Brasília em busca de recursos e os resultados 

são aqueles que o Junior passou, eu acho que também nós temos algumas 



Página 4 de 14 

 

emendas que ficaram para discussão, tanto na parte de habitação, quanto na 

parte de construção de pavilhão industrial, quanto na parte da patrulha 

agrícola que eu acho que é uma das coisas que mais importa para nós e o 

pessoal do interior, também para o nosso pessoal do bairro eu acho que ficou 

para o nosso senador Paulo Paim, ficou a resposta de que dois mil e dezesseis 

vai nos conseguir duzentos e cinqüenta mil para nós fazer asfalto pro bairro, 

sabemos que para o bairro têm um milhão de reais aprovado para se fazer 

asfalto em todas as ruas do bairro, mas a gente continuou la defendendo o 

que é do interesse do da nossa comunidade e da nossa população. Tenho 

visto o executivo fazer a sua parte eu acho importante que o povo de 

Rondinha saiba que nós vereadores tanto eu quanto o Junior desta vez que 

fomos a Brasília, vereadores do PT, nós fomos com adiantamento de mil reais, 

isso para que, preocupado garanto eu a nossa presidente desta casa, 

preocupada com o legislativo em economizar para nosso município e para a 

Câmara de Vereadores para que a população não sinta esse peso fomos para 

Brasília e nós vereadores, tanto o eu quanto o Junior, estamos devolvendo 

dinheiro público para os cofres da prefeitura, eu acho que está na hora da 

nossa prefeitura, do executivo municipal fazer a parte dele também, tenho 

visto muitos municípios aqui da região demitir funcionários, tenho visto muitos 

municípios da nossa região demitir cargos de confiança e não ouvi nem uma 

vez sequer o nosso prefeito aqui de Rondinha falar em turno único, não tenho 

visto nem uma vez sequer o nosso prefeito de Rondinha falar em demitir 

funcionários, que não estão fazendo nada e apenas recebendo do nosso 

município, eu acho que se é há um coletivo, se há uma preocupação diante da 

crise que está aí eu acho que nós temos que se preocupar no coletivo se 

preocupar em fazer economia sim para resolver os problemas que nós temos 
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no nosso município e os problemas que nós temos no nosso estado o no 

nosso país, tenho visto sim máquina sendo tirado pneu e dizendo que o pneu 

ta murcho, que o pneu ta furado, tenho visto sim máquinas paradas no galpão 

da secretaria de obras sem ir fazer trabalhos no interior diante dos pedidos 

que estão sendo solicitados, isso eu tenho visto, isso eu tenho visto o parque 

municipal se queixando e deixando de mandar fazer um serviço, estrada de 

lavoura que agora o pessoal está precisando para ir poder acolher os produtos 

que tem, tenho visto o pessoal se queixando de estradas que estão uma 

calamidade pública no nosso município e tenho visto o pessoal aí reclamando 

que nem sequer diesel tem para abastecer as máquinas, isso eu tenho visto, 

mas de ouvir da parte da administração de dizer que o nosso município 

mandou ou vai mandar alguém pra casa por um tempo até que a crise se 

passe, isso não, que política é essa, o que que nós precisamos para o nosso 

município, se nós vereadores estamos fazendo a nossa parte e cabe a parte 

da administração, que administração é essa que não o admite de mandar 

ninguém ficar em casa, que não faz a parte dela para que o povo consiga 

desfrutar de outros frutos que tem para o nosso município, tenho visto um 

prefeito dizer para nós em reuniões que não tem, diante do orçamento, 

dinheiro para pagar um exemplo diante do projeto que vem para Visconde e 

para o Caravaggio, não tem dinheiro para pagar a não ser os dois por cento 

de contrapartida que não tem contrapartida para botar quatro comunidade, 

mas nós estávamos lá, nós fomos para Brasília justamente para conseguir 

recursos para Rondinha, para Formosa, para Cachoeira Branca para que se 

deus quiser o ano que vem, tivemos a confirmação do nosso deputado, para 

nós conseguir trazer este recurso para Rondinha, tanto se falou do recurso 

que não vinha para Rondinha do que já foi feito que já falei mais de uma vez 
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aqui nesta casa de que a praça de alimentação que foi feita na linha Tunas, de 

que a quadra de esportes que foi recuperada na comunidade de linha Araçá 

Santo Antônio e de que o salão daquela comunidade de Fita Velha foi 

recuperada com o recurso público do governo federal através do nosso 

deputado Dionilson Marcon que tanto se falou, mas a partir de que o 

engenheiro assinou a liberação do recurso eu acho que é importante nós 

vereadores irmos buscar isso em Brasília, e nós fomos e graças a Deus para 

esta semana estará depositado o recurso que tinha ficado para trás e que 

fazia parte, que a primeira parcela foi liberada no início da obra e a segunda 

parcela será liberada no final da obra tendo a assinatura e a conclusão do 

engenheiro da caixa econômica federal, tivemos a garantia que Brasília vai 

pagar, que o governo federal vai pagar para a construtora contratada para 

fazer estas obras, então eu acho que se fala tanto em crise no nosso 

município está na hora da administração municipal se preocupar em mandar 

para esta casa que já foi pedido por mais do que uma vez, está na hora da 

administração municipal se preocupar em mandar para nós os pedidos de 

informação que nós pedimos, quantas pessoas são que estão trabalhando 

dentro desta prefeitura, qual é o orçamento do município gasto em folha de 

pagamento, quanto é gasto por mês, quem são esses funcionários que andam 

para frente e para trás com veículos públicos e que o povo quer saber e 

administração tem vergonha de colocar para nós vereadores, será que nós 

somos vereadores para que nesta casa, para dizer amém, pra simplesmente 

vim aqui assina e dizer ta ok, ta tudo bem, ta tudo certo, eu acho que a 

administração está devendo para esta casa, não é porque eu vereador do PT 

estou falando isso, mas acho que vocês vereadores do PDS do PP deveriam 

fazer o mesmo que eu porque essa é a função de vocês e não dizer amém ao 
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prefeito que está aí e a administração que está aí. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou 

de estilo, disse: Nós estamos acompanhando pela imprensa várias 

reportagens sobre problemas com vereadores e com políticos e eu sempre 

acho que na verdade sobra mais para o vereador, porque o vereador é quem 

está mais próximo da comunidade, por outro lado muitos destes problemas 

acontecem porque quem escolhe os vereadores é o povo, se o vereador vai 

fazer um curso que não é um curso de qualidade que nós sabemos que tem 

cursos de qualidade que são importantes e seriam interessantes para o bom 

trabalho do vereador é porque os vereadores foram escolhidos pela 

comunidade, se temos vereadores que fazem curso em Fortaleza, em Foz do 

Iguaçu, Florianópolis é porque a população deu esse poder para esses 

vereadores, então eu acho que nós temos que ter consciência que quem 

escolhe os vereadores são as pessoas da comunidade, a importância das 

pessoas escolherem os vereadores que vão de fato representar os interesses 

da comunidade, então nós gostaríamos que a população atentassem que o 

nosso trabalho de vereador é um trabalho de fiscalização e também é um 

trabalho de busca de melhores condições para a população, e o nosso 

trabalho na Câmara tem se pautado para ajudar o hospital, para ajudar a 

escola, buscar recursos para as comunidades do interior, que são tentativas 

de melhorar a qualidade de vida de toda a população e infelizmente na 

maioria dos trabalhos de vereador que a gente vê por aí, os vereadores 

trabalham para buscar interesses próprios, para tentar se reeleger, então 

acham que a população tem que ver quem de fato está preocupado com os 

problemas da comunidade, quem de fato quer desenvolver a sua comunidade, 

então eu acho que a comunidade e os municípios  tem a responsabilidade em 
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eleger os vereadores que vão representar de fato os seus interesses e eu 

tenho ouvido na imprensa algo que me deixa muito triste, campanha para 

diminuir o número de deputados, eu não concordo, porque se nós temos 

quinhentos e três deputados e nós vamos eleger só duzentos e cinqüenta vão 

ser duzentos e cinqüenta deputados que vão se eleger gastando dez milhões e 

aonde é que vai estar a representatividade do povo, se nós nos municípios 

pequenos diminuirmos a quantidade de vereadores, cinco vereadores em 

Rondinha, vai diminuir a representatividade do povo, eu acho que nós temos 

que aumentar a representatividade, nós temos que aumentar a quantidade de 

vereadores e deputados, limitar os gastos e ter uma fiscalização melhor da 

população, não vai ser diminuindo o número de vereadores que nós vamos 

diminuir os gastos das câmaras, vai ser um número menor gastando mais 

dinheiro e a comunidade é desamparada, então tem municípios aí que tem 

quinze, por exemplo Passo Fundo que acho que tem quinze vereadores vamos 

diminuir, eu não concordo, vai diminuir o repasse para a Câmara e a 

comunidade vai perder a representatividade, então o eu acho assim, o que 

que nós temos que ter consciência, a população escolher políticos que estejam 

de fato interessados em defender os interesses da comunidade e não os seus 

interesses próprios e seus interesses particulares, ou de alguns grupos, então 

eu acho que é isso que nós temos que conscientizar, e a gente trabalha muito 

esta questão e espera que no futuro nós tenhamos eleitores que tenham 

consciência de votar em vereador, em deputados, em prefeitos, em 

governadores, em senadores e presidentes comprometidos com os interesses 

da comunidade. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

EDUARDO ZORZI. Cumprimentou de estilo, disse: Eu gostaria de aproveitar 

o meu tempo na tribuna hoje e comentar um assunto que teve grande 
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repercussão no nosso município. Na semana passada o ministério da educação 

revelou os dados da avaliação nacional da alfabetização realizada nas escolas 

da rede pública com os alunos do terceiro ano do ensino fundamental em dois 

mil e quatorze, foi com grande satisfação que a administração municipal e a 

comunidade receberam os resultados obtidos na prova aplicada que avaliou a 

leitura, escrita e os conhecimentos em matemática, os alunos da rede 

municipal de Rondinha atingiram o melhor desempenho em leitura do estado 

onde cem por cento dos alunos atingiram o nível considerado adequado, 

sendo que setenta e cinco por cento deles atingiram o nível mais alto na 

avaliação, em matemática noventa e cinco por cento dos alunos atingiram o 

nível adequado, quando li esses percentuais elevados fiquei impressionado e 

analisando o contexto nacional e estadual na avaliação tive a felicidade de 

perceber como os números atingidos pelas nossas crianças foi satisfatório, 

para exemplificar, segundo a matéria apresentada pelo jornal zero hora no 

critério leitura apenas doze por cento dos alunos de todo o estado atingiram o 

melhor nível em leitura contra os nossos setenta e cinco por cento do 

município de Rondinha, em matemática apenas vinte e nove por cento das 

crianças do estado possuem atendimento adequado e no país são vinte e 

cinco por cento, é claro que não podemos fazer uma comparação direta 

porque esse percentual envolve um número muito mais elevado de crianças a 

nível estadual e a federal, mas o que podemos tirar disso é que mesmo em 

um cenário onde existem muitas dificuldades em atingir níveis satisfatórios, o 

nosso município vêm tendo destaque, muitos investimentos tem sido feitos na 

educação pela atual administração, transporte gratuito e de qualidade para as 

crianças, valorização e capacitação contínua dos professores sem dizer a 

construção da nova sede da escola na rua Júlio Maílhos que está em obras e 
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também vale frisar aqui o apoio da nossa comunidade, sabemos que ainda 

temos muito a fazer, mas entendo que como vereador que trabalhando desta 

forma em sintonia com as direções das escolas, os pais e principalmente os 

alunos acredito que estamos investindo no que há de mais precioso em nosso 

município que é a educação das nossas crianças. Aproveito também o meu 

espaço para parabenizar a todas as comunidades e as equipes de bochas que 

participaram do campeonato municipal este ano que foi denominado então a 

taça cinqüenta anos de Rondinha, uma disputa muito sadia, eu parabenizo a 

equipe de móveis Romani que se sagrou campeã no último dia doze na 

comunidade da linha Schio, este esporte que é praticado por todas as idades e 

é uma forma muito boa de unir as comunidades do nosso interior, portanto 

em meio a várias notícias que a imprensa vincula, mais um aumento de 

combustíveis, eu acredito que sim nós temos muito o que comemorar, o nosso 

município passa por dificuldades é verdade, mas na medida do possível eu 

tenho a certeza de que a administração, o prefeito e o vice prefeito sabem o 

que estão fazendo, se estão adotando alguma medida de contenção é para 

nós podermos encerrar o ano da melhor forma possível, entendo que as vezes 

as estradas acabam passando por algum problema de chuva ou de pedras 

como aconteceu, o nosso município foi atingido nos últimos dias, mas na 

medida do possível a administração vem trabalhando para melhorar também 

no sentido as estradas, não podemos esquecer que por parte da saúde 

estamos fazendo a nossa parte, a população não tem deixado de ser lesada 

por causa disso, então eu acredito muito na administração e eu acho que 

temos mais três meses e vamos trabalhar unidos de uma forma correta para 

que possamos encerrar o ano de dois mil e quinze muito bem. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA 



Página 11 de 14 

 

Cumprimentou de estilo, disse: Poderia vir aqui eu falar de coisas particulares, 

tocar em assunto particular, mas esse não é o meu tipo, poderia dizer e vou 

dizer que a mais de trinta anos sou funcionário da prefeitura e sempre prometi 

uma coisa nas minhas campanhas e continuou fazendo, ajudando, 

transportando pacientes, para gente de menos condições no passado onde 

acompanhei, paguei almoço, dei dinheiro para comida para os familiares que 

estavam junto, mas não venho fazer nome para não querer aparecer, esse 

não é o papel do vereador vir aqui querer falar em coisa particular, e se 

precisar fazer o meu trabalho de dia hoje ajudar faço e é isso que eu prometo 

em todas as minhas eleições e é isso eu continuo fazendo com carro particular 

meu, com carro particular de pacientes e quando precisa com carro municipal 

também faço isso. Como é bom a gente ouvir falar que o país está passando 

por dificuldades, mas como é bom neste sentido quero falar em ver em gente 

que tem raiva de uma administração competente que não precisa colocar 

funcionários para a rua porque tem uma administração séria, porque tem um 

dinheiro que é bem gasto, seguro e quero dizer ao meu colega vereador Zico 

que esta sim, foi tomado umas medidas para conter gastos, está dando certo 

e tomara Deus que eu não venha aqui pedir para o prefeito colocar nenhum 

funcionário para a rua, e no passado foi feito isso e agora estão chorando 

porque querem voltar, foi poupado um grande dinheiro se essas pessoas que 

estavam aqui não trabalhando é uma guerra para querer voltar, alguém fala 

que tem que tem que tirar funcionários, demitir funcionários, cargo de 

confiança porque não tem condição de pagamento, isso é um resultado de 

uma administração competente que tomara a Deus que não precisem ser feito 

isso, e digo uma coisa para vocês, antes da eleição da nossa presidente 

muitas promessas foram faladas pela Presidente que não ia aumentar 
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impostos, não ia isso, não ia aquilo, é uma pena, mas o nosso país não está 

bem, o nosso país tem um presidente de um partido coligado com o PMDB, 

vocês sabem vereadores do PT que estou ouvindo e escutando muitos 

discursos do nosso deputado Rondinhense Marcon que há poucos dias em um 

discurso chamou o PMDB de traíra que está coligado e o PMDB por fazer o 

que ele está fazendo tendo sete secretarias que a Dilma não vai cair, e eu sou 

contra cair a Dilma, que fique até o fim, que morra pelo veneno deles mesmo, 

que falou e fez a campanha pode falar o que quiser agora, mas não adianta 

dizer que é o Fernando Henrique, ou Fidel Castro que é o culpado, mas eu 

acho que não tem que tirar a Dilma não, eu sou a favor que fique porque 

pega a Dilma, pega o PT, pega o PMDB, pega o PSDB o nosso país não tem 

mais condições, mais um aumento de combustíveis hoje, se eu não estou 

falando a realidade é só nós não assistir nada porque não sou eu que estou 

falando a gente só houve isso. Também quero parabenizar a secretaria de 

educação pelo desempenho, pelo prêmio que teve nestes dias, parabenizar a 

secretaria e parabenizar a todas as secretarias do nosso partido que é o PP, 

parabenizar a todas as secretarias de todos os partidos do nosso município, eu 

acho que nós deveríamos ter orgulho de estar no nosso município, não 

precisar fazer turno único e trabalhar do jeito que está, não está cobrando um 

real de hora máquina, como os outros municípios pararam e estão cobrando, 

eu acho que a gente fala tentando criticar, mas a gente está lembrando de 

uma coisa que está sendo bem feita. Estou à disposição também de toda a 

população que precisar um favor, alguma coisa, um contato, estou 

trabalhando, o mesmo trabalho, estou à disposição do meu partido e do meu 

prefeito e defendo sempre uma administração que é exemplo como era a 

nossa. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 
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MARILÂINE DE MORAES. Cumprimentou de estilo, disse: Eu também 

gostaria de convidar a toda a população para a palestra do dia quatorze de 

outubro com os oncologistas Nicolas e Rafael de Passo Fundo, onde haverá 

uma palestra sobre câncer de próstata e câncer de mama às dezenove e trinta 

horas no museu evangelizador, nesta data os homens acima de quarenta anos 

que estiverem presentes na palestra terão o exame do PSA de graça doado 

pela secretaria da saúde, não haverá custo nenhum e as mulheres como é 

câncer de mama também já sabem que a partir dos trinta e cinco anos existe 

o exame de mamografia de graça também e está a disposição na secretaria da 

saúde. Hoje também tivemos o segundo sorteio da Cicar, eu gostaria de 

parabenizar a todos pelo desempenho e pela campanha e está sendo 

desenvolvida em nosso município e pedir que continuem e o povo também 

que continuem a ir trocar essas notas onde hoje já teve mais quatro pessoas 

que foram contempladas com bônus de duzentos reais para serem gastos no 

nosso município, com certeza essas pessoas vão gastar aqui, é só no nosso 

município que elas vão gastar, então vai trazer mais um retorno para nós 

aqui, gostaria de parabenizar a todos então. Era isso então, meu muito 

obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal 

n° 49/2015 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens móveis 

inservíveis ao Léo Clube de Rondinha."; Aprovado por unanimidade; 02) 

Projeto de Lei do Legislativo n° 003/2015 que, "Autoriza o Poder Legislativo 

Municipal a doar bens móveis inservíveis ao Léo Clube de Rondinha." 

Aprovado por unanimidade. Passou-se então para as explicações pessoais, 

onde o vereador Sergio Antônio Fortes da Silva se pronunciou, nada mais 

havendo, a Presidente encerrou a presente sessão, e para constar lavrou-se a 

presente Ata que vai ser assinada pela Presidente e pelo Secretário. 
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