Ata da 29ª Sessão Ordinária de 08 de Setembro de 2015.
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.
Presidência: Flávio Andrade de Brito, Marcos A. Issa Henriques de Araújo
e Luiz Gonzaga de Jesus
Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira
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Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre
Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros,
José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de
Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de
Oliveira.
Vereadores ausentes: nenhum.
Início dos trabalhos às 18h11min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes.
A Ata da 28ª Sessão Ordinária, realizada em 31 de Agosto de 2015, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 32ª Sessão Extraordinária, realizada em 31 de Agosto de 2015, foi lida e
aprovada por unanimidade;
O 1º Secretário informa que o Demonstrativo da Receita e da Despesa do Fundo de
Seguridade Social, aos meses de Janeiro a Julho de 2015, em atenção à Lei nº
3.026/2007, encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores na Assessoria Técnica
Legislativa;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei Complementar nº 003-L, de 18/03/2015,
de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispões sobre a isenção da
cobrança de taxas de expediente, referentes à recepção de requerimentos, documentos e
outros papéis para entidades filantrópicas na Prefeitura da Estância Turística de São
Roque. O Vereador José Carlos de Camargo, autor da propositura, solicitou o adiamento
por 02 (duas) sessões ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade,
em única discussão, votação nominal e maioria simples;
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Flávio Andrade de Brito – nº: 1471/2015. Reitera pedido feito através da
Indicação nº 1093/2015, solicitando a implantação de iluminação pública na Rua Luiz
Marasatti;
Vereador José Antonio de Barros – nº: 1524/2015. Solicita conserto de “cratera” na
Avenida Varanguera, Guaçu;
Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 1525. Solicita a colocação de 06 (seis) bicos de
luz ao longo da Estrada Taipas de Pedra; e 1526/2015. Solicita a colocação de 06 (seis)
bicos de luz ao longo da Estrada da Ponte Lavrada;
Vereador Adenilson Correia – nºs: 1527. Solicita informações sobre a possibilidade de
colocação de para-raio na quadra da Escola Benedito dos Santos Rocha; 1528. Solicita
urgentemente motonivelamento e colocação de raspa de asfalto na Rua Porfírio Soares
Rodrigues e nas extensões das ruas “B” e “D”; 1529. Solicita informações sobre a
possibilidade de implantação de uma alça de acesso na entrada da Vila Vilma, na altura
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Km 52,8 da Rodovia Raposo Tavares; 1530. Solicita informações sobre a possibilidade de
construção de uma alça de acesso ou de um trevo no Distrito de Maylasky, que liga o
Distrito de São João Novo a Rodovia Eng. Renê Benedito Silva; 1531. Solicita informações
sobre a possibilidade de construção de uma creche na Estrada da Pedra, antiga “EMEIF
Benedito dos Santos Rocha”; 1532. Solicita informações sobre a possibilidade de
construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde no Bairro Taipas de Pedra, Alto da
Serra; 1553. Solicita providenciar rotatória na Rua Getúlio Ribeiro dos Santos; 1554.
Solicita viabilizar a implantação de bicos de luz na altura dos n°s 112 e 1.170, da Rua
Batista Pedroni, Bairro do Rosário, Distrito de Maylasky; 1555. Solicita a colocação de 03
(três) braços de iluminação pública na Travessa Maria Joana Branco Silva, ao lado do
“Tajj”, próximo da Madeireira Santa Filomena; e 1556/2015. Solicita viabilizar o
prolongamento da rede de água na Rua Carlos Magalhães, da altura do imóvel n° 91 até o
imóvel indicado nas fotos, no Distrito de Maylasky;
5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1533. Solicita instalação de 01 (um) bico de
luz na Rua Elísio Santos Nunes, na altura do n° 208, Distrito de São João Novo; 1534.
Solicita a colocação de 03 (três) postes de concreto com bico de luz na Travessa ao lado
do Ginásio de Esporte, no Distrito de São João Novo; 1535. Solicita pavimentação da
“Travessa” que fica ao lado do Ginásio de Esportes do Distrito de São João Novo; 1536.
Solicita o aumento dos horários de ônibus que fazem a linha do Bairro Ponta Porã, no
Distrito de Maylasky; 1537. Solicita a implantação de 02 (duas) lombadas na Rua José
Benedito Rodrigues em frente ao n° 207 e 227, no Distrito de São João Novo; 1538.
Solicita a colocação de abrigo de ônibus na Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, Km 56,
Distrito de São João Novo, sentido São Roque; 1539. Solicita manutenção (banheiros,
salas e telhado) da EMEF Profº Sônia Maria Abreu Ghilardi, Distrito de São João Novo;
1540. Solicita limpeza do córrego e serviços de roçada no Bairro São João Velho, Distrito
de São João Novo; 1541. Solicita pavimentação asfáltica, nas Ruas do Bairro São João
Velho, Distrito de São João Novo; e 1542/2015. Solicita implantação de bico de luz na Rua
José Pedroso de Morais, em frente do Bar do Josí, Bairro Volta Grande, Distrito de São
João Novo;
6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1543. Solicita normalização na coleta de lixo no
Recanto das Acácias, Bairro Saboó; 1544. Reitera pedido feito através da Indicação n°
646/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada Pilão
d’água, Estrada das Pedras e Lagoa, Bairro Taipas de Pedra; 1545. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 021/2015, solicitando pavimentação da Estrada José Silvestre da
Rocha, localizada no Bairro Juca Rocha; 1546. Reitera pedido feito através da Indicação n°
1382/2015, solicitando raspa de asfalto em frente às casinhas localizadas próximo “Adega
do Caetê”, e também em frente à chácara “Presente do Céu”, todas localizadas na Estrada
Municipal do Caeté; 1547. Reitera pedido feito através da Indicação n°1381/2015,
solicitando lombadas para Estrada Municipal do Caeté; 1548. Solicita serviços de
motonivelamento, cascalhamento para as seguintes vias: Alameda Tangará Alameda dos
Sabiás, Alameda dos Uirapurus, Alameda dos Pardais, Alameda das Gaivotas, Alameda
dos Guarás, Alameda dos Periquitos, todas localizadas no Loteamento Horizonte Verde,
Glebas II, III e IV, Bairro Caeté; 1549. Solicita reparo nos ponto de ônibus da Estrada do
Aguassaí e Bairro Caeté; 1550. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento par
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as vias: Rua Aníbal Martins, Cel. José Castilho, Ten. Antonio Righini de Moura, Cláudio
Franchi, Cel. Coriolano e Praça Fernando Leite de Camargo, Loteamento Clube dos
Oficiais da Polícia Militar, Bairro do Carmo; 1551. Solicita a limpeza dos bueiros, roçada e
capinação nas Ruas Nossa Senhora do Carmo, José Benedito do Carmo, Aniseta dos
Santos, Pedro Marcelino, Anselmo Martinês, Santa Clara, Valentino do Carmo, Cruzeiro,
Don Pierino Crispiático e Viela Alzira do Carmo, Bairro do Carmo; e 1552/2015. Reitera
pedido feito através da Indicação n° 1462/2015, Solicitando serviços de manutenção na
ponte de madeira para acesso de pedestres à Vila Lino;
Moções:
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº 224/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada
senhora Pierina Zanetti;
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº 230/2015. De Pesar pelo falecimento da
estimada Senhora Rússia Silvestre Pedro;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº 231/2015. De Pesar pelo falecimento
do estimado Senhor Laurindo Martins Pequeno; e
Vereador Adenilson Correia – nº 232/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado
Senhor Fernando da Silva.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moções de Pesar – nºs: 224, 225, 231 e 232/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará; e
Indicações – nºs 1523 a 1556/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Boa noite São Roque, colegas
vereadores, imprensa regional, ex-vereadores, munícipes presentes, funcionários da
Câmara e internautas. Sou o Vereador Guto Issa, de São Roque. Nesta noite importante
para a História política de São Roque, tenho o dever de votar as contas da Administração
Pública Municipal, do ano de 2010. Após estudar criteriosamente o Parecer do Tribunal, de
ouvir o meu grupo de apoiadores, amigos e familiares, adianto aos senhores o meu voto:
Votarei favoravelmente às contas de 2010 e contrário ao parecer do Tribunal de Contas do
Estado. Sou extremamente cuidadoso no quesito Dinheiro Público e fui contrario a todas as
isenções de Impostos remetidas à esta casa. Não tenho procuração para defender o ExPrefeito Efaneu, nem ele precisa disto. Sequer estive ao seu lado na eleição passada, o
que me deixa mais isento ainda para julgá-lo. Com a mesma responsabilidade e coerência
que pautaram o Meu Mandato desde o início, divido a justificativa do meu voto em dois
aspectos: o Técnico e o Político. Em ambos, encontro motivos e razões para aprovar as
contas de 2010 do Sr. Efaneu. Aspecto técnico: O Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo aponta que o ex-prefeito de São Roque deixou de integralizar no prazo determinado
pela lei, a verba correspondente ao FUNDEB, Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica o equivalente a 0,13% de todo valor do Fundo. Este valor representa cerca de
R$47.000,000 (quarenta e sete mil reais). Segundo o ex-Prefeito, ao ver que a Construtora
de uma escola entraria em inadimplência, pediu o estorno do Dinheiro pago pela Prefeitura,
de cerca de R$80.000,00. Agiu, portanto, com excesso de zelo. O Tribunal de Contas não
aceitou despesas pagas por outros órgãos da Administração Municipal na Educação. O
mesmo Tribunal não aponta dolo, ou seja, é muito importante que fique claro para a
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população de São Roque: Não houve roubo, não houve superfaturamento, o dinheiro ficou
retido no caixa da Prefeitura de São Roque, ou seja, o Município não teve perda alguma.
Contas de 2008, votadas em 2012: A Câmara Municipal em 2012 já votou exatamente o
mesmo tipo de apontamento e rejeitou o parecer do Tribunal referente às contas de 2008.
Neste caso idêntico ao de hoje, o percentual não integralizado do FUNDEB foi 3,46%, em
2008, contra os 0,13% de 2010 debatidos nesta noite. Ou seja, amigos: vinte vezes o
percentual da diferença discutida hoje!!! Portanto, as Contas de 2008, votadas em 2012, 20
vezes a diferença de 2010, foram aprovadas por este Plenário. Naquela ocasião, os
Vereadores rejeitaram o parecer do Tribunal de Contas e aprovaram as contas do Prefeito
Efaneu, repito, pelo mesmo motivo discutido nesta noite, ou seja, não integralização de
recursos do FUNDEB, que não foram desviados, não foram superfaturados e que restaram
nos cofres da Prefeitura. Votaram contra o parecer do Tribunal em 2012 os seguintes
Vereadores: Alfredo Estrada, Chula, Donizete, Etelvino, Toco, Julio Mariano e Rafael
Marreiro. Portanto, este tipo de votação não é fato novo neste Plenário. Contas de 2000,
votadas em 2006: Mesma situação, parecer contrario do TCE rejeitado pelos então
Vereadores: Alacir, Estrada, Chula, Lilo, Etelvino, Toco, João Paulo, Maurinho Pai e
Robertinho da CPFL. E assim sucessivamente, as contas de 2004, 2002, 1998 1997, todas
aprovadas por este Plenário. Contas de 2010 X Contas 2013 – Comparação: Com doze
anos de administração do município, passaram pela Administração Efaneu mais de um
bilhão e meio de reais de dinheiro público. Neste universo os cerca de R$46.500,00
discutidos hoje, sem dolo algum, beiram ao limite da insignificância. É fato público e notório
que o Município de São Roque alcançou sob sua gestão, a nona posição no Estado de São
Paulo no quesito Responsabilidade Fiscal. No ano de 2013, na administração atual a
cidade caiu 343 posições neste Ranking de Responsabilidade Fiscal. O Prefeito atual,
mesmo depois de ter administrado 600 milhões de reais, comprado parquinhos e lousas
suspeitas, alugado carros e máquinas tem, incrivelmente suas contas de 2013 aprovadas
pelo mesmo Tribunal. É realmente contraditório, não acham amigos? Só no caso dos
Playgrounds, o Prefeito atual responde na Justiça pela diferença de quase Setecentos Mil
Reias. Entendido pelo Ministério Público de São Paulo como enriquecimento ilícito e
improbidade administrativa, o valor supostamente desviado dos cofres do Município de São
Roque no caso dos parquinhos, equivale a 14 vezes o valor debatido nesta noite. Sem falar
em contratos de roçada, compra de brita, coleta de lixo, valores pagos nos itens das
Merenda, Masterpublics, aí seria chutar cachorro morto, como se dizia antigamente.
Portanto, no quesito Uso do Dinheiro Público a Administração atual não tem embasamento
algum para cobrar nada de quem quer que seja. É como falar de corda em casa de
enforcado... Aspecto político: No aspecto político, o que se intenta hoje é, única e
exclusivamente, barrar a nova candidatura do Prefeito Efaneu à Prefeitura de São Roque,
ou seja, impedir a população do município de votar novamente nele para Prefeito de São
Roque. É muito bom que os senhores saibam que houve um intenso trabalho de bastidores
de todos, eu repito, todos os outros pré-candidatos a Prefeito, para que estas contas sejam
reprovadas e tornem Efaneu inelegível, deixando o caminho livre para as suas
candidaturas pessoais. Enquete para Prefeito: Enquete com intenção de voto para Prefeito,
realizada recentemente nas ruas de São Roque, encomendada por um Deputado Estadual
da região, circula pelos corredores da Assembléia Legislativa e aponta os seguintes
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números, para a corrida municipal de 2016: Intenção de voto estimulada: Efaneu 52%,
Daniel 10%. Portanto, depois de dois anos e meio de Mandato, o Prefeito atual tem apenas
dez por cento de intenção de voto, ou seja, 90% da população não deseja a continuidade
do seu governo por mais 4 anos... Ainda quer ficar mais 4 anos para fazer o quê???
Conclusão: Concluindo, amigos desde o início do meu mandato, mantenho a coerência e a
lisura: não me arrependo de nenhum voto sequer dado e nesta noite não será diferente.
Sempre com a máxima prudência, analiso friamente cada projeto e faço aquilo que entendo
ser o melhor para São Roque. Devo satisfação unicamente à classe trabalhadora do
município, que me elegeu para fazer o melhor pela nossa cidade. Portanto, amigos, Não
como pela mão de ninguém!!! Por isto, com total segurança e tranqüilidade, voto contra o
parecer do Tribunal às contas de 2010, o mesmo Tribunal que aponta como favoráveis às
contas de 2013 da Prefeitura de São Roque, incluindo a suposta triangulação e
superfaturamento na compra dos parquinhos e das lousas digitais. Tenta-se aqui e agora
cercear a vontade da população de São Roque, que em sua maioria, deseja o retorno de
Efaneu ao cargo de Prefeito. Com a certeza da consciência tranqüila e do dever cumprido,
agradeço a atenção. Deus abençoe a todos.
2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que agradece a São Pedro pelas
chuvas, mas não pode agradecer à Prefeitura, porque muitas crianças estão sem poder
freqüentar as aulas nesses dias de chuva, devido a má conservação das estradas de
acesso às escolas. Informa que nesta Sessão será julgado o Parecer Contrário do Tribunal
de Contas, às contas do Poder Executivo do ano de 2010, do Ex-Prefeito Efaneu Nolasco
Godinho, devido ao fato de aplicar e não gastar os 0,13%, um valor aproximado de R$
46.000,00, da Educação. Apela para o bom senso dos Vereadores para derrubar o Parecer
contrário do Tribunal de Contas, e aprovar as contas do Poder Executivo do ano de 2010,
porque o recurso financeiro foi aplicado e não houve de desperdício de dinheiro público.
Fala que por outro lado o Governo atual desperdiçou recurso público com a compra
superfaturada dos playgrounds, e as escolas municipais não contam nem com materiais de
limpeza. Fala que está havendo uma grande exploração eleitoreira, com o assunto da
aprovação das contas anuais de 2010, e que a eleição não é hoje. Convida os Nobres
colegas Vereadores para votar conscientes.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que anseia que os Nobres
colegas Vereadores que sejam conscientes e sejam razoáveis, para votar contra o Parecer
do Tribunal de Contas, e votem favorável à aprovação das contas anuais de 2010, do ExPrefeito Efaneu Nolasco Godinho. Fala que o Prefeito atual, no ano de 2013, para atingir o
percentual do FUNDEB, comprou playgrounds superfaturados.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Convida a todos os Vereadores para
analisar e avaliar todos os anos de Governo do Ex- Prefeito, Senhor Efaneu Nolasco
Godinho. Ressalta que o Ex-Prefeito, fez um bom governo durante todo o tempo de sua
atuação como Prefeito do Município de São Roque. Fala que, fazendo um comparativo, vê
que o atual Prefeito comprou e playgrounds, e compra merenda escolar com valores
superfaturados e tem suas contas aprovadas.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre o assunto comentado na Sessão
passada, sobre a questão do aumento da mortalidade infantil. Lembra que o Município de
São Roque, em abril de 2008, fez pactuação com os municípios vizinhos, Mairinque,
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Alumínio e Araçariguama, que a partir de 24/04/2008, todas as parturientes atendidas pelo
SUS, passaram a ser atendidas pelo Município de São Roque. Fala sobre o aumento da
mortalidade infantil as informações devem ser passadas depois de analisadas, pois estão
difamando a Cidade de São Roque, com informações errôneas sobre esse assunto. Fala
que veio preparado para discutir o assunto em pauta, do julgamento das contas anuais do
Executivo de 2010, e o Governo Municipal mistura a questão do FUNDEB, com a questão
da saúde, para confundir e dispersar a atenção dos Vereadores sobre o assunto em pauta.
Diz que está analisando o assunto do aumento da mortalidade infantil, e no momento
oportuno vai utilizar o Regimento Interno, para esclarecer essa questão. Fala que se
assusta por alguém não defender o Município de São Roque, porque a saúde no Município
sempre foi uma das melhores da Região.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que está no aguardo da próxima
eleição.
3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Informa que sempre fez oposição ao Governo do
Ex-Prefeito Efaneu Nolasco Godinho. Afirma que é favorável ao Parecer Contrário do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, às Contas do ano de 2010, do Ex-Prefeito
Efaneu. Diz que o Processo entrou na Justiça, e feito todas as alegações para a
aprovação, e o Tribunal de Contas manteve o Parecer Contrário. Fala que no Processo
existe uma série de problemas na Justiça foram apontados e deu origem ao Parecer
Contrário às Contas do Poder Executivo do ano de 2010. Diz que o Parecer Contrário do
Tribunal de Contas foi pautado nas Leis do País. Afirma que não quer mais esse tipo de
Administração, porque passou quatro anos de seu mandato de Vereador vendo
favorecimento aos mais favorecidos. Fala que quer que a Cidade esteja aberta para
construção de novos condomínios. Afirma que e sonha com a Cidade de São Roque em
crescimento constante. Diz que as portas do seu Gabinete estão abertas aos munícipes.
4. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Diz que foi eleito pelo voto de
confiança das pessoas para ser um legislador. Fala que seu voto é a favor do Parecer
Contrário do Tribunal de Contas. Diz que faz a sua parte como Vereador.
Ordem do Dia:
1. O Presidente solicita ao 1º Secretário para que faça a leitura do Parecer nº 061/2015, de
31/08/2015, de autoria da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
O Vereador Etelvino Nogueira apresenta Requerimento, nos termos do Art. 254 do R.I.,
solicitando o adiamento da votação por 02 (duas) Sessões. O Presidente propôs que o
pedido submetido ao crivo do Plenário. O Vereador Etelvino Nogueira, líder de bancada,
diz que, nos termos do Art. 254, o adiamento independe de deliberação do Plenário,
afirmação que diverge do entendimento da Presidência. Por esse motivo o Presidente dá
continuidade ao Processo de Votação. O Vereador Alfredo Fernandes Estrada propõe o
adiamento da votação para a próxima sessão. O Requerimento foi rejeitado por 08 (oito)
votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo
Soares, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Rafael
Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 06 (seis) votos favoráveis dos
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino
Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro
Salvador Sgueglia de Góes. Após a votação, o Presidente abre a palavra para o Senhor
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Efaneu Nolasco Godinho, seu representante legal Dr. Rafael Bonino e as testemunhas
Márcia de Jesus Costa Nunes, Carla Rogério Agostinho e Reynaldo Luis Perazzolli,
totalizando o prazo de 89 (oitenta e nove) minutos. Ato contínuo, entra em discussão o
Projeto de Decreto Legislativo n° 017-L, de 04/09/2015, de autoria da Comissão
Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que "Dispõe sobre a aprovação do
Parecer TC nº 00002756/026/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,
Exercício Financeiro de 2010". O Projeto foi aprovado com 10 (dez) votos favoráveis dos
Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo
Fernandes Estrada, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, José Carlos de
Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira;
e 05 (cinco) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino
Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro
Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão, votação nominal e maioria qualificada; e
2. Projeto de Lei nº 072/2015-L, de 31/08/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, que “Institui a Semana MOVIMENTODOPEDAL em incentivo à prática do
ciclismo”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria
simples.
Explicação Pessoal:
Encerram-se os trabalhos às 21h57min.
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