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discussão, O Projeto de Lei n", 12/2016, do Executivo, ninguém
querendo discutir, o Senhor Presidente colocou em e
(primeira) votação, sendo aprovado por unanimidade de
votos, em Ia (primeira) votação. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em 2a(segunda) discussão, ninguém
querendo discutir, o Senhor Presidente colocou em 2a
(segunda) votação, sendo aprovado por unanimidade de votos,
em 2a (segunda) votação. Diante do resultado, o Senhor
Presidente declarou aprovado o Projeto de Lei nO.12/2016, do
Executivo, que Ratifica a extinção de contrato de consórcio
pública para com o Consórcio Internacional de Saneamento
Básico da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê - CISAB SMT
e dá outras providências". Nada mais havendo a tratar o
Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, "sob
a proteção de Deus, encerramos os trabalhos", agradecendo a
presença de todos, da qual para constar, eu, Nilda Maria de
Camargo Ferreira, como Secretária lavrei esta Ata, que após
lida e aprovada, vai assinada por mim Secretária, e pelo
Presidente da Câmara Municipal de Quadra.
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Cidade de Quadra, Estado de São Paulo, sob a Presidência do
Senhor Vereador Maurício Soares Saraiva, Vereador mais
votado entre os presentes. Inicialmente, o Senhor Marcos
Antonio dos Santos, fez a saudação às autoridades, visitantes e
os presentes em geral, agradecendo a presença de todos, pelo
apoio a Sessão Solene, em seguida, o Senhor Marcos Antonio
dos Santos, solicitou a atenção de todos e solicitou aos
Senhores Vereadores eleitos que ingressassem ao Plenário e
ocupassem seus lugares como integrantes do Poder Legislativo
Municipal de Quadra, Senhor Alcides Baldassim, SenhorEIi
Dias de Carvalho, SenhorEliseu
Camargo, Senhor Eurico
Paulo Lopes, Senhor José Luís Gonçalves, Senhora Mara
Cristina Soares, Senhor Ricardo Galvão de Campos, Senhora
Roseli Vieira Rodrigues, em seguida passaram a Compor a
Mesa Presidencial e para tanto foi convidado o Senhor Pastor
José Roque Pereira, o Senhor Prefeito Municipal eleito Luiz
Carlos Pereira, e em seguida o Senhor Vice-Prefeito eleito
Rubens Geraldo Coelho. Para Presidir a presente Sessão
Solene foi anunciado Excelentíssimo Senhor Mauricio Soares
Saraiva, vereador mais votado no pleito de 02 (dois) de
Outubro de 2016 (dois mil e dezesseis). O Senhor Presidente
assumiu a mesa presidencial e após cumprimentar todas as
autoridades presentes, convidou para secretariar os trabalhos
desta sessão solene o ilustre Senhor Vereador Ricardo Galvão
de Campos. Em seguido o Senhor Presidente solicitou ao
Senhor Vereador Ricardo Galvão de Campos que procedesse a
leitura de um texto bíblico, como norma regimental desta casa
de Leis. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a presente
Sessão Solene de Instalação da Câmara Municipal de Quadra,
em sua 6a Legislatura, 2.017 (dois mil e dezessete) a 2.020 (dois
mil e vinte) e posse do Senhor Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores. Em seguida o Senhor Presidente declarou em
conformidade com o artigo 9°, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Quadra, e Artigo 4a do Regimento Interno da
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Câmara Municipal de Quadra, solicitou ao Senhor Vereador
Ricardo Galvão de Campos, que estava secretariando a
presente sessão que recebesse dos demais vereadores a
declaração de bens e cópia do Diploma expedido pela Justiça
Eleitoral da Comarca de Tatuí e confirmasse a autenticidade
dos documentos, estando os documentos ora recebidos
legalmente confirmados pela Mesa em conformidade com a
Lei Orgânica do Município de Quadra, Estado de São Paulo,
em seguida. o Senhor Secretário convidou a todos os
vereadores a ficarem em pé para com o Presidente prestarem
o compromisso conforme preceitua o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Quadra em seu Artigo 5°. Em seguida o
Senhor Presidente solicitou o Senhor Vereador Eurico Paulo
Lopes que ocupasse a Tribuna e procedesse ao Juramento
Regimental acompanhado
em voz alta pelos ilustres
vereadores: Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu
mandato, mantendo, defendendo e cumprindo a Lei Orgânica,
observando as Leis da União, do Estado e do Município,
promovendo o bem estar geral dos munícipes e exercendo o
cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da
legalidade. E todos os Senhores Vereadores declararam
"Assim o Prometo". Em seguida' o Senhor Presidente de
acordo com a competência que lhe é conferida pelo artigo 17
(dezessete) da Lei Orgânica do Município de Quadra, -----~
combinado com o Artigo 4° e 5°, do Regimento Interno desta ã
Casa de Leis, o Senhor Presidente declarou empossados os
Senhores Vereadores e, consequentemente, instalada a
Câmara Municipal de Quadra, em sua 6a Legislatura, para o
período de 2.017 (dois mil e dezessete) a 2.020 (dois mil e
vinte), o qual o Senhor Presidente pediu a todos os Senhores
Vereadores para assinarem o Termo de Posse. Em seguida em
conformidade com o Artigo 34 (trinta e quatro) da Lei
Orgânica do Município de Quadra, Estado de São Paulo, o
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Luiz Carlos Pereira,
que apresentasse ao Senhor Vereador Ricardo Galvão de
Rua João Antonio Lobo, n° 662 - Jardim Tonico Vieira - Quadra-SP
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Campos, que estava secretariando esta Sessão, a Declaração
de Bens e cópia do Diploma expedido pela Justiça Eleitoral da
Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo. Em seguida o Senhor
Secretário Vereador Ricardo Galvão de Campos, depois de
confirmado a legalidade pela Mesa, dos documentos ora
recebidos, e em conformidade com a Lei Orgânica do
Município de Quadra, Estado de São Paulo, em seguida o
Senhor Presidente Mauricio Soares Saraiva solicitou o Senhor
Vereador Eurico Paulo Lopes que ocupasse a Tribuna e
procedesse a leitura do Juramento Regimental que será
acompanhado em voz alta pelo ilustre Senhor Prefeito Luiz
Carlos Pereira conforme preceitua o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Quadra para prestar compromisso de
posse e juramento, em seguida o Senhor Luiz Carlos Pereira
fez o juramento como Prefeito: Prometo exercer com
dedicação e lealdade o meu mandato, mantendo, defendendo e
cumprindo a Lei Orgânica, observando as Leis da União, do
bem estar geral dos munícipes e exercendo o cargo sob a
inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade.
"Assim Prometo". Em seguida o Senhor Presidente no uso da
competência que lhe é conferido pelo Artigo 17 (dezessete) da
Lei Orgânica do Município de Quadra, combinado com os
Artigos 4° e 5° do Regimento Interno desta Casa de Leis,
declarou empossado o Senhor Luiz Carlos Pereira, no cargo
de Prefeito Municipal de Quadra, para o período de 2.017
(dois mil e dezessete) a 2.020 (dois mil e vinte), o qual o Senhor
Prefeito assinou o Termo de posse. Em seguida em
conformidade com o Artigo 34 (trinta e quatro) da Lei
Orgânica do Município de Quadra; Estado de São Paulo, o
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Rubens Geraldo
Coelho, que apresentasse ao Senhor Vereador Ricardo Galvão
de Campos, que estava secretariando
esta Sessão, a
Declaração de Bens e cópia do Diploma expedido pela Justiça
Eleitoral da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo. Em
seguida o Senhor Secretário Vereador Ricardo Galvão de
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Campos, depois de confirmado a legalidade pela Mesa, dos
documentos ora recebidos, e em conformidade com a Lei
Orgânica do Município de Quadra, Estado de São Paulo, em
seguida o Senhor Presidente Mauricio Soares Saraiva solicitou
o Senhor Vereador Eurico Paulo Lopes que ocupasse a
Tribuna e procedesse a leitura do Juramento Regimental que
será acompanhado em voz alta pelo ilustre o Senhor Vice
Prefeito Rubens Geraldo Coelho conforme preceitua o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Quadra para
prestar compromisso de posse' e juramento,. em seguida o
Senhor Rubens Geraldo Coelho fez o juramento como Vice
Prefeito: Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu
mandato, mantendo, defendendo e cumprindo a Lei Orgânica,
observando as Leis da União, do bem estar geral dos
munícipes e exercendo o cargo sob a inspiração da
democracia,
da legitimidade e da. legalidade. "Assim
Prometo". Em seguida o Senhor Presidente no uso da
competência que lhe é conferido pelo Artigo 17 (dezessete) da
Lei Orgânica do Município de· Quadra, combinado com os
Artigos 4° e 5° do Regimento Interno desta Casa de Leis,
declarou empossado o Senhor Rubens Geraldo Coelho, no
cargo de Vice Prefeito Municipal de Quadra, para o período
de 2.017 (dois mil e dezessete) a 2.020 (dois mil e vinte), o qual
o Senhor Vice Prefeito assinou o Termo de posse. Em seguida
o Senhor Presidente convidou todos os presentes para em pé
reverenciar o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida o Senhor
presidente Mauricio Soares Saraiva, concedeu a palavra ao
Senhor prefeito Luiz Carlos Pereira. O Senhor prefeito Luiz
Carlos Pereira fez agradecimentos a todos os munícipes que
votaram na sua pessoa e disse que estaria honrando todos que
estavam presente na sessão, disse que fará um trabalho
somando com os vereadores, estaria à disposição de todos
independentemente de partidos políticos, dos vereadores e de
todos os munícipes, e que não haveria da parte dele nenhum
obstáculo para trabalhar em favor de nossa população, pediu
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a ajuda de todos e prometeu que ia fazer uma administração
honesta, e que iria se empenhar para o crescimento do
Município e a melhoria de todos, em seguida encerrou
agradecendo a todos os munícipes. Em seguida o Senhor
Presidente convidou todos os presentes para em pé reverenciar
o Hino Municipal de Quadra. Em seguida o Senhor Presidente
Mauricio Soares Saraiva, com a palavra felicitou todos os
vereadores pelo mandato recebido de nossos munícipes, saldou
a todos os presentes, comentou sobre a evolução positiva que
vem acontecendo no nosso Município, relembrou e valorizou
os quadrenses na pessoa de sua Tia Alzira que nos deixou
recentemente, homenagear todos os entes queridos que de uma
forma ou de outra que contribuíram para o progresso do
nosso Município e que nos antecederam, tendo uma história
feita com determinação e de trabalho presente e um futuro
que é importante valorizar, e com isso é bom lembrar e
aumentar o fortalecimento dos laços entre Legislativo e o
Executivo, facilitando assim a ação dos poderes em favor da
nossa sociedade, como um todo, disse também que a função
principal dos vereadores é fazer as Leis e fiscalizar as ações do
Executivo e ser a voz da população, e que o serviço mantido
pela Prefeitura Municipal é de responsabilidade de todos, e
que mais uma vez estaria à disposição do Prefeito, dos
vereadores e de todos os munícipes, e que não haveria da parte
dele nenhum obstáculo para trabalhar em favor de nossa
sociedade, afirmou não ter nenhum arrependimento, nem
ressentimentos e sim coragem de enfrentar desafios ainda
maiores, e encerrou agradecendo a todos. Em seguida o
Senhor Presidente Mauricio Soares Saraiva citou que uma vez
empossados o Senhor Prefeito Luiz Carlos Pereira e o Senhor
Vice Prefeito Rubens Geraldo Coelho, deixarão a Câmara
Municipal para dirigirem-se a Prefeitura Municipal, para a
transmissão
do Cargo de Prefeito e Vice Prefeito
respectivamente e a posse dos Secretários e Diretores
Municipais, disse também que seria uma honra em nome do
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Legislativo se o Senhor Prefeito e Vice continuasse em nosso
meio prestigiando nossos trabalhos, o qual aceitaram o convite
e permaneceriam na Casa de Leis até o termino da solenidade.
Em seguida o Senhor Presidente suspendeu a Sessão por
alguns minutos. Após o intervalo o Senhor Presidente reabriu
os trabalhos da presente Sessão e passou a proceder a Eleição
da Mesa da Câmara Municipal de Quadra para o 1° Biênio da
6a Legislatura, em conformidade com o Artigo 9° da Lei
Orgânica do Município de Quadra, combinado com os Artigos
6°, 7°, 8° e 9° do Regimento Interno desta Casa de Leis. Em
seguida o Senhor Presidente declarou que o quórum
necessário para a eleição da Mesa da Câmara Municipal é a de
maioria absoluta, ou seja, a presença de 05 (cinco) dos
Senhores Vereadores, de acordo com o Artigo 10° do
Regimento Interno desta Casa de Leis, que elegerá os
componentes da Mesa da Câmara Municipal de Quadra, que
ficarão automaticamente empossa dos, de acordo com a
determinação da Lei Orgânica do Município de Quadra e
Regimento Interno da Câmara Municipal, a Mesa da Câmara
Municipal de Quadra será eleita para um mandato de dois
anos consecutivos, biênio 2.017 (dois mil e dezessete) a 2.018
(dois mil e dezoito). Em seguida o Senhor Presidente solicitou
ao Senhor Secretario, que fizesse a chamada dos Senhores
Vereadores, para a verificação de presença e quórum '"
regimental para a Eleição da Mesa. Estando todos os Senhores ~
Vereadores Presentes, em seguida o Senhor Presidente ~ ~
declarou aos Senhores Vereadores que a Eleição da Mesa é B ~
secreta, mediante cédula com indicação dos nomes dos B ~ee
Candidatos e respectivos Cargos, e que os Senhores Q "-- ~
Vereadores serão chamados por ordem alfabética e receberá~.~~
do Presidente uma cédula contendo o Cargo que será votado e ~~~
o nome de todos os Senhores Vereadores aptos a ser votados ~ ~
em conformidade com o Artigo 7° do Regimento Interno desta G ~
Casa de Leis, no local apropriado deverão marcar com um ~ ~
"X" no quadro correspondente ao nome escolhido, dobrará a ~ ~
ti:
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cédula e a colocarão na urna de votação, esta cédula estará
rubricada pelo Senhor Presidente, e cada uma será entregue
aos Senhores Vereadores, o qual se dirigirá ao local de votação
e depositará o seu voto na urna para o Candidato de sua
escolha, sendo votado um a um até o último vereador votante.
Em seguida o Senhor Presidente iniciou a votação para o
cargo de Presidente. Em seguida o Senhor Presidente solicitou
ao Senhor Secretario que fizesse a chamada dos Senhores
Vereadores, chamando-os nominalmente um a um para
apanhar a cédula na Mesa Presidencial e executar o voto. Em
seguida o Senhor Presidente declarou encerrada a votação
para o Cargo' de Presidente, e solicitou a presença dos
Senhores Vereadores, Roseli Vieira Rodrigues e Alcides
Baldassim, para procederem
à abertura
da urna e
acompanharem' a votação e servirem de escrutinadores na
apuração dos votos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou
aos escrutinadores
que retirassem as cédulas da urna,
conferissem as mesmas e entregassem ao Senhor Presidente,
que abriria uma a uma, conferiria e separaria conforme o voto
identificado aos vereadores que participaram da eleição da
Mesa ao Cargo de Presidente. Após contagem dos votos deu o
seguinte resultado o Senhor Vereador Eurico Paulo Lopes
obteve 04 (quatro) votos, e o Senhor Vereador Mauricio
Soares Saraiva obteve 05 (cinco) votos, ou seja, dando um total
de 09 (nove) votos validos. Após a contagem dos votos em
seguida o Senhor Presidente declarou em conformidade com o
resultado para o biênio 2.017 (dois mil e dezessete) a 2.018
(dois mil e dezoito), eleito para o Cargo de Presidente da
Câmara Municipal de Quadra o Senhor Vereador Mauricio
Soares Saraiva. Em seguida dando continuidade à votação aos
Cargos da Mesa da Câmara Municipal de Quadra, o Senhor
Presidente iniciou a votação para o cargo de Vice-Presidente.
Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Senhor
Secretario que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores,
chamando-os nominalmente um a um para apanhar a cédula
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na Mesa Presidencial e executar o voto. Em seguida o Senhor
Presidente declarou encerrada a votação para o Cargo de
Vice-Presidente,
e solicitou a presença dos Senhores
Vereadores, Eliseu Camargo e Mara Cristina Soares, para
procederem à abertura da urna e acompanharem a votação e
servirem de escrutinadores na apuração dos votos. Em seguida
o Senhor Presidente
solicitou aos escrutinadores
que
retirassem as cédulas da urna, conferissem as mesmas· e
entregassem ao Senhor Presidente, que abriria uma a unia,
conferiria e separaria conforme o voto identificado aos
vereadores que participaram da eleição da Mesa ao Cargo de
Vice-Presidente. Após contagem dos votos deu o seguinte
resultado o Senhor Vereador Eliseu Camargo obteve .04
(quatro) votos, e o Senhor Vereador José Luís Gonçalves
obteve 05 (cinco) votos, ou seja, dando um total de 09 (nove)
votos validos. Após a contagem dos votos em seguida o Senhor
Presidente declarou em conformidade com o resultado para o
biênio 2.017 (dois mil e dezessete) a 2.018 (dois mil e dezoito),
eleito para o Cargo de Vice Presidente da Câmara Municipal
de Quadra o Senhor Vereador José Luís Gonçalves. Em
seguida dando continuidade à votação aos Cargos da Mesa da
Câmara Municipal de Quadra, o Senhor Presidente iniciou a
votação para o cargo de 10 Secretario. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor Secretario que fizesse a
chamada
dos
Senhores
Vereadores,
chamando-os
nominalmente um a um para apanhar a cédula na Mesa
Presidencial e executar o voto. Em seguida o Senhor
Presidente declarou encerrada a votação para o Cargo de 10
Secretario, e solicitou a presença dos Senhores Vereadores, Eli
Dias de Carvalho e José Luís Gonçalves, para procederem à
abertura da urna e acompanharem a votação e servirem de
escrutinadores na apuração dos votos. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou aos escrutinadores que retirassem as
cédulas da urna, conferissem as mesmas e entregassem ao
Senhor Presidente, que abriria uma a uma, conferiria e
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separaria conforme o voto identificado aos vereadores que
participaram da eleição da Mesa ao Cargo de 1° Secretário.
Após contagem dos votos deu o seguinte resultado o Senhor
Vereador Alcides Baldassim obteve 04 (quatro) votos, e o
Senhor Vereador Ricardo Galvão de Campos obteve 05 (cinco)
votos, ou seja, dando um total de 09 (nove) votos validos. Após
a contagem dos votos em seguida o Senhor Presidente
declarou em conformidade com o resultado para o biênio
2.017 (dois mil e dezessete) a 2.018 (dois mil e dezoito), eleito
para o Cargo de 1° Secretário da Câmara Municipal de
Quadra o Senhor Vereador Ricardo Galvão de Campos. Em
seguida dando continuidade à votação aos Cargos da Mesa da
Câmara Municipal de Quadra, o Senhor Presidente iniciou a
votação para o cargo de 2° Secretario. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor Secretario que fizesse a
chamada
dos
Senhores
Vereadores,
chamando-os
nominalmente um a um para apanhar a cédula na Mesa
Presidencial e executar o voto. Em seguida o Senhor
Presidente declarou encerrada a votação para o Cargo de 2°
Secretario, e solicitou a presença dos Senhores Vereadores,
Eurico Paulo Lopes e Ricardo Galvão de Campos, para
procederem à abertura da urna e acompanharem a votação e
servirem de escrutinadores na apuração dos votos. Em seguida
o Senhor Presidente solicitou aos escrutinadores
que
retirassem as cédulas da urna, conferissem as mesmas e
entregassem ao Senhor Presidente, que abriria uma a uma,
conferiria e separaria conforme o voto identificado aos
vereadores que participaram da eleição da Mesa ao Cargo de
2° Secretário. Após contagem dos votos deu o seguinte
resultado a Senhora Vereadora Mara Cristina Soares obteve
04 (quatro) votos, e a Senhora Vereadora Roseli Vieira
Rodrigues obteve 05 (cinco) votos, ou seja, dando um total de
09 (nove) votos validos. Após a contagem dos votos em seguida
o Senhor Presidente declarou em conformidade com o
resultado para o biênio 2.017 (dois mil e dezessete) a 2.018
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(dois mil e dezoito), eleito para o Cargo de 20 Secretário da
Câmara Municipal de Quadra a Senhora Vereadora Roseli
Vieira Rodrigues. Em seguida o Senhor Presidente a vista dos
resultados, declarou que a Mesa da Câmara Municipal de
Quadra, ficou assim constituída, para o biênio de 2.017 (dois
mil e dezessete) a 2.018 (dois mil e dezoito), para Presidente o
Senhor Vereador Mauricio Soares Saraiva, para VicePresidente o Senhor Vereador José Luís Gonçalves, para 10
Secretário o Senhor Vereador Ricardo Galvão de Campos e
para 20 Secretário a Senhora Vereadora Roseli Vieira
Rodrigues. Em seguida o Senhor Presidente encerrou a
Eleição da Mesa da Câmara Municipal de Quadra, e declarou
empossados em seus Cargos, os Senhores Vereadores eleitos,
de acordo com a Lei Orgânica do Município de Quadra e
Regimento Interno desta Casa de Leis. Em seguida o Senhor
Presidente Mauricio Soares Saraiva agradeceu a presença das
autoridades, dos convidados e de toda a população de Quadra
pela confiança nele depositada dando a ele a maior votação no
Pleito de 02 (dois) de Outubro de 2.016 (dois mil e dezesseis), e
encerrou agradecendo todos os presentes e de acordo com o
dispositivo Regimental assumiu a Presidência e continuando
com a palavra na tribuna o Senhor Presidente Mauricio
Soares Saraiva iniciou pedindo a permissão a cada um, para
fazer votos de agradecimentos, agradecendo primeiramente a
Deus, agradeço a toda minha família pelo apoio e quero
agradecer também a todos os meus amigos, quero agradecer
de modo especial os que votaram em mim, pois recebi 211
votos me fazendo assim o vereador mais votado em 02 de
outubro de 2016, e com muito orgulho e comprometimento,
vou exercer o meu terceiro mandato, quero ressaltar que essa
vitória não é minha, não é sua, essa vitória é nossa.
Continuando
com a palavra
quero
externa r meus
agradecimentos aos colegas vereadores, que depositaram o seu
voto de confiança em mim, para exercer nos próximos dois
anos, o cargo de Presidente da Câmara, minha posição neste
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parlamento será sempre de harmonia entre os colegas
vereadores, continuarei sendo a mesma pessoa que todos
conhecem, simples e companheiro de todos, estarei sempre à
disposição para discutirmos e chegarmos juntos a um
consenso nas pautas dessa casa, tenho certeza que não teremos
dificuldades porque estamos aqui todos com o mesmo ideal e
com maturidade e determinação saberemos conduzir essa casa
pois o trabalho do legislativo é o coração das ações de um
governo, pois ele legisla, fiscaliza, e acompanha as ações que o
executivo possa desempenhar, e por isso você Prefeito eleito
Luiz Carlos, meus sinceros agradecimentos pela confiança, e
quero desejar-lhe sucesso nesse inandato, pois siga sempre os
seus pensamentos e convicções, e continue prezando pela
transparência, ética e lealdade, e dessa forma com êxito,
conseguirá contribuir muito para o nosso Município, quero
deixar aqui meus sinceros agradecimentos e aproveitar a
oportunidade para desejar um feliz 2017 e um abraço fraterno
a todos vocês, muito obrigado Quadra. Em seguida o Senhor
Presidente convocou os Senhores Vereadores para ala
(primeira) Sessão Ordinária no dia 07 (sete) de Fevereiro de
2.017 (dois mil e dezessete). Em seguida o Senhor Presidente
com a palavra: neste momento peço a todos um minuto de
silêncio pelo 7° dia de falecimento da minha Tia a Senhora
Alzira Camargo Paes. Nada mais havendo o Senhor
Presidente declarou encerrada a presente Sessão, "Sob a
proteção de Deus, encerramos os trabalhos", agradecendo a
presença de todos, da qual para constar, eu, Ricardo Galvão
de Campos, como Secretário lavrei esta Ata, que após lida e
aprovada, vai assinada por mim Secretário, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Quadra.
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