ATA Nº 1.719, fls. 01
SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da centésima trigésima primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio
Olinto, realizada às dezenove horas do dia seis de abril de dois mil e dezesseis. Primeiro Período
Legislativo. Primeiro Semestre. Décima terceira Legislatura.
Presidente: AMARILDO STAVACZ
Secretário: WILSON NAPOLEÃO GUENZE
Com o total comparecimento dos Vereadores conforme assinatura no livro de presença.
Cumprimentando os Vereadores e ao público presente, o Presidente declarou aberta a centésima
trigésima primeira sessão da legislatura 2013/2016, Presidente solicitou ao Secretário que procedesse
a leitura da ata nº 1.718. Requerimento verbal realizada pelo Vereador João Issacard Borba
solicitando a dispensa da leitura da Ata 1718. Não havendo objeções, o Requerimento foi aprovado.
Após o presidente pronunciou: - Senhores Vereadores, está em discussão a Ata nº 1.718. Não havendo
manifestações para a retificação, a ATA Nº 1.718 foi APROVADA sem ratificações. Na leitura das
correspondências e Expedientes do Dia constou-se: Ofício nºs 050/2016, 054/2016, 056/2016 da
Prefeitura Municipal de Antonio Olinto, Comunicados nº CM 258455/2015, CM 258456/2015, CM
258454/2015, CM 258452/2015, CM 258451/2015, CM 258450/2015, CM 258449/2015, CM
258453/2015, posteriormente passou-se à deliberação de matérias na Ordem do Dia. Segunda
Deliberação do Projeto de Lei Complementar nº 01/2015 de autoria do Poder Legislativo.
Súmula: “Altera o Plano Diretor do Município de Antonio Olinto para tornar permissíveis
loteamentos multifamiliares na zona de uso pesados (industriais) e para reduzir as dimensões
mínimas dos lotes nesta zona”. Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura do Projeto
de Lei.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: boa noite a todos, como conversamos semana passada a
respeito desse projeto, ele visa melhorar o desenvolvimento do Município, há pessoas que têm
interesse em fazer loteamento mas existe certas áreas que o lote mínimo é mil metros quadrados, onde
foram destinadas no Plano Diretor como áreas industriais como é o exemplo a do nosso amigo
Toninho do Posto, ele tem interesse em fazer um loteamento mas infelizmente o Plano Diretor deixou
a desejar em vários pontos e ali ficaram lotes em torno de mil metros quadrados naquela região e
estamos alterando para que o mínimo seja quatrocentos e oitenta porque ali fica difícil pensar em uma
área industrial pois tem bastante casas. Então temos que mudar o Plano Diretor e destinar outra área.
E o que temos visto é que pessoas dentro do Município que venderam através de recibo hoje estão se
incomodando, pois quando você vai tirar uma matrícula a lei exige de acordo com o Plano Diretor do
Município. Então por isso está tendo essa alteração, e é algo que só vem a beneficiar o nosso
Município. Seria isso presidente, obrigado.
Não havendo mais manifestações por parte dos Vereadores, o Presidente proferiu: Está em segunda
votação o Projeto de Lei Complementar nº 01/2015, quem for a favor que permaneça sentado, quem
for contrário que se manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei Complementar nº
01/2015 foi aprovado em segunda votação por unânime votação. Indicação nº 17/2016 de autoria
do Vereador Wilson Napoleão Guenze, o qual solicita ao Poder Executivo, através do Setor
competente, que disponibilize 12 (doze) pranchões para confecções de bancos para uso do
Colégio Estadual Cecília Meireles e Escola Rural Municipal Marechal Candido Rondon, na
comunidade do Butiá. Solicita ainda, a colocação de manilhas no acesso ao portão dos referidos
educandários. Após a leitura o Presidente colocou em discussão a Indicação.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: bem senhor Presidente, como diz na Indicação é
uma solicitação do diretor Antonio, foi uma Indicação boa, a ideia dele para montar os bancos lá e
também para fazer o manilhamento ao lado do portão, aqui falou que fica barrento e escorregadio,
mas a água sai e vai até a entrada do Colégio e fica muito volume de água, para as crianças saíram
fica com dificuldade, molham os pés e até se sujam um pouco. Então peço ao Setor competente e ao
Prefeito que viabilize essa Indicação, seria isso senhor Presidente.
O Presidente acatou a Indicação e encaminhou ao Executivo para providências. Não havendo matérias
para deliberação, o Presidente concedeu a palavra franca aos Vereadores.

ATA Nº 1.719, fls. 02
SESSÃO ORDINÁRIA
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: obrigado Presidente,
cumprimentar os nobres Vereadores e o público presente. Quero começar o meu discurso desejando
boas vindas ao nosso colega Rinaldo que passou por um problema de saúde, ficou afastado dos
trabalhos da Câmara dos Vereadores, todos nós torcemos muito para que você retornasse logo às
atividades, não é porque estamos de lados opostos na política que a gente não queira que um
companheiro nosso esteja bem, você sabe que todos nós temos uma grande admiração, pela pessoa
que você é, e pelo Vereador que você é. Seja bem vindo uma vez mais à Câmara de Vereadores,
agradecer a presença de seus familiares, sua mãe, sua esposa, filho, nora, presentes hoje aqui na
sessão. Também quero fazer uma Indicação Verbal, sobre um problema que estamos tendo no quadro
urbano de nossas cidades, a questão da poeira em algumas ruas de nossa cidade que não são
pavimentadas, já cobrei no ano passado, fiz uma Indicação para que o Executivo disponibilizasse uma
caminhão pipa para molhar as ruas porque nesses dias mais quentes acaba tendo muita poeira nessas
ruas e eu queria que desse uma atenção especial a duas ruas: a rua que sobe da Cooperativa e a rua
do desvio, onde o tráfego de veículos é maior. A população já cobrou várias vezes do Departamento
de Obras a realização da molhança dessas ruas, mas até o momento os próprios moradores pegam as
mangueiras em casa e molhando para amenizar um pouco essa questão da poeira. Então é uma coisa
para se pensar, inclusive os moradores dessa região estão se mobilizando com abaixo assinado para
na próxima sessão estarem presentes na Câmara de Vereadores para estar cobrando com ênfase maior
essa questão, porque realmente, inclusive eu moro em uma dessas ruas; na rua da saída do desvio, e
realmente está complicado
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ (em aparte): lembro de sua Indicação e nós comentamos
de nós fazer, até com o Valdir, comentamos com o Vereador Valdir da Rigesa, eles poderiam doar
um caminhão pipa, até pelo tanto que eles usam o nosso Município na extração de madeira, e ficou
deles fazer esse serviço, de molhar, só que eles deixam muito a desejar, né Vereador? Então o certo,
se nós mobilizássemos os Vereadores junto com o Prefeito e fazer um pedido para a Rigesa, hoje eu
não sei como é o nome, eles mudaram o nome. Era uma boa ideia, né Vereador?
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: sim, mas a princípio acredito que
se o Executivo não tenha condições de comprar uma pipa, ou até mesmo se formos reivindicar
sabemos que o processo demora e não é tão fácil assim. Não defendendo a Rigesa, mas o tempo que
ela estava realizando o corte, e agora não está mais, eles estavam molhando três vezes ao dia, claro
que amenizava um pouco a questão, não era bem o que a população queria, inclusive os moradores
da rua em que eu resido, eles já não querem mais o desvio, se criou um problema ali: as casas ficaram
próximas do desvio, inclusive tem o projeto para mudança do Plano Diretor para que se faça um
loteamento, então daqui para frente só vai complicar mais a questão do desvio. Mas voltando a falar
da poeira, até os moradores da rua que sobe para a Cooperativa conversaram com o pessoal do
Departamento de Obras e eles falaram que era uma obrigação da Cooperativa, não puxando farinha
para ninguém, eu acho que não é obrigação da Cooperativa, até porque tudo o que sai da Cooperativa
de Antonio Olinto, sai com nota, eles pagam os impostos deles, então a obrigação é do Município.
Mas é claro, uma boa conversa com o pessoal da Cooperativa para ver se não tem como disponibilizar
a pipa ou o trator para fazer a molhança das ruas, até porque não é o ano todo que se precisa desse
serviço. Agora estamos passando por um período seco, não há previsão de chuva e as coisas vão se
dificultando cada dia mais. Então eu peço, encarecidamente ao Executivo, inclusive iria trazer o
abaixo assinado com a assinatura dos moradores, mas primeiramente vou fazer a Indicação Verbal,
para que dê tempo, essa semana, de o Executivo pensar em uma possibilidade de tentar resolver esse
problema, se não, na semana que vem os moradores vão estar presente aqui na sessão e aí a cobrança
vai ser um pouco maior. Mas eu acho que se conversando as coisas se resolvem. Então peço,
encarecidamente ao Executivo, que olhe com mais carinho nessa questão das ruas não pavimentadas
do nosso Município e uma atenção maior aos dois trechos que falei, onde circulam um tráfego maior
de veículos pesados. No mais agradecer a presença dos demais visitantes, em especial ao pessoal da
comissão da Igreja da Campina que estão promovendo um bingo e arrecadando prêmios, boa noite,
muito obrigado senhor Presidente.
VEREADOR DEOMAR LEMES MACHADO DE OLIVEIRA: obrigado senhor Presidente,
gostaria de fazer uma Indicação Verbal para que o Prefeito, através do Setor de Obras, realizasse a reforma do
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mata-burro na Água Amarela de Cima, na residência dos Miquetas, pois o mata-burro encontra-se em péssimas
condições. No mais agradeço a presença de todos, seria isso, muito obrigado.

VEREADOR ANTONIO DIRCEU DA SILVA: obrigado Presidente, primeiramente parabenizar
o Vereador Rinaldo, que está aí de volta, está com boa saúde. Deus que te abençoe, quero agradecer
a presença de todos, do pessoal da Campina, da família do Rinaldo; a mãe, a filha, a esposa e nora.
Quero deixar um voto de pesar ao Miguel Marafigo, que faleceu ontem. Seria isso, muito obrigado.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: obrigado Presidente, também quero dar minhas boas
vindas ao Vereador Rinaldo, seja bem vindo, ficamos muito contente com sua volta à essa Casa como
Vereador e principalmente como pessoa e o mais importante de tudo com bastante saúde. Como o
Vereador Juninho falou o Vereador Rinaldo é um vereador que acima de tudo não liga para partido,
se dá bem com todos nós. E a gente sentiu um baque quando o Vereador se ausentou. Então desejo
às boas vindas ao Vereador Rinaldo. Agradeço a presença de sua esposa, mãe, filho e nora. Hoje
tivemos a aprovação do projeto que altera o Plano Diretor pois há pessoas que visam fazer um
loteamento porque o Plano marcava que naquele local o lote mínimo seria de mil metros quadrados,
era complicado, e esse lugar era destinado à uma área industrial e hoje modificamos isso, não para
ser uma área industrial mais para ser um lugar onde famílias possam residir. Na audiência pública eu
não estive presente, conversei uns três dias antes com a Juraci, mas teve o pessoal da Prefeitura e o
mínimo que a gente espera é o bom senso do Prefeito de aprovar esse Projeto, que não tem problema
nenhum nisso. E já adiantando, Presidente, talvez haverá mais algumas alterações no Plano Diretor
daqui à algumas semanas, mas haverá outras audiências públicas. Pegando uma carona no discurso
do Vereador Juninho eu acho difícil a Rigesa fazer esse trabalho, eu estou trabalhando na região de
Lageadinho e a Rigesa está cortando ali, então eu vejo o caminhão pipa passar durante três vezes ao
dia. Mas eu acho que não é dificuldade para a Prefeitura comprar uma pipa que custa hoje em torno
de catorze a vinte mil reais. Porque nós fazer um ofício para a Rigesa, mas até a Rigesa atender esse
pedido e não que eu seja um cara negativo, mas eu acho que eles não vão atender esse pedido. Eu
costumo falar que a Rigesa é uma empresa que...eu me lembro antigamente, antes de eu ser Vereador,
quando as pessoas falavam assim: “ah, agora a Rigesa vem para cá, vai ter estrada” Eu lembro que o
pessoal comentava isso antigamente, antes de eu ser Vereador e hoje infelizmente a Rigesa é uma
empresa que depreda o Município, dificilmente, pelo que eu tenho visto, e lá no Lageadinho não tem
sido diferente porque foi a Prefeitura que fez a estrada lá, e eles levam pedra ou fazem a manutenção
da estrada, quando o caminhão deles não consegue mais passar. E o que dá para notar é que a Rigesa,
e eu não sei e não tenho um número certo, não sei se 50%, 70% da madeira da Rigesa hoje é vendida.
Na verdade até estou vendo os caminhões passar lá agora, de eucalipto, tem até tora, são caminhões
pesados, e na realidade a manutenção que eu acho que a Rigesa deveria fazer nas estradas do
Município, eu acho que não acontece mais, pelo menos é o que eu vejo. Então eu acho mais certo que
a Prefeitura faça uma licitação e compre uma pipa ou uma coisa parecida. É o que eu volto a falar da
questão do loteamento, a questão de organizar a cidade, como o Vereador Eduardo falou: a
Cooperativa hoje é uma empresa que dá emprego para várias famílias no Município, uma empresa
que tudo o que compra ou venda paga imposto, e é uma empresa que sofre, eles mesmos, até hoje
estamos hoje com a presença do Jaime também, tanto o Jaime quanto o Miro sabem da dificuldade
que é ter a Cooperativa hoje, por isso que temo que ter dentro do Município esse planejamento, temos
que ter indústria dentro do Município, mas temos que ter um lugar especial para ela. No mais
agradecer a presença de todos, seria isso Presidente.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, só queria agradecer a presença de
todos em especial ao colega Rinaldo, que seja bem vindo de volta à Câmara, seria isso Presidente.
VEREADOR RINALDO ANTONIO PELEGRINO: obrigado Presidente, nobres Vereadores,
público presente, estamos retornando hoje aos trabalhos na Câmara, estamos bem, ainda em fase de
tratamento, mas graças a Deus estamos bem. Pelo problema de saúde gravíssimo que eu tive só tenho
que agradecer a Deus , ao povo, a todos que me ajudaram naquele momento e ao povo do Município
inteiro, pelas orações e pensamentos positivos para que a gente melhorasse, então só tenho que
agradecer. Agradecer à minha família também que me acompanhou desde o primeiro momento, em
apoiando e disser que eles são muito importantes para mim, não só por causa desse momento mas em
toda a minha vida e nesse momento difícil que estou passando nesse momento de recuperação. Estava
conversando com um amigo esses dias, há sete anos atrás ele teve um problema igual ao meu, e eu
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estou há cinco meses, eu estava falando para ele que o que eu sinto hoje ele sente o que aconteceu a
sete anos atrás, isso é uma situação que carece de muito tempo para você voltar ao normal. Mas eu
só tenho que agradecer à Deus e a todo o povo que me apoiou e torceu por mim. Então vamos voltar
às atividades, pensando no melhor para o nosso povo e para o nosso Município. Agradeço a todos os
Vereadores e o pessoal presente pela força que me deram nesse momento difícil. Também deixar um
voto de pesar à família Marafigo pelo falecimento do Miguel que ocorreu ontem, comentar a respeito
da inauguração da nova unidade de saúde da Água Amarela de Baixo que foi realizada no sábado, dia
dois, onde tiveram presentes os Vereadores Amarildo, Antonio Dirceu, nosso deputado João Arruda
e alguns Vereadores de São Mateus, Vereadores Picheth e Renato Afonso da Lapa e o Prefeito Fábio,
então quero agradecer ao pessoal da Saúde que organizou a entrega desse novo Posto de Saúde que é
para servir todo o povo, são só daquela comunidade mas das comunidades vizinhas e de todo
Município se for preciso. Também agradecer ao Prefeito Fábio porque está correndo atrás dos
recursos para beneficiar todo o povo, não ao Prefeito e aos Vereadores. Sei que todos nós precisamos,
eu tive um exemplo com esse meu problema, eu precisei de todo mundo do atendimento do Posto de
Saúde e eles foram rápidos, fui para São Mateus e Campo Largo e estamos aqui, então o que vim para
o nosso Município e melhoras será bem vindo, o nosso deputado João Arruda está ajudando muito e
é um cara bem participativo no Município, não é puxar o saco porque não tem necessidade só temos
que reconhecer as coisas, quando for para criticar, criticar e quando for para elogiar, elogiar. Então
parabéns ao Prefeito pela Administração pelas aquisições que estão vindo, só temos que agradecer e
parabenizar. Também parabenizar o Vereador Jurandir, através da Comissão, pela festa do Imbuial
no último domingo, estive presente, fiquei um pouco de tempo, fui muito bem recebido e foi muito
bom, parabéns pela realização. Quero agradecer o seu Romildo que fez na nova Unidade de Saúde, a
parte elétrica e vários serviços, temos que agradecer a todos eu sei que é um grupo, seu Romildo,
então obrigado pela sua participação e todos os seus comandados. Também agradecer o seu Homero
que acabou me surpreendendo quando eu cheguei aqui me entregando um quadro com uma foto
antiga, no tempo que a gente estava na ativa do futebol, quero ler o que está escrito atrás: Participação
do Pinheiral – 1994 4º Campeonato Municipal de Antonio Olinto, Parabéns a equipe do Pinheiral que
até hoje continua jogando, a você Rinaldo junto com a sua diretoria não deixe parar pois esporte é
saúde. Vocês fazem o esporte e o esporte faz história, parabéns. Muito obrigado seu Homero. Então
em 94 temos uma lembrança e hoje vemos a nossa rapaziada, às vezes meio correndo do esporte e
nós estamos querendo uma vaguinha num time, esporte é saúde e eu só agradeço o que o esporte me
trouxe, principalmente a amizade e o senhor, seu Homero, é um marco na historia do esporte de nosso
Município, parabéns e obrigado. No mais desejar boa noite a todos, seria isso.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: obrigado Presidente, queria desejar ao Vereador
Rinaldo boa vindas a essa Casa, que seja sempre bem vindo nesse e no outro mandato se for possível,
com muita saúde e força para atender o eleitor dele, também agradecer a presença da família dele, da
esposa e dos filhos. Queria também falar da inauguração da nova Unidade de Saúde, Posto Valdemar
Train, está de parabéns o deputado federal João Arruda que fez essa emenda e conseguiu fazer um
posto de saúde novo. Também ao Prefeito Municipal está de parabéns pelo que faz pelo Município,
não só por essa obra, mas por todas as obras, está renovando o nosso Município, o melhor Prefeito
que já teve no Município, então está de parabéns. Também queria parabenizar o Setor de Obras pelas
estradas que estão fazendo no Butiá, tanto as principais quanto as vicinais, estão fazendo um bom
trabalho. Também gostaria de fazer uma Indicação Verbal para os pontos de coleta de lixo, o pessoal
está me cobrando em minha comunidade, se possível o Prefeito e o Setor de Obras façam esses pontos
de coletas porque o pessoal está cobrando e é necessário isso. No mais agradecer a presença de todos,
seria isso Presidente.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: obrigado Presidente, senhores Vereadores e
público presente, primeiramente gostaria de dar boas vindas ao colega, amigo e vizinho Rinaldo,
passou por um problema extremamente grave mas está se recuperando e continuará os trabalhos aqui
conosco. Queria deixar um voto de pesar à família Marafico pelo falecimento precoce do nosso amigo
Miguel, mais conhecido como Gue, filho do seu Jango Gato, ainda sábado estive conversando com
ele em uma cavalgada e na madrugada veio falecer, uma perda para nossa região. Gostaria de
agradecer a presença dos Vereadores na nossa festa, Antonio Dirceu, João Issacard, Rinaldo e
Amarildo, obrigado pela presença de vocês, a festa talvez não tenha sido aquilo que a gente esperava
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pois estamos vivendo uma época de recessão, mas deu uma festa bonita e terminou tudo bem então
agradeço aos senhores que participaram. Também agradecer ao Prefeito que participou da festa, nos
deu uma grande ajuda, cedeu máquinas para que fizéssemos trabalhos no pátio, deu prêmio para festa
e se fez presente na festa. Quero agradecer a presença da dona Erondina, não me recordo ter visto a
senhora em outra sessões e se talvez a senhora veio eu não lembro, então seja bem vinda a essa Casa,
a todos os parentes do Rinaldo, pessoal da Campina, seu Homero, Jaime, outro Jaime, pastor, Deco,
obrigado Presidente, seria isso.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: queria dar as boas vindas ao Vereador Rinaldo e estar
trabalhando junto de nós novamente, que Deus abençoe você e dê muita saúde para você continuar
sendo a pessoa que você é e sendo esse companheirão, seja bem vindo Rinaldo, a Casa é sua.
VEREADOR RINALDO ANTONIO PELEGRINO (em aparte): obrigado senhor Presidente, eu
sempre digo para o pessoal que Deus já abençoou, só de estar de volta com vida e saúde e se
recuperando e voltando às atividades, Deus abençoou como sempre abençoou só que agora fomos
iluminados mais uma vez, temos que seguir em frente, eu sempre digo: Deus dando saúde e amizade,
o resto a gente dá jeito, tendo saúde e amizade você faz qualquer coisa e vai em qualquer lugar.
Agradeço a presença da minha família em especial a dona Erondina, como o Vereador Jurandir falou
é a primeira vez que ela está participando aqui, seja bem vinda a essa Casa, a minha netinha, a minha
nora, meu filho e a minha esposa, ao pessoal da Campina, seria isso Presidente, muito obrigado.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: dar os parabéns para o Jurandir e a direção da festa, o
churrasco estava excelente, obrigado pela recepção e pelo chimarrão, na outra festa estaremos lá
novamente se Deus quiser e Ele vai querer, quero dar os parabéns ao seu Homero que na abertura do
4º Campeonato Municipal recebeu uma homenagem do Prefeito pelos trabalhos realizados no esporte
de Antonio Olinto, parabéns seu Homero e obrigado pelo trabalho que o senhor fez pelo esporte do
Município.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES (em aparte): só comunicando, recebi através das
mãos de minha filha, ontem, para participar da abertura da copa de futsal, mas a minha filha chega
meio dia em casa, mandaram o meu ofício e dos Vereadores, só o do Vereador Rinaldo e do Amarildo
é que não estavam, eu cheguei em casa à noite ontem e era ontem a abertura então mesmo que eu
tivesse recebido meio dia ainda não teria tempo hábil para entregar para os senhores, só para
comunicar que eu recebi esses ofícios não sei porque mandaram para mim, mas não haveria tempo
para mim entregar, só comunicando que houve o convite, mas infelizmente não consegui entregar
para vocês e não trouxe hoje porque já estava vencido, não há necessidade, seria isso Presidente.
VEREADOR ANTONIO DIRCEU DA SILVA (em aparte): quero convidar os Vereadores e
demais para a festa do Amaro no domingo, eu sempre ajudo eles e me pediram para convidar os
Vereadores e os demais para participarem.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: também dar os parabéns ao Prefeito pelo Posto de Saúde,
o Vereador Rinaldo e eu estivemos juntos inaugurando essa obra tão importante para o nosso
Município, vai ajudar a Saúde de todos as comunidades, como o Vereador falou não é só para a
comunidade de Água Amarela, mas todas as comunidades, parabéns ao Prefeito e ao João Arruda por
estarem ajudando nosso Município. Também dar os parabéns por estar investindo no esporte, tivemos
o início ontem da Copinha, estivemos junto com o Vereador Rinaldo e foi muito bonito, e também a
abertura do Campeonato Municipal, parabéns ao Prefeito porque está investindo e fazendo o esporte
crescer no nosso Município. Quero deixar os meus pêsames à família do Miguel Marafigo, amigo
pessoal meu, participamos juntos de cavalgadas e carreiras, uma pessoa muito boa, Deus o tenha e
receba em um bom lugar no céu e deixar um abraço à família dele, nessas horas não temos muitas
palavras para falar, mas Deus quer as pessoas boas.
Por fim, o excelentíssimo senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
sessão marcando a próxima sessão ordinária para o dia treze de abril de 2016 às dezenove horas.

