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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016 
 

Aos 06 (seis) dia do mês outubro de 2016 às 10h00min foi realizada a Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Porto Seguro, para o segundo semestre do Período Legislativo; na sede própria da 

mesma, localizada à Praça Antonio Carlos Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos 

Vereadores, e não havendo número suficiente para dar início à Sessão, aguardou-se 15 (quinze) 

minutos para ser feita a segunda e última chamada, conforme determina o Regimento Interno. Findo 

este prazo, foi feita a segunda chamada que constatou número legal de Vereadores. O Presidente Elio 

Brasil dos Santos declara aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a prece do Pai Nosso – de 

acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e com as presenças dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana, 

Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Dilmo Batista Santiago, 

Evaí Fonseca Brito, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra, Paulo 

Cesar Onishi, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara; constando à ausência dos 

Vereadores: Aleandro Santos Silva, Lívia Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 22 de setembro de 2016 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Lívia 

Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Para Leitura do Legislativo Municipal: Projeto 

de Lei Nº 035/2016, autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Dispõe sobre o turismo 

pedagógico nas escolas da Rede Pública Municipal de Porto Seguro. Oficio nº 004 do Vereador 

Benedito Pereira Alves para Prefeita Municipal Claudia Oliveira – Desafetação de área para 

construção do cemitério do Distrito de Trancoso. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, quero agradecer o povo de 

Porto Seguro de um modo geral pelos 1.007 (um mil e sete votos) que tive nesta eleição. Quero 

agradecer ao Povoado de São José do Panorama por ser o Vereador mais votado nesta localidade; 

enfim eu fui muito bem votado em Aldeia Barra Velha; nos Distritos de Caraíva, Itaporanga, 

Trancoso, Arraial d’Ajuda, São Geraldo, Vera Cruz; Assentamento Chico Mendes; em toda 

localidade consegui voto. Sempre disse aqui que esta campanha quem plantou colheria; então em 

relação a minha pessoa as respostas vieram nas urnas; tenho certeza que meu trabalho vai continuar 

em servir ao povo de Porto Seguro. Se não fosse a chuva eu teria mais de um mil e trezentos votos. 

Nós da base aliada que fomos reeleitos devemos ajudar a nova Administração da Prefeita Claudia 

Oliveira.  Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, a respeito da minha reeleição eu quero 

agradecer a Deus e minha família. Também quero agradecer aos 1.242 (um mil duzentos e quarenta e 

duas) pessoas que acredit5aram e confiam na minha pessoa. Deus dá o direito as pessoas plantarem, 

se plantam colhem o que quer! Quero dizer para estas pessoas que com fiaram em mim, que hoje eu 

sou representante de cento e quarenta mil habitantes desta cidade. Estarei na Câmara de Vereadores 

para defender a causa de todos os cidadãos (as) Portosegurenses. Quero agradecer e parabenizar e 

agradecer a Prefeita Claudia Oliveira. Quero pedir a deus que nos dê força para continuar sempre 

trabalhando em prol da população de Porto Seguro. Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente, a 

política é assim: uns ganham e outros perdem. Eu sinto uma pessoa vitoriosa diante o cenário político 

de Porto Seguro. Na eleição passada fui Vereador com um total de um mil duzentos e vinte e dois 

votos; pretendo na minha vida nunca mais ser candidato a Vereador; por opção pessoal montei um 

grupo de candidato a Vereadores a qual chamavam de mequetrefes; e este grupo de mequetrefe teve 

três mil cento e quarenta e seis votos! Por isso me sinto vitorioso. Independente de está na Câmara de 

Vereadores ou não eu vou continuar lutando por esta cidade, até porque tenho uma rede de mercado 
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que desejarei ampliar a cada dia que passa. Em nome do amigo Lúzio, eu quero parabenizar a equipe 

da Prefeita pela vitória; espero que ela realmente possa cumprir com os compromissos que não foram 

compridos do mandato passado.  Quero parabenizar os Vereadores eleitos; fico feliz pela renovação 

da Câmara de Vereadores, até porque a alternância do poder é sempre importante. Espero que os 

novos não entrem como funcionários da Prefeita, e sim funcionários do povo. Minha luta não vai 

parar por agora; ainda sou novo, tenho uma carreira muito grande pela frente; como vice-prefeito eu 

fui muito bem votado com mais de vinte e um mil votos. Paulo César Onishi – Senhor Presidente, 

fico feliz pelos colegas que retornaram para esta Casa e pela renovação da Câmara de Vereadores. 

Nós apresentamos o nosso projeto para a cidade; mais a maioria não reconheceu; vamos pedir a Deus 

que a cidade possa a cada dia melhorar. Quero agradecer as pessoas que acreditaram no nosso 

projeto. A política é isso. O mais importante é sair de cabeça erguida; fizemos uma campanha limpa 

com proposta para a cidade. Aos que estão entrando na Câmara de Vereadores não devem perder o 

voto, o mais importante é olhar para nossa cidade para que possa ter mais desenvolvimento, emprego, 

renda e principalmente cada vez mais esta Casa olhe para os nossos jovens. Quero desejar boa sorte 

aos que foram eleitos, como também aos que estão entrando. Quero deixar um recado para algumas 

pessoas para não se engrandecer. Quando você sabe quem você é, não se confunda o que os outros 

dizem. Aquelas pessoas que inventaram um monte de mentiras durante a campanha; inflamando, 

fazendo política suja; a resposta na urna mais uma vez vai ficar pra trás; esperam que aprendam a 

lição de que a política mudou. Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, quero agradecer a Deus 

por ter nos permitido em ser avaliado pelo povo; fizemos uma campanha limpa. Quero agradecer o 

Partido dos Trabalhadores pelo projeto desenvolvido nesta cidade. Cada Vereador foi reeleito porque 

o povo acreditou no seu trabalho. Os novos chegarão e terão com certeza um grande apoio e serão 

bem recebidos. O período de quarenta e cinco dias ajudou muito a eleição, foi um tempo curdo, mas 

foi de uma concentração muito forte; aguerrida; pra uns foi bom, pra outros nem tanto, política é isso 

aí. Sou Vereador reeleito, mas continuo com a humildade de sempre em continuar fazendo o meu 

papel de legislar e fiscalizar. Quero parabenizar a Prefeita que também foi julgada e teve o seu 

mandato prorrogado por mais quatro anos. Há muito tempo não se consegue uma reeleição de 

prefeito; mas ela com suas ações, trabalho, humildade e carisma conseguiu sua reeleição. Benedito 

Lima Santos – Senhor Presidente, quero agradecera a Deus, pelo meu trabalho; agradecer a minha 

equipe de trabalho e meus familiares e a todos os setecentos e sessenta e seis eleitores que  confiaram 

no meu trabalho e depositavam o seu voto. Reeleição é uma luta muito grande, mas sempre com 

grande desafio em levar e trazer o de melhor para o nosso povo. Quero dizer para a comunidade de 

Porto Seguro e Distrito do Arraial d’Ajuda que os meus trabalhos em prol das comunidades não vão 

parar aqui! Primeiro: sou Vereador até 31 de dezembro deste ano! Segundo: serei a mesma pessoa da 

comunidade para fazer o que sempre fiz. Muitas vezes a política transforma a vida do político que 

vem fazendo seu trabalho por muito tempo. Não quero julgar e nem condenar ninguém, porque eu 

tenho certeza que durantes estes três anos nove meses nunca foi feito um trabalho como eu e meus 

amigos Dilmo Batista Santiago e Nilzelito de Almeida Nobre fizemos pelo Distrito do Arraial 

d’Ajuda. Mas Deus sabe do meu trabalho e da minha responsabilidade para com o município de 

Porto Seguro. Não quero jogar culpa na chuva e nem no tempo. Porque o tempo e a nossa vida a 

Deus pertencem. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pelo trabalho feito no município de 

Porto Seguro; por este motivo foi escolhida mais uma vez para dá continuidade no trabalho que vem 

desenvolvendo neste município. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, quero agradecer a 

Deus por ter retornado a esta Casa; agradecer a minha família e todos aqueles que me ajudaram e 

apoiaram para este retorno. Na eleição passada quando saí candidato, ninguém me conhecia e tive 
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setecentos e seis votos! Hoje retorno com um total de um mil duzentos e noventa e cinco votos! 

Nesta reeleição, muitos falavam que eu não passava; mas primeiro fui julgado por Deus e depois 

pelas mulheres e homens de Porto Seguro. Retorno a esta Casa de cabeça erguida, fruto do meu 

trabalho, cumprindo o meu papel de Vereador. Quero agradecer o Distrito de Trancoso que está 

ficando um canteiro de obras. Graças a Deus estou de cabeça erguida para junto com a Prefeita e os 

novos Vereadores eleitos colocar Porto Seguro num lugar que merece. Benedito Pereira Alves – 

Senhor Presidente, não poderia de externar minha felicidade para todos, por ter feito uma campanha 

com grande calor e alivio pelos serviços prestados no município de Porto Seguro, em especial o 

Distrito de Trancoso. Deixei bem claro que não seria candidato, mas não saia da política. Quero 

agradecer ao Vereador eleito Rodrigo Borges filho de Porto Seguro; muitos diziam que não o 

conhecia, mas ele aceitou o desafio; tenho certeza Rodrigo Borges que você não vai me decepcionar. 

Também quero agradecer ao Vereador Eleito Van-Van Laje. Porque em conversa com o pai dele no 

Arraial d’Ajuda, aceitou o desafio em fazer parte da nossa bandeira – PMDB, junto com Lúcio Pinto. 

O que eu prometi eu cumpri em apresentar Van-Van Laje e Rodrigo Borges, como também falei que 

jamais eu levaria Van-Van Laje junto comigo para fazer campanha no Distrito de Trancoso. Assim 

também falei pra Rodrigo Borges que não o levaria para fazer campanha no Arraial d’Ajuda. Graças 

a Deus os dois foram eleitos. Também bem fico feliz em ver que o amigo Robson Vinha retorna a 

esta Casa. Quero agradecer ao candidato Lucio Pinto com o Vice Danilo que enfrentaram esta 

campanha com dignidade. Quero também desejar boa sorte e grande trabalho aos demais Vereadores 

reeleitos e Vereadores eleitos pela primeira vez. Quero falar para o Líder do Governo Vereador Evaí 

Fonseca Brito, que quando eu requeri os cento e oitenta mil metros de pavimentação para o Distrito 

de Trancoso, eu não escolhi rua pra ser privilegiadas. Valcledes Alves Siara – Senhor Presidente, 

guerra em política principalmente entre o mesmo grupo, não pode acontecer em uma cidade tão 

agradável com o Porto Seguro. Evaí Fonseca Brito – Senhor Presidente, quero agradecer a Deus 

pelos votos de gratidão que adquirir nesta campanha eleitoral. Gratidão das pessoas que acreditaram 

no trabalho de uma equipe que abraçou uma causa, a prova de tudo isso foi os frutos que plantamos e 

agora colhemos. Durante os meus dois mandatos eu tenho ido a buscas de projetos interessantes para 

o município de Porto Seguro. A quantidade de um mil trezentos e vinte e três votos foi de um 

trabalho transparente; sinto-me feliz e honrado de está retornando a esta Casa. Isso é a maior gratidão 

que um político possa ter diante um retorno expressivo de votos adquirido nesta eleição. Quero ser 

solidário aos colegas que não foram reeleitos. O que o Vereador Paulo Cesar Onishi falou a respeito 

da política suja, eu assino embaixo! Ela não tem mais espaço pra política moderna. A política 

moderna é um novo horizonte no nosso Brasil. Muitos ainda acham fazer política suja, a resposta está 

ai! Quantas vezes o marqueteiro usando sua rádio pra falar da Prefeita como também de minha 

pessoa, aí eu agradeço a este marqueteiro pela resposta expressiva de votos que tivemos nesta 

eleição. Mas, o trabalho nós iremos dá continuidade. Durante a minha campanha eu não citei nome e 

nem denegrir a imagem de A, B ou C! Todas as reuniões que fizemos foram limpas, sem citar nomes 

de adversários, até porque não tínhamos tempos para isso. Nós temos que saber perder. Há poucos 

dias eu perdi a eleição da presidência da Mesa desta Casa Legislativa! Quero parabenizar os 

Vereadores eleitos, ainda não conheço alguns deles, mas com certeza iremos conversar. Aqui nós 

somos fiscalizadores, elaboradores de projetos; não estamos aqui pra ficar debaixo da asa de 

ninguém! Vamos manter uma base, porque nós queremos dar continuidade ao trabalho da Prefeita 

Claudia Oliveira. Ela é merecedora, teve quase mil votos de diferença do segundo colocado; isto é 

prova de um trabalho prestado no município de Porto Seguro. Sabemos que toda gestão erra, agora é 

um momento certo desta nova administração de corrigir os erros que houve nestes quatros anos, para 
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que os próximos anos possamos fazer um trabalho diferenciado e contemplar outros horizontes; o 

nosso mandato foi um mandato de construção, porque Porto Seguro não foi construído no passado, 

ele está sendo construído agora! Ainda tem bairros e distritos que ainda não foram contemplados, 

mas podem ter certeza que a Prefeita Claudia Oliveira vai honrar o que prometeu. Marcos Antonio 

Rodrigues dos Santos – Senhor Presidente, quero agradecer a Deus por ter nos dado mais uma 

campanha. A Palavra de Deus diz “que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus” – um 

versículo diz: “Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para aqueles que amam a Deus. 

Daqueles que são chamados segundo o seu propósito”. Então Deus tem um propósito pra todas as 

coisas. Por isso quero sempre agradecer a Ele, por eu ter feito uma eleição limpa; todos que tiveram 

ao meu lado fizeram um trabalho limpo. Durante estes dias recebi das pessoas que me apoiaram 

muitas palavras de carinho, conforto. Também quero parabenizar os demais Vereadores que fizeram 

uma campanha limpa sem denegrir a imagem do colega; infelizmente não posso dizer isso para todos, 

porque ainda tem pessoas que agem de uma maneira desonesta com o próprio colega – esta pessoa 

sabe do que estou falando; não vou citar o nome porque ele não merece nem que eu cite o nome dele! 

Graças a Deus eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranqüilo; não tenho divida; 

minha família está em paz com meu Deus; não perdi a eleição; fui um Vereador bem votado onde 

obtive uma votação com seiscentos e oitenta e nove votos; são votos conscientes. Quero parabenizar 

os colegas do partido. O PSC foi o segundo partido mais bem votado no município de Porto Seguro 

onde adquiriu um total de “seis mil seiscentos e oitenta e nove votos”. Quero parabenizar os eleitos 

do partido: Wilson Machado, Abimael Ferraz e os demais que não foram eleitos e fizeram parte deste 

partido. Nosso partido tem projetos para Porto Seguro; não devemos desistir; vamos continuar na luta 

porque as pessoas acreditaram no nosso projeto. Senhor Presidente, consta em pauta pra ser votado 

hoje, um projeto de minha autoria, já me pediram para retirar; não vou retirá-lo; se os colegas não 

quiserem votar é problema de cada um. É um projeto que diminui o recesso parlamenta de noventa 

dias para quarenta e cinco dias.  Este projeto foi colocado antes da eleição; por duas vezes não foi 

votado por falta de quórum. É uma vergonha a Câmara de Porto Seguro ter noventa dias de recesso 

enquanto o Congresso Nacional e a Assembléia Legislativa Estadual não há mais os noventa dias de 

recesso, e sim quarenta e cinco dias. Então mostrem que vocês foram reeleitos para defender os 

direitos do povo. Senhor Presidente, gostaria que na próxima Sessão fosse colocado em pauta para 

votação o Regimento Interno desta Casa; até porque o mesmo já foi discutido. Dilmo Batista 

Santiago – Senhor Presidente, é com a derrota que se transforma em um grande vencedor! Talvez se 

eu tivesse sido vencedor nesta eleição, não tinha percebido o valor para com as pessoas que estavam 

ao meu lado. No decorrer da vitória diversas pessoas estão ao seu lado, e não conseguimos 

diferenciar quem é seu amigo ou inimigo! Hoje eu posso diferenciar e agradecer a família e aos meus 

verdadeiros amigos, porque até os quarenta e cinco minutos do segundo tempo, vocês estavam ao 

meu lado em minha casa. A partir do momento que saiu o resultado oficial eu pedir para que não 

saíssem da minha casa porque eu gostaria de agradecer a todos; realmente foi neste momento que eu 

sentir o abraço de cada cidadão. Ouvi o choro da minha esposa, só não ouvi o choro do meu filho. 

Muitas vezes nós pela emoção da vitória, do poder, deixamos de valorizar as pessoas que estão ao 

nosso lado. Quantas vezes eu deixei de sair com minha esposa para sair com outra mulher? Então 

Deus me deixou na suplência de Vereador, porque Ele sabe do carinho e respeito que eu tenho pelo 

povo do Arraial d’Ajuda durante os três mandatos e pelas obras realizadas neste Distrito, acordando 

seis horas da manhã para fiscalizar as obras. Mas ao mesmo temo não tinha respeito pela minha 

família, quando Deus me disse que eu não tinha que só valorizar o trabalho e sim a família também; 

caso venha assumir o cargo a partir do dia primeiro de janeiro, aprenda a valorizar as pessoas que 
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estão ao seu lado. Não quero dizer que sou Evangélico ou Católico, estou falando aquilo que meu 

coração está determinando. Fui mas votado do que dez vereadores que estão assumindo no dia 

primeiro de janeiro. Isso é a Democracia do nosso País; temos que respeitar as leis do nosso País. 

Caso eu tenha uma nova chance, aprenderei a respeitar cada cidadão e cidadã que estão ao nosso 

lado. Já mais vou dizer que o povo me traiu! Quem traiu a mim fui eu mesmo! Quero valorizar a cada 

voto que tive no Arraial d’Ajuda. Nilson Cardoso Bezerra – Senhor Presidente, durante as minhas 

reuniões nesta campanha eu coloquei Deus a frente de tudo. Sem Ele nós não somos nada. Eu estou 

saindo de cabeça erguida, Vereador de dois mandatos. No ano de dois mil e doze eu fui criticado 

quando soltaram mais de cinqüenta mil panfletos dizendo que eu não era mais candidato! Mas graças 

a Deus eu fui eleito. Nesta eleição inventaram outras coisas, dizendo eu estava sendo preso pela 

Policia Federal porque eu estava dando um caminhão de cesta básicas na Rua Recife! Jamais faria 

isso; não sou maluco! Sou de uma família humilde; conheço a lei Federal quando diz o que pode ou o 

que não pode! O que aconteceu foi um absurdo! Alguns colegas infelizmente deixaram a desejar. 

Este determinado colega chegou a perguntar para minha irmã se foi verdade que eu estava preso! 

Uma pessoa do meu partido que estava lutando com a gente. Mas estou de cabeça erguida porque eu 

tenho Deus no meu coração e tenho uma família; eu sou família, tenho quatorze irmãos! Estou há 

trinta e cinco anos nesta cidade, nunca fui preso. Já fui à Delegacia pra ajudar alguém que precisava 

de um Advogado para poder soltá-lo. Quero agradecer as pessoas que votam em mim por confiar no 

meu trabalho. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 

026/2016 – Matéria: Desafeta da classe de bem de uso comum do povo e autoriza a Permuta bem 

imóvel municipal e dá outras providências. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo como art. 143 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência Aleandro Santos Silva, Lívia Cardoso Bezerra e 

Nilzelito de Almeida Nobre. Projeto de Lei Nº 031/2016 – Matéria: Autoriza a cessão de bem 

imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso e dá outras providências. Quórum: Dois terços 

de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Prejudicado por falta de quórum. Do Legislativo 

Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 035/2015 autoria Vereadores Marcos 

Antonio Rodrigues dos Santos e Antônio Miguel Ballejo – Matéria: Altera redação do artigo 63 do 

Regimento Interno Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. 

Prejudicado por falta de quórum. Requerimentos: Nº 093/16 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito 

– Requer do Executivo Municipal que firme parceria publica privada com a iniciativa privada e 

instituição bancaria para o financiamento da casa própria para os servidores públicos municipal. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Aleandro 

Santos Silva, Lívia Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Nº 097/16 autoria Vereador 

Paulo Cesar Onishi – Re quer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério 

da Educação para implantação do Programa de Creches Noturnas. Prejudicado pela ausência do 

autor Vereador Paulo César Onishi. Nº 098/16 autoria Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – 

Requer do Executivo Municipal a efetivação da Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Aleandro 

Santos Silva, Lívia Cardoso Bezerra, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilzelito de 

Almeida Nobre e Paulo Cesar Onishi. Indicações: Nº 105/16 autoria Vereador Nilson Cardoso 

Bezerra– Pavimentação da Rua Diamantina, Casas Novas, Complexo Frei Calixto. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Aleandro Santos Silva, 

Lívia Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Nº 106/16 autoria Vereador Robério Moura 

Gomes – Perfuração de poço artesiano próximo ao posto de saúde, da localidade de Sapirara Distrito 



42 

 
 

 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) 

Aleandro Santos Silva, Lívia Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Nº 107/16 autoria 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Revitalização da Orla Norte do município. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Aleandro Santos Silva, 

Lívia Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Nº 108/16 autoria Vereador Paulo Cesar 

Onishi – Revitalização e paisagismo das praças do distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Aleandro Santos Silva, 

Lívia Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Nº 109/16 autoria Vereador Benedito Lima 

Santos – Construção de creche e quadra poliesportiva com academia da saúde na Aldeia Velha. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Aleandro 

Santos Silva, Lívia Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. O Presidente Elio Brasil dos 

Santos agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 13 de outubro de 

2016. Não havendo nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que depois de lida e aprovada, vai 

assinada pelo Senhor Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores 

 

 


