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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2016 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês março 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 Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Dilmo 

Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, Lívia Cardoso Bezerra, Marcos Antonio Rodrigues dos 

Santos, Nilzelito de Almeida Nobre, Paulo Cesar Onishi, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves 

Siara; constando à ausência dos Vereadores:Aleandro Santos Silva, Benedito Lima Santos e Nilson 

Cardoso Bezerra. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 14 de abril de 2016 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausências dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Benedito 

Lima Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 

011/2016 autoria Vereador Dilmo Batista Santiago – Matéria: Suprimi o artigo 5º da Lei Municipal nº 

750/07 que Limita o número de Alvarás para veículos automotores de aluguel (táxi) no distrito do Arraial 

d`Ajuda e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 012/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Matéria: Altera redação da Lei Municipal nº 382/00 que Dispõe sobre nova denominação de via pública 

no município de Porto Seguro (Rua do Village) e dá outras providências. De Diversos: Oficio S/Nº do 

SEBRAE – Solicita cessão do Plenário no dia 28/04 as 19h00min e 04/05 as 19h00min. Aprovado pela 

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

Silva, Benedito Lima Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Oficio Nº 007/16 do SINDESCOBRIMENTO 

–Solicita cessão do Plenário no dia 09/05. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Benedito Lima Santos e Nilson 

Cardoso Bezerra. Oficio Nº 003/16 do Wisdom Cursos – Solicita cessão do Plenário no dia 30/04 – 

07/05 – 04/06.Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Aleandro Santos Silva, Benedito Lima Santos e Nilson Cardoso Bezerra.No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores:Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente, se eu 

venho cobrando algo desta administração, é porque eu sou cobrado pela população. Em visita ao Distrito 

de Pindorama, senti um total abandono por parte da administração para com esta comunidade. Foi feito 

uma maquiagem na frente do Distrito para as pessoas ver, mas, infelizmente até agora não foi concluída. 

Os bairro desta localidade estão abandonados. Gostaria que a secretaria de Obras ou de Serviços Públicos 

desse uma atenção especial para com os moradores dos bairros deste Distrito. O Posto de Saúde é uma 

vergonha; sem segurança; muro caído; tudo no total abandono. Senhor Presidente, a Prefeita quando veio 

foi com fama de festeira!  Mas, hoje o país está passando um momento muito difícil; gostaria de pedir que 

ela tivesse no mínimo de responsabilidade, e não fizesse um São João da forma como fizeram nos outros 

anos – extravagando com camarotes, programação de alto nível; até porque o São João é uma festa 

regional; eu queria que em vez de faz um São João bom, fizesse um carnaval! Porque é um momento que 

atrai o turismo e gera vida pra nossa cidade.  Antonio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, 

conforme o pronunciamento do Vereador que acabou de pronunciar falando a respeito da crise no país; 

gostaria de dizer que comparando com outra cidade, Porto Seguro é diferente, podemos andar nas ruas e 

ver obras em toda localidade. Eu quero pedir desculpas aos demais Vereadores, porque vou me ausentar, 

porque hoje é o penúltimo dia de fazer a Declaração de Imposto de Renda, por exercer minha profissão. 

Sou obrigado a fazer centenas de declarações Gostaria de dizer Senhor Presidente que sou favorável aos 

projetos constando em pauta; porém por necessidade vou ter que me ausentar para trabalhar. A Prefeita ta 

fazendo um trabalho brilhante em Porto Seguro, só não vê quem não quer. Benedito Pereira Alves – 
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 Senhor Presidente, com todo respeito, se for três minutos, tem que ser cumprido. Gostaria que fosse 

colocado um relógio nas paredes – fundo e frente, para podermos controlar os minutos. Senhor 

Presidente, cada vez mais a situação de Trancoso ta ficando grave; mais um jovem morreu por causa de 

animais soltos nas ruas! A ex-superintendente Janaina peitou, tentou ter apoio da Prefeitura, foi ameaçada 

pela viúva de Délcio Borges, quando mandou prender os animais que estavam soltos. Hoje essa senhora 

tem apoio de político para que os animais fiquem soltos, aí deu no que deu com este jovem. Passei pela 

estrada vi cinco animais pastando na beira da pista, isto ta acontecendo porque tem apoio de 

irresponsável. A situação do cemitério de Trancoso a cada dia que passa vai piorando; mas tem dinheiro 

pra fazer festa e comprar liderança; falo isso porque teve pessoa que já me procurou e falou o que estava 

acontecendo; fali pegue o dinheiro, depois você sabe em quem votar. Dilmo Batista Santiago – Senhor 

Presidente, quero parabenizar os Vereadores Benedito de Almeida Nobre e Valcledes Alves Siara, onde 

junto tivemos que ir no SAC impedir uma irregularidade cometida neste local. Tem um empresário no 

Arraial d’Ajuda que é pré-candidato a vereador em outro grupo que está comprando funcionário deste 

órgão – SAC. Por ter um poder aquisitivo muito alto, tem dinheiro suficiente, infelizmente ele compra a 

funcionária para liberar 15 (quinze) a 20 (vinte) pessoas por dia para este cidadão levar que ele quer para 

tirar ou transferir o título eleitoral! O Anderson do Cartório Eleitoral foi comunicado; a chefe chamou as 

duas funcionárias, fizemos uma reunião onde ficou abordado que já mais isso poderia acontecer. Caso 

sobre alguma senha agendada por telefone por motivo do não comparecimento da pessoa, a senha será 

distribuída para as pessoas que estão no local por muitas horas. Senhor Presidente, eu recebi um ofício do 

Observatório, solicitando uma relação de todos os parentes de primeiro e segundo grau que estejam 

ocupando cargos “não concursados” na Câmara de Vereadores de Porto Seguro ou na Prefeitura 

Municipal de Porto Seguro. Eu gostaria de lembrar ao Observatório, quem deve apresentar isso são eles e 

não eu! Se tem alguma dúvida em relação a minha pessoas ou um cidadão ou cidadã de Porto Seguro que 

trabalham e tem sobrenome em relação a “Santiago”! se eles acreditam que são meus parentes, eles quem   

apresentem! A Constituição diz claramente que eu não tenho que apresentar provas contra a mim mesmo! 

É simples. Se eles é quem tá me denunciando, cabe a eles apresentar provas dos parentes meus que são 

funcionários desta Casa ou da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.Lívia Cardoso Bezerra – Senhor 

Presidente, este ano eleitoral; e política de Porto Seguro a cada ano que passa torna uma política suja! 

Onde a oposição da cidade procura denegrir a imagem das mulheres, dos homens e das famílias. Nesta 

semana a rádio palanque da oposição, citou meu nome onde disse que eu era proprietária de uma empresa 

chamada DAMA; entrei em contato com o proprietário desta empresa; já conseguir o direito de resposta. 

Ás vezes como mulher eu mim intimido vir aqui pra falar de alguém. Até porque, sou mãe, mulher e 

entrei na política pra fazer diferença! Fico triste porque a rádio da oposição denigre tantas pessoas, tantas 

famílias; não respeitam nem a mãe dos filhos que são parentes dele. Pois os meus filhos são parentes, 

infelizmente! Devemos fazer uma política limpa, clara, democrática, porque estamos passando por 

reformas em nosso país. Nesta semana eu participei de um grande evento, o qual foi glorificado o Nome 

do Senhor – Resgate as Nações, onde o tema foi reforma. Foi falado que este ano é um ano dos justos! Os 

ímpios irão sofrer! Eu fico com dó destas pessoas que não conhecem e não valorizam a família. Não 

importo que falem de mim, quando entrei na política, tenho que aceitar a ouvir as críticas; mas, eu 

gostaria que me respeitasse como mulher; mãe e cidadã! O respeito tá acima de tudo; a eleição é decidida 

na urna; o voto é democrático; e a oposição da rádio palanque vai perder outra vez tenham certeza disso. 

Senhor Presidente, eu gostaria de parabenizar a equipe da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 

Social pelo projeto “Qualifica Porto”, onde vários jovens estão se aperfeiçoando para o mercado do 

trabalho. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira que recebeu em Salvador o prêmio “SEBRAE”.  

Assim como ela recebeu por estar fazendo uma grade gestão, o Prefeito ACM Neto recebeu o prêmio. 

Senhores Vereadores, hoje eu sou a única mulher representado o Poder Legislativo, juntos possamos fazer 

uma campanha limpa sem denegrir ninguém, até porque o eleitor hoje não quer ouvir xingamento ou 

crítica, ele quer é trabalho. Quem trabalhou e presta serviço ao povo com certeza estará eleito. Marcos 

Antonio Rodrigues dos Santos – Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito da audiência pública – 
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 Secretaria de Esporte, que aconteceu nesta Casa. Quero agradecer os Vereadores Evaí Fonseca Brito e 

Paulo Cesar Onishi, que participaram e foram importantes na formação do Conselho Municipal do 

Esporte desta Cidade. A LDO chegou nesta Casa para ser votada, eu quero clamar ao demais Vereadores 

para que possamos colocar a porcentagem pro fundo do esporte. Elio Brasil dos Santos – Senhor 

Presidente, consta em pauta hoje um Projeto dando concessão de uma área a uma determinada Igreja 

Evangélica a construir uma igreja. No domingo eu tive a felicidade de comprovar que algumas Igrejas 

Evangélicas de Porto Seguro fazem um trabalho brilhante que muitas vezes o poder público não consegue 

fazer. O Projeto dos Adoradores tem 20 (vinte) pessoas que se recuperou das drogas. Quero parabenizar a 

Igreja dos Adoradores; o seu Líder Rodolfo junto com o Pastor Edésio que tem um trabalho brilhante; 

precisa realmente ser apoiado pelo município, porque ações como estas deixa a gente feliz. Evaí Fonseca 

Brito – Senhor Presidente, quero parabenizar o discurso da Vereadora Lívia Cardoso Nascimento. Tenho 

dito nesta Casa, quando a oposição há uma denúncia construtiva, nós tratamos aqui! Aqui faremos o 

debate; há um respeito um pelo outro e tiramos a dúvida da forma possível. Agora Vereador não se 

importe, o que vale é o que você é! O respeito que você tem perante esta cidade, logo no primeiro 

mandato você comprovou como secretária e está comprovando como Vereadora deste município. Quanto 

ao indivíduo da rádio palanque, ele já é dissimulado por vida. Um cara que roubou; fez o que fez na 

cidade, não tem moral pra falar de ninguém! Não devemos ficar preocupados com um indivíduo desse; 

fique tranquila; não tem dinheiro que pague a nossa consciência, ver nossa família e dormir. Quanto ao 

que o Vereador Danilo Silva Barbosa citou, ele não está errado! Ta fazendo o trabalho dele! Se o 

Vereador Benedito Pereira Alves chegar aqui lar, também não está errado, é o trabalho dele como 

Vereador desta Casa; se a Prefeita tá errada, ela vai responder. O Secretário seja ele quem for tem que 

trabalhar; o Vereador tem que ser respeitado por todos da gestão municipal, independente que seja 

situação ou oposição. Se quisermos fazer um trabalho digno e transparente, nós temos que dá respeito pra 

ter respeito. Quanto as denúncias que aparecerem nesta Casa, podem ficar tranquilos que jamais vamos 

ficar aborrecidos, vamos buscar os fatos, repostas em relação ao Secretário da pasta. Muitas vezes a 

Prefeita Claudia Oliveira não sabe! Porque ela delega um Secretário para cumprir, fazer suas obrigações e 

muitas vezes não são cumpridas. Em relação ao Posto de Saúde do Distrito de Pindorama, conforme 

abordado pelo Vereador Danilo Silva Barbosa. Neste Distrito já tem uma ambulância da SAMU; o muro 

caiu, mas a empresa que está recuperando os postos de saúde já está sendo encaminhada; neste mesmo 

Posto de Saúde tem Enfermeira, Odonto; Técnico de Enfermagem. Ontem na quadra poliesportiva do 

Distrito de Pindorama foi realizado um mutirão da semana de hipertensão. Nós temos problemas! Seria 

hipocrisia chegar aqui e dizer que não tem problema. Mas, nós estamos procurando acertar, porque este é 

o nosso objetivo. Também foi dado início de pavimentação de 06 (seis) ruas deste Distrito. Será que nós 

temos uma varinha de condão pra resolver todos os problemas deste município num período de quatro 

anos? Impossível! Mas, nós temos a vontade; com certeza daremos um grande passo durante estes quatro 

anos. Depois que irão avaliar-nos é a polução. Hoje temos pesquisa em mãos de todas as partes deste 

município: Distrito, Povoados e Bairros! A oposição está desesperada porque nós temos trabalho 

prestado. Aquele que sempre pediu; que procurou o político decente, hoje está tendo resposta em toda 

localidade do nosso município, apesar da crise que estamos passando em relação ao político. Senhor 

Presidente, foi citado neste Plenário a respeito do Cemitério de Trancoso. Quero dizer que o Projeto de 

Lei foi lido na semana passada, mas, as comissões não compareceram para dá o parecer. A parte 

solicitada pelo Vereador Benedito Pereira Alves: a gente fica alegre quando vejo Vossa Excelência 

falar a este respeito. Isso foi o que mais a comunidade pediu durante a caminhada da Prefeita neste 

Distrito, e até o monto não foi feito. Fico satisfeito se isso acontecer. Vereador Evaí Fonseca Brito: 

garanto que na próxima semana este Projeto estará em pauta – era pra entrar hoje, por falta do parecer não 

entrou. Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira que recebeu o prêmio SEBRAE. 

E uma Prefeita que mostra prestigio. Estava presente também o Prefeito de Salvador ACM Neto, 

independente de situação política, ele faz um belíssimo trabalho em Salvador. Se não tivesse trabalhando 

não receberia este prêmio. Hoje há um diferencial muito grande nesta cidade. Ao chegar na cidade você 
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 ver a diferença; o anel viário é uma outra realidade; são várias obras importantes que através da Prefeita e 

do Deputado Robério Oliveira irão em busca de muito mais para com este cidade.  Ordem do Dia do 

Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 015/2016Matéria: Autoriza a cessão de 

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

Terços (2/3) de acordo com o Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Aleandro Santos Silva, Benedito Lima Santos e Nilson Cardoso Bezerra.Projeto de Lei Nº 

016/2016Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e autoriza a Permuta bem imóvel 

municipal e dá outras providências. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Benedito Lima Santos e 

Nilson Cardoso Bezerra. Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 043/2015 
autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana. Matéria: Reconhece como de Utilidade Pública Municipal 

a União Baiana de Artes Marciais Yoshide Shinzato. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 

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

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

Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e Nilson. Projeto de Lei Nº 

007/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito e Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Matéria: 

Reconhece como de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Profissionais de Educação Física de 

Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno.Do Executivo 

Municipal – Para 1º Votação:Projeto de Lei Nº 017/2016Matéria: Desafeta da classe de bens de uso 

comum e autoriza Doação bem imóvel a Secretaria Nacional de Missões Semeadores de Porto Seguro – 

Bahia. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o Regimento Interno.Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, 

Benedito Pereira Alves e Nilson. Projeto de Lei Nº 020/2016Matéria: Altera aas disposições do artigo 

95 da Lei Municipal nº 993 de 04 de abril de 2012. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 

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

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

Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e Nilson. Do Legislativo 

Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 002/16autoria dos Vereadores: Antônio Miguel 

Ballejo Evaí Fonseca Brito e Marcos Antonio Rodrigues dos Santos. Matéria: Altera a redação do Inciso 

XI do Parágrafo 2º do Artigo 35 do Regimento Interno. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o 

Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi retirado a pedido do 

Vereador Evaí Fonseca Brito. Projeto de Lei Nº 005/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Matéria: Reconhece como de Utilidade Pública Municipal Associação de Agricultores Rurais Mulheres 

em Ação. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno.Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima 

Santos, Benedito Pereira Alves e Nilson. Requerimento: Nº 024/16 autoria Mesa Diretora – Requer 

atualização do Regimento Interno e elaboração do Código de Ética da Câmara Municipal de Porto 

Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro 

Santos Silva, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e 

Nilson. Nº 025/16 autoria Vereador Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convenio com a Polícia Militar para instalação de base da PM no povoado de Itaporanga. Aprovado 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e Nilson. Nº 026/16 
autoria Vereador Paulo Cesar Onishi – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o 

Min. do Turismo para revitalização da Passarela do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos 
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presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Geraldo Ferreira 

Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e Nilson. Nº 027/16 autoria Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério da Saúde para 

extensão de Posto do SAMU para o distrito de Vera Cruz.Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e Nilson. Nº 028/16 autoria Vereador Aparecido dos 

Santo Viana – Requer disponibilização de equipe médica e aparelho de ultracenografia para atendimento 

da região do distrito de Vera Cruz e área rural do município.Indicações: Nº 029/16 autoria Edil, Evaí 

Fonseca Brito – Drenagem água pluvial nas ruas Tamarindo e Caju, Bairros Mirante e Sapoti. Aprovado 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e Nilson. Nº 030/16 
autoria Vereador Marcos Antônio Rodrigues dos Santos – Atendimento odontológico nas Unidades de 

Saúde do Gravatá e Sapoti. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, 

Benedito Pereira Alves e Nilson. Nº 031/16 autoria Vereador Robério Moura Gomes – Pavimentação 

das ruas: Amaralina, Monteiro Lobato, Rui Barbosa, Getúlio Vargas, 13 de Maio, Castro Alves, Carlos 

Chagas, Machado de Assis, Alfa, Joana Angélica, Duque de Caxias, Antônio Florentino, Pedro José de 

Anchieta, São João, 02 de Julho, D. Pedro I, 15 de Novembro, Caverna Mágica, rua da Cuba, distrito de 

Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro 

Santos Silva, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e 

Nilson. Nº 032/16 autoria Vereador Antônio Miguel Ballejo – Construção de redutor de velocidade e 

instalação de sinalização de trânsito na Rua Fortaleza(Colégio Cezar Borges), bairro Campinho. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos 

Silva, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e Nilson. Nº 

033/16, autoria Edil, Lívia Cardoso Nascimento – Pavimentação das 10 ruas do bairro Paraguai: Bela 

Vista, Tiradentes Pirajá, Planalto, Maria Ortiz, Piedade, Alvorada, Moraes, São Judas. Aprovado pela 

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

Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves e Nilson. O Presidente Elio 

Brasil dos Santos agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 05 de maio 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. 
 

 

 


