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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro de 2017 às 10hs00min foi realizada a 7ª Sessão 

Ordinária do Poder Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à 

Praça Antonio Carlos Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo 

número suficiente para dar início à Sessão, o Presidente Evaí Fonseca Brito 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: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, 

Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araujo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza 

Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo 

Borges de Souza e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos 

Santos e Ronildo Vinhas Alves. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 14 de setembro de 

2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil 

dos Santos e Ronildo Vinhas Alves. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, ficam falando que eu sou contra os 

taxistas. Eu acredito que o melhor seria que houvesse um consenso entre todas as partes envolvidas 

no transporte do município de Porto Seguro; com organização, pra não acontecer o que acontece 

hoje, ninguém sabe pra onde rodar; um fica interferindo na linha do outro! Nós Vereadores que 

enfrentamos a platéia, a população, que seja sincera com isso! Cada um tem seu posicionamento! 

Porque tem gente que fica por trás, fazendo jogo para si aparecer! Eu não tenho essa linha! A minha 

linha é uma ideologia formada. Sou a favor porque acho que isso é um ganho pra cidade; mas, é claro 

que se tenha um compromisso também com uma classe que é tão bem representada como os taxistas. 

O taxista trabalha de uma maneira e a lotação trabalha de outra; quem vai dá esta legalidade não sou 

eu! Eu sou favorável sim, que tenha uma linha predeterminada por onde o transporte de lotação irá 

passar, porque é ela quem trabalha com a população local; é ela quem leva a pessoa da sua casa até o 

seu trabalho! Agora se o transporte vai ser Van ou carro normal, isso não compete a mim; como 

também não são os taxistas que irão determinar de que maneira a lotação vai se comportar em nosso 

município! Cada categoria tem que fazer sua função. Eu não vou ficar aqui parecendo que a gente é 

escudo, dando entender que a gente ta beneficiando ou prejudicando alguém! Aqui não é linha de 

beneficio e sim da verdade. Alguém em Porto Seguro tem que tomar paternidade do caso; não 

podemos ficar empurrando com a barriga como está ai! Isso a cada dia se transforma em grande 

problema. Esta Casa tem que tomar partido sim; também acredito que a Prefeita que é uma pessoa 

muito sensível entenderá de como pode ser bom para os taxistas como também para as lotações. 

Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, nós sabemos que o projeto de regularização 

dos transportes por um todo é de responsabilidade do Poder Executivo. Sabemos da necessidade de 

emprego, mas nós não somos responsáveis por isso; nós estamos aqui para ouvi todas às classes deste 

município; caso o Poder Executivo mande um projeto para esta Casa, nós vamos analisar; vai para 

pauta pra ver se vamos aprovar ou não. Hoje mesmo antes da reunião tivemos um encontro com os 

Professores para discutir uma matéria que estava em pauta para ser votada em segunda votação, aí 

chegamos a um acordo. Mas, neste exato momento surgiu outra classe de Professores interessada em 

uma mudança; os Vereadores se reuniram chegando a um acordo em retirar a matéria para fazer nova 

analise! Nosso papel é esse! A Câmara de Vereadores não tem culpa do que aconteceu com o 

transporte de lotação. Aqui não tem Vereador defendendo classe A ou B, beneficiando uma e 

prejudicando outra. Estamos aqui para defender aquilo que for de melhor para o povo de Porto 

Seguro. Nós temos que resolver o problema; do jeito que está que não pode continuar. Renivaldo 

Braz Correia Filho – Senhor Presidente, o boato corre nas de eu abracei a causa dos motoristas de 
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lotação. Como Vereador deste município eu não quero que fique este impasse; eu acho que o pão da 

pra ser dividido para todos; basta ter compreensão e paz para que todos possam trabalhar. Acho que 

tem que ter uma solução; não pode ficar do jeito que estar, é hoje é amanhã e nada se resolve; todos 

são pais de famílias e precisam levar o sustento para suas casas. Eu apoio todos porque vejo que a 

cidade precisa. Não foram os taxistas que trouxeram o transporte de lotação para esta cidade! Foi a 

empresa de ônibus que está ai. Se esta empresa cumprisse horário; trabalhasse pontualmente sem 

deixar os usuários mais de uma hora no ponto, tenho certeza que o transporte de lotação nem existia! 

A nossa comunidade tem que ser assistida. Não vejo que o transporte de lotação prejudique o táxi! Se 

o Poder Executivo mandar o Projeto para esta Casa, todos estarão unidos em resolver a situação. 

Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero parabenizar esta Casa pela reunião internamente 

que fizemos antes da Sessão junto os Professores. Às vezes falamos no púlpito para agradar uma ou 

outra classe. Fui eleito Vereador não tinha uma bandeira, hoje tenho todas as bandeiras que seja de 

beneficio para nossa cidade ou de cada pai de família. O Vereador Renivaldo Braz Correia Filho, foi 

muito bem com suas palavras; eu também gostaria da compreensão dos taxistas uma classe que tenho 

muito respeito; já participei em várias reuniões de vocês junto com Robinson Vinhas. Não adianta a 

gente criar uma guerra nesta Casa; temos que chegar a um entendimento sem que haja prejudicado! 

Todos os Vereadores já falaram o projeto não é de competência desta Casa e sim do Executivo. O 

Executivo quem tem que mandar este projeto coerente que não prejudique os taxistas; uma classe que 

já está ai há anos que por sinal muito bem organizado. O fato que os taxistas estão organizados por 

vários anos, não quer dizer que depois que o Projeto chegar a esta Casa o transporte alternativo não 

tenha capacidade de se organizar! Senhor Presidente, nós temos que trazer um representante da 

Empresa de Transporte – ônibus, a esta Casa; só falamos dos taxistas, dos alternativos, e em 

momento algum falamos a respeito desta empresa pra explicar porque deixou esta brecha; explicar o 

porquê os moradores precisam dos taxistas e dos alternativos; porque são os ônibus que tem licença 

para conduzir os moradores em sua determinada  localidade. Senhor Presidente, na semana passadas 

nós Vereadores falamos a respeito do fechamento ou não do Hospital da Avenida dos Navegantes. 

Esta Casa em momento algum foi de acordo ao fechamento do Hospital; falo isso por que tem 

pessoas fazendo política em rede social; mentindo, dizendo que esta Casa apoiou e votou a favor. 

Porque ele não divulgou quando esta Casa votou no REFIS que vai beneficiar os moradores desta 

cidade, podendo parcelar suas dividas? Ele só sabe criticar e mentir. Respeitamos sim o entendimento 

da Secretária de Saúde Edna Alves que vem fazendo um ótimo serviço frente à Secretaria de Saúde; 

foram vários postos de saúde inaugurados! Mas, em momento algum esta Casa votou no fechamento 

do hospital da Avenida dos Navegantes. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, no final de 

semana passado participei do VI Encontro Diocesano do Terço dos Homens realizado na cidade de 

Itagimirim com a participação de mais ou menos seiscentos e trinta homens. Desde já convido todos 

os homens que tem o seguimento católico, para participarem deste movimento. Senhor Presidente, os 

pequenos agricultores do município de Porto Seguro estão almejando vir a esta Casa reivindicar 

algum de direito dos mesmos. Neste momento com a quantidade de chuva que cai nesta região eles 

estão sendo prejudicados pelas estradas em situação precária para que possam escoar seus produtos. 

Nós Vereadores juntamente com a Prefeita Claudia Oliveira, estamos preocupados com esta situação. 

Já convidei o Secretário de Obras José Carlos para fazer uma visita e tentar amenizar a situação; foi 

feito um mutirão para limpeza das laterais da estrada pra ver se enxuga mais a mesma. Quero falar 

para as Associações que estão nesta Casa reivindicando melhorias, que nós Vereadores não estamos 

aqui para defender A, B ou C, somos favorável daquilo que for melhor para todos. Senhor Presidente, 

eu mais os Vereadores Dilmo Batista Santiago e Kempes Neville Simões Rosa fomos ao Teatro no 

Clube Med, ficamos mais ou menos quarenta minutos à uma hora atolados no meio da estrada devido 

à quantidade de chuva que caiu nesta região; por este motivo nós vamos elaborar um requerimento 



   10 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

que deve ser assinado por todos os Vereadores, para que a Prefeitura possa fazer um convenio junto 

com o Governo do Estado para asfaltar aquela estrada.  Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, 

não sou contra outra empresa de transporte funcionar em nosso município. Na Constituição Federal 

Art. 30 diz: “É competência dos Municípios Legislar de interesses locais; organizar e prestar 

diretamente sobre regime de concessão e permissão os serviços públicos de interesse local incluindo 

o transporte coletivo que tem caráter essencial”. Senhores Vereadores (a) vejam quantas 

manifestações escritas em cartaz: “Querem acabar com o taxi em Porto Seguro! Porto Seguro é a 

única cidade que o taxista faz rodízio pra sobreviver! Parabéns a Policia Militar pelo Excelente 

trabalho em nosso Município! Parabéns a Prefeita Claudia Oliveira que também tem feito um 

belíssimo trabalho em nossa cidade. Senhor Presidente, nós não somos contra o outro tipo de 

transporte! O taxista também não é contra! Mas, o taxista está cansado por maus gestores que 

assumiram a Prefeitura de Porto Seguro que deram mais de mil alvarás de taxis para Porto Seguro. A 

população desta cidade é de cento e cinqüenta mil habitantes; tem oitocentos taxis! Vitória da 

Conquista tem uma população de quatrocentos mil habitantes tem oitenta taxis! Isso é lamentável 

para com o município de Porto Seguro! Não podemos suportar mais isso. Eu sou da família do taxi; 

hoje eu estou Vereador; mas eu sou taxista há mais de trinta e seis anos neste município; eu sei o 

sofrimento desta classe! Quando não existia o DESEMBAHIA eu fui a Salvador para poder 

conseguir que alguns amigos pudessem tirar o seu carro por este órgão; o primeiro taxi que 

conseguimos tirar por este órgão foi o do Sr. José Benedito. Este órgão surgiu do Governo Estadual 

como incentivo para que todos os taxistas pudessem trocar seu carro. Cada vez mais querem dá 

alvará para taxis! Porque não dão alvará para de barracas de praia; de ônibus ou de balsa! Tudo é com 

o taxi; só o taxi quem tem que sofrer? Isso é lamentável para com esta classe. Tenho certeza que a 

Prefeita Claudia Oliveira fez compromisso com os taxistas e vai cumprir. Senhor Presidente, tenho 

um decreto onde diz que o “taxi do Arraial d’Ajuda é especial”. Inclusive alguns falaram nas mídias 

que o Taxi do Arraial d’Ajuda é clandestino! Não é. Porque muito antes da lei da licitação já tinha 

taxi no Arraial d’Ajuda – o carro era Kombi. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, um 

grupo político através de debate usou afirmações Falsas onde falavam que nós Vereadores (a) éramos 

favoráveis ao fechamento do Hospital da Avenida dos Navegantes, aproveitando este momento só 

pra fazer política!Não estou aqui para agradar classe A, B ou C; Situação ou muito menos oposição; 

estou aqui porque fui eleito pelo povo para representar cada um de vocês. A política acabou; mas 

hoje estou aqui para somar junto com o Governo para melhorias do nosso povo. Irei brigar por coisas 

benéficas, para nossa cidade. Eu tenho opinião própria! Sou contra o fechamento do Hospital! Eu 

Acho Senhor Presidente, que os políticos de um modo geral, quanto à sociedade tem que ter mais 

ação e menos falação. Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, quero lembrar que nós fizemos 

uma reunião antes de começar a Sessão a pedido dos Professores para que pudéssemos entrar em 

entendimento para retirar o Projeto que estava em pauta para votação e que possamos analisar o 

mesmo para não prejudicar outros da mesma classe. Senhor Presidente, eu vi um cartaz de 

manifestação dos taxistas dizendo que o Vereador Kempes Neville Simões Rosa e a Vereadora 

Ariana Fehlberg estão querendo acabar com os taxistas – não é bem assim! Fiquem cientes que 

qualquer projeto que venha do Executivo a respeito do Transporte Alternativo, as duas partes serão 

informadas para que possam chegar a um entendimento como foi feito com os Professores. Todos já 

sabem que este projeto tem que vir do Executivo. Objetivo nosso é que cheguem um consenso e que 

todos sejam beneficiados.  Nós fomos eleitos para representar o povo, aqui ninguém tem lado A, B 

ou C; jamais vamos votar em algum projeto para beneficiar uma parte e prejudicar outras, tudo será 

votado em ambos os acordos sem prejudicar ninguém. Aparecido dos Santos Viana – Senhor 

Presidente, chegou nesta casa um projeto pra ser votado, e graças ao entendimento dos Vereadores 

conseguiu segurar o projeto através de algumas emendas. Senhores Professores, tenho certeza que 
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esta Casa encontrará um caminho da verdade e da pureza, porque vocês são formadores de opiniões e 

merecem todo respeito desta Casa e de nossa cidade. Senhor Presidente, tenho a maior felicidade por 

ter encaminhado a esta Casa um Projeto de Utilidade Pública a Associação Rugby, dando 

oportunidade para que mesma possa conseguir convênio municipal ou até mesmo estadual e federal; 

vocês representam a saúde e deixam alguns jovens distantes da violência e das drogas. Senhor 

Presidente, os taxistas de Porto Seguro tem sua Associação muito bem organizada; mas, hoje não vou 

fazer deste parlatório um debate, porque nesta Casa não há nenhum projeto referente aos taxistas e 

nem dos transportes alternativo; quando ambos chegarem a esta Casa, vou discutir o conteúdo do 

mesmo. O que eu peço nas ambas as partes é o respeito entre as classes; todos são pais de famílias e 

precisam sobreviver. Se chegar algum Projeto a respeito do Transporte Alternativo, podem ter certeza 

que não vai passar de uma hora pra outra; o mesmo será discutido com todas as classes envolvidas e 

em especial a sociedade; se for necessário até uma audiência pública nós vamos convocar. Nesta 

Casa não tem Vereador contra a classe A, B ou C nem tão pouco a uma empresa que infelizmente 

presta um serviço de má qualidade. Nós queremos ver um Porto Seguro mais feliz. Senhor 

Presidente, a nossa juventude praticamente se encontra isolada de lazer; de trabalho e de 

oportunidade. Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, ao entrar no plenário eu vi uma faixa onde diz 

que a Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Kempes Neville Simões Rosa querem acabar com os 

taxistas. Quem sou eu! Jamais minha intenção é essa. Estou lutando por uma causa que venha gere 

mais emprego nesta cidade; e também preocupada com o município em relação ao transporte. Jamais 

sou contra os taxistas; não estou aqui para ganhar aplauso; não tenho medo de vaia. Já teve projeto 

dos taxistas nesta Casa e fui a favor; e serei favorável a todo projeto que venha para o bem do 

município. Se eu estou defendendo o projeto do Transporte Alternativo, porque eu sei o quanto eles 

estão precisando. Eu mais o Vereador Kempes Neville Simões Rosa só queremos que entrem em 

bom senso para organizar. Se a Prefeita apóia os taxistas conforme o Vereador Robinson falou, eu 

tenho certeza que ela também tem que tomar postura diante o Transporte Alternativo para que tenha 

uma solução; do jeito que está não pode continuar; e vou continuar na luta para que isto possa 

acontece. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, nós não podemos legislar esquecendo duas 

palavras: despesa e receita. No Governo de Janio Natal foram feitos diversos concursos públicos no 

município de Porto Seguro. Sendo que ele não deu posse nem a “dez por cento” dos que passaram, 

por motivo das despesas e receitas. A partir do momento que convocasse, ele arcaria com o 

pagamento. Sabendo disso, ele deixou a bomba para o gestor sucessor Gilberto Pereira Abade. Pois 

foi na época de Gilberto Pereira Abade que as pessoas entraram na Justiça para ter o direito de ser 

chamado; assim foi feito. Depois aconteceu um problema muito grave que foi a morte de dois 

sindicalistas da APLB. Naquele momento a APLB conseguiu encaixar o Plano de Cargo de Salário 

dando garantia por lei, direito aos Professores, onde muitos professores poderiam sair do nosso 

município pra fazer curso até mesmo fora do país. Mas, a lei diz que todo cidadão que faz um curso 

fora do país é necessário revalidar o curso para terem o direito garantido. Nós estamos questionando 

a respeito de um projeto do Executivo que devo tomar decisão em pedir a “retirada” para que 

possamos discutir melhor. Mas, é necessário as pessoas entenderem a respeito das “despesas e 

receitas”. Não adianta nós ultrapassarmos os setenta por cento da folha de pagamento com 

determinado números de funcionários, e não termos recursos pra dá aumento ao gari, ou a outro 

funcionário, porque também eles fazem parte do funcionário público do nosso município. Senhor 

Presidente, não poderia deixar de falar a respeito das classes: taxistas e lotação. Na semana passada 

falei que a Prefeita Claudia Oliveira não tem uma bandeira! Ela tem bandeiras. Ela foi eleita com o 

voto de todos. Independente se teve alguém que votou nela ou não, mas ela é Prefeita do Município 

de Porto Seguro. Ela não pode tomar nenhuma alternativa mediante pressão! Ela está ouvindo e 

discutindo com todas as classes, só não vai aceitar pressão de colegas e nem de nenhuma classe 
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social deste município; a partir do momento correto ela tomará decisão. Ela respeita os taxistas e 

jamais ela vai prejudicar. Um dia eu ouvi atentamente o discurso do Vereador Hélio Pinheiro de 

Araujo, onde disse que os funcionários dele hoje chegam mais sedo na empresa porque existe o 

transporte de lotação! Então, são pontos onde devemos discutir sem prejudicar uma classe que já vem 

organizada como os taxistas. Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do 

pronunciamento: A respeito da faixa citando o Vereador Kempes Neville Simões Rosa e a Vereadora 

Ariane Fehlberg, nunca teremos cem por cento ao nosso lado; cada um tem sua bandeira; cada 

Vereador tem um propósito. Mas entre nós Vereadores há um respeito muito grande. O Projeto dos 

Professores que estava nesta Casa, cada Vereador (a) teve o cuidado de analisar; conversar com as 

partes interessadas, assim foi feito e chagamos ao consenso. Quero deixar claro que eu tive meu 

nome citado por um indivíduo de um rádio tentando denegrir a minha imagem. As pessoas acham 

que a Justiça não dá resposta. Ontem tive uma audiência às 10:20 com o Sr. Ubaldino, daqui a pouco 

tem outra marcada; ele já foi citado; vai responder por sete ações por ter falado que eu comprei 

mastro por cento e vinte mil reais, onde o mastro desta Casa custou um valor de quatro mil e 

novecentos reais. faço meu trabalho com retidão; um trabalho transparente; vejam vocês a diferença 

do que era a Câmara de Vereadores , do que é hoje! Todos os Vereadores (a) acompanham as contas 

da Câmara. A Presidência e a Controladoria estão abertas para qualquer explicação. Estou falando 

isso, porque temos que acabar com uma rádio palanque que tenta denegrir a imagem das pessoas; 

onde, no entanto tem que ficar calado? A pessoa só pode ficar calada se dever! Quando eu errar, eu 

vou pagar perante a justiça. Se eu sou responsável pela presidência desta Casa é porque tive a 

confiança unânime dos Vereadores (a). Nós Vereadores (a) temos que estar unidos a um propósito, 

que é a população de Porto Seguro. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: 

Projeto de Lei Nº 033/2017 – Matéria: Dispõe sobre regulamentação de Titulação mediante aos 

Cursos obtidos no exterior em complementação ao art. 60, disciplinado na Lei Municipal nº 993 de 

04 de abril de 2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos, Remuneração e Funções Públicas 

dos Servidores do magistério do Município de Porto Seguro e dá outras providencias. Quórum: 

Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de varias discussões por 

parte dos Vereadores o Projeto acima citado foi retirado de pauta pelo Líder do Governo 

Vereador Dilmo Batista Santiago. Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei 

Nº 031/2017 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza. Matéria: Autoriza a instituição da Política 

Municipal de Incentivo as Cidades Compactas com benefícios fiscais, e dá outras providências. 

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 Elio Brasil dos Santos e Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 032/2017 

autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Dispõe sobre adoção do cartão Passa Fácil 

para Melhor Idade e dá outras providências. 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 Elio Brasil dos Santos e Ronildo 

Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 033/2017 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana. Matéria: 

Reconhece de Utilidade Pública Municipal a Associação de Rugby do Descobrimento. 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 Elio Brasil dos Santos e Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 034/2017 autoria 

Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência 

Domestica e Familiar contra a Mulher, e dá outras providências. 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 Elio Brasil dos 
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Santos e Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 035/2017, autoria Vereador Wilson dos Santos 

Machado. Matéria: Autoriza a instituição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais 

e dá outras providências. 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 Elio Brasil dos Santos e Ronildo Vinhas Alves. Do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 014/2017autoria Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Luigi 

Rotunno.  Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

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

ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e Ronildo Vinhas Alves.  O Presidente Evaí Fonseca 

Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 28 de setembro 2017. 

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 

 

 

 


