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Ata n° 033/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 30 (trinta) dias do mês de 
junho de 2015 (dois mil e quinze), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na Câmara 
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara, sob a 
Presidência do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, e Secretariado pelo Vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr Presidente 
fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, convidou o Vereador 
Sr Valdemar Moraes para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 
Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. 
Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 10 (dez) Srs. 
Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho 
(ausente), Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José 
Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar 
Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento 
de honra na cadeira de convidados desta Casa de Leis: José Gonçalves da Silva e 
sua esposa. A seguir o Sr Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 
procedesse a leitura dos expedientes enviados a esta Casa de Leis, e informasse 
qual a Pauta da Ordem do Dia. Assim sendo, o Sr Secretário, procedeu à leitura 
que constou do seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 564/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000816/2015, que encaminha a esta 
Colenda Casa a Lei Complementar n° 099/2015, que “Dispõe sobre a Recuperação 
de Débitos Fiscais em atraso e dá outras providências”; Lei n° 1.485/2015 que 
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar área de terras à Associação 
de Pequenos Agricultores e Produtores Rurais e Descendentes de Quilombolas e 
Sapê do Norte da Comunidade de São Jorge município de São Mateus, e dá outras 
providências”; e Lei n° 1.486/2015 que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a Celebrar Contrato de Cessão de Uso de Bem Imóvel Público com a 
APTA – Associação de Programas em Tecnologia Alternativa e dá outras 
providências”. Leitura da Lei Complementar n° 099/2015, que “Dispõe sobre a 
Recuperação de Débitos Fiscais em atraso e dá outras providências”. Leitura da 
Lei n° 1.485/2015, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar área 
de terras à Associação de Pequenos Agricultores e Produtores Rurais e 
Descendentes de Quilombolas e Sapê do Norte da Comunidade de São Jorge 
município de São Mateus, e dá outras providências”. Leitura da Lei n° 1.486/2015 
que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Celebrar Contrato de 
Cessão de Uso de Bem Imóvel Público com a APTA – Associação de Programas 
em Tecnologia Alternativa e dá outras providências”. Leitura do 
OF/PMSM/SCG/CG/N° 619/2015, da Superintendente de Controle Governamental, 
protocolizado sob o n° 000899/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis 
a ERRATA n° 008/2015, referente à Lei Complementar n° 099/2015, que “Dispõe 
sobre a Recuperação de Débitos Fiscais em atraso e dá outras providências”. 
Leitura do OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 645/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000916/2015, que encaminha esta Colenda 
Casa a Lei Complementar n° 099/2015, que “Dispõe sobre a Recuperação de 
Débitos Fiscais em atraso e dá outras providências”; Lei Complementar n° 
101/2015, que “Altera a Lei Complementar 099/2015, a qual Dispõe sobre a 
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Recuperação de Débitos Fiscais em atraso e dá outras providências”. Leitura da 
Lei Complementar n° 099/2015, que “Dispõe sobre a Recuperação de Débitos 
Fiscais em atraso e dá outras providências”. Leitura da Lei Complementar n° 
101/2015, que “Altera a Lei Complementar 099/2015, a qual Dispõe sobre a 
Recuperação de Débitos Fiscais em atraso e dá outras providências”. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SME/N° 1.117/2015, do Secretário Municipal de Educação, 
protocolizado sob o n° 001007/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis 
as Planilhas de repasse da Alimentação Escolar de cada Associação Escola 
Comunidade (AEC) dos anos de 2014 e 2015. Leitura do expediente OF 
CIRCULAR/PMSM/SCG/PG/CG/N° 744/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001024/2015, que encaminha a esta Casa 
a Lei n° 1.492/2015, que “Dá a atual Avenida conhecida como Projetada no bairro 
Colina, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de 
Avenida Maria Tomaz Nascimento”. Leitura da Lei n° 1.492/2015, que “Dá a atual 
Avenida conhecida como Projetada no bairro Colina, no município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, a denominação de Avenida Maria Tomaz Nascimento”. 
Leitura do Projeto de Lei n° 026/2015, de autoria do Poder Executivo, que 
“Prorroga Lei Municipal n° 1.251/2013”. Leitura do Projeto de Lei n° 029/2015, de 
autoria do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar e dá outras providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do 
expediente protocolizado sob o n° 001001/2015, de autoria do Vereador Glesson 
Borges, que encaminha Declaração para justificar ausência na Sessão Ordinária do 
dia 16 de junho de 2015. Leitura do expediente protocolizado sob o n° 
001016/2015, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que encaminha 
Atestado para justificar ausência na Sessão Ordinária do dia 26 de maio de 2015. 
Leitura do expediente protocolizado sob o n° 001026/2015, de autoria do Vereador 
Eneias Zanelato Carvalho, que encaminha informação para justificar ausência na 
Sessão Ordinária do dia 30 de junho de 2015. DIVERSOS: Leitura do expediente 
COMUNICADO N° CM144991/2015, do Ministério da Educação, que de acordo 
com a Legislação vigente, informam a liberação de recursos financeiros destinados 
a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação em favor da Prefeitura Municipal de São Mateus, no montante de R$ 
253.198,99. Indicação nº 402/2015 de autoria do vereador Sr Ailton Caffeu, que 
solicita: Construção de sala para instalação da central de videomonitoramento no 
município. Indicações nº 403 e 404/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles 
Moreira da Silva, que solicita: Colocação de luminárias nos postes de iluminação 
pública situados na Rua São Marcos, no Bairro Morada do Lago; Colocação de 
luminárias nos postes de iluminação pública situados na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, no Bairro Morada do Lago. Indicações nº 405 e 406/2015 de autoria do 
vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, sendo prejudicadas por ausência do autor. 
Indicações nº 407 e 408/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que 
solicita: Substituição das lâmpadas queimadas, bem como instalação de lâmpadas 
nos postes remanescentes, nas ruas do Bairro Morada do Lago; Calçamento da 
Rua Ana Maria do Carmo, situada no Bairro Aroeira. Indicações nº 409 e 410/2015 
de autoria do vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Reforma da quadra de 
futebol de areia do Bairro Cacique II; Colocação de postes com luminárias na 
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Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, no Bairro Guriri, lado sul (até a região do 
Bosque da Praia). Indicações nº 411 e 412/2015 de autoria do vereador Sr Isaias 
Rosa de Oliveira, que solicita: Construção de campo de futebol na localidade de 
Bosque da Praia, no Bairro Guriri; Instalação de luminárias nos postes situados na 
Rua Florianópolis, situada no Bairro Guriri, lado sul (na região do Bosque da Praia). 
Indicações nº 413 e 414/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira, que 
solicita: Substituição das lâmpadas queimadas nos postes situados nas ruas da 
sede do Distrito de Nestor Gomes; Calçamento da Rua Domingos Felismino, 
situada no Bairro Bela Vista. Indicações nº 415 e 416/2015 de autoria da 
vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que solicita: Sinalização com pintura das 
faixas de pedestre na Avenida Brasil, situada no Bairro Vila Nova (em frente à 
Escola Américo Silvares); Patrolamento das ruas do Bairro Litorâneo (até as 
imediações da Empresa Água Mineral Açaí). Indicações nº 417 e 418/2015 de 
autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Aumentar a frequência do 
serviço de ronda policial nos Bairros Pedra D’água, Areinha e Liberdade; Envie a 
esta Casa Legislativa o Projeto de Lei regularizando o serviço de transporte de 
passageiros em veículos de aluguel a taxímetro (táxi) no município De São 
Mateus/ES, com base na legislação vigente. Indicação nº 419/2015 de autoria do 
vereador Sr Valdemar Moraes, que solicita: Construção de 11 (onze) mata-burros 
na estrada que interliga a Comunidade Araribá ao Distrito de Nestor Gomes. 
Indicações nº 420 e 421/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira, que solicita: Realização do campeonato evangélico de futsal de 2015; 
Revitalização do campo de futebol do Bairro SEAC. Requerimento nº 043/2015 de 
autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Informe valor do vencimento 
base do cargo de técnico em contabilidade, bem como se o cargo de vigia foi 
extinto, qual a sua nomenclatura atual e o valor do vencimento base do mesmo. 
Moção n° 017/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: 
Voto de congratulação, a Joalheria Silva, na pessoa do senhor José Gonçalves da 
Silva, pela comemoração dos 30 anos de fundação da loja, em nossa cidade. Ato 
contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Turno Único o Veto 
n° 002/2015, do Poder Executivo, que “Veta totalmente o Projeto de Lei n° 
033/2015, datado de 27 de abril de 2015, que “Dá a atual Praça no bairro Pedra 
D’Água, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de 
Praça de Reis”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 036/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá Denominação à Rua localizada as margens da Rodovia Miguel 
Curry Carneiro na Comunidade do Km 34, de Rua Zenilson Cosme”, de autoria do 
Vereador José Ferreira. Ato contínuo o Sr Presidente acusou Requerimento de 
autoria da maioria dos senhores Vereadores presentes, solicitando a inclusão na 
Ordem do Dia do Projeto para discussão e votação imediata, conforme o artigo 
158, inciso IV combinado com o Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis 
a seguir: Projeto de Lei 029/2015 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
Abertura de Crédito Adicional e Suplementar e dá outras providências”. sendo 
deferido pelo Sr Presidente. A seguir, o Sr Presidente suspendeu a sessão por 
tempo indeterminado para que as Comissões emitissem parecer ao respectivo 
projeto. A seguir o Sr Presidente reiniciou a sessão e determinou a verificação do 
Quorum Legal, sendo verificada a presença de todos os Srs Vereadores. DO 
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GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a 
palavra ao Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que após saudar todos da Mesa 
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, expõe que 
conseguiram o CRAS em Guriri, já foi licitado, a verba está sendo liberada pela 
câmara hoje, o primeiro passo para o CRAS, foi uma reunião na Igreja Batista 
aonde a comunidade pediu, e estavam presentes a secretaria de munícipe que na 
época o mesmo era presidente, mais os vereadores: Sr Aquiles Moreira da Silva, 
Sra. Judite Ribeiro de Oliveira e Sr Glesson Borges. Diz que foi feito um abaixo 
assinado e então fez a indicação solicitando o CRAS em 2013. Fala que na época 
até errou por não ter colocado o nome dos colegas vereadores, desde então vem 
lutando pelo CRAS e o vereador Sr Gildevaldo Estevão recentemente fez a 
indicação novamente, chegou e falou com ele que era indicação sua e ele 
gentilmente retirou a indicação. Então agradece publicamente pela parceria e se 
desculpa com os outros colegas porque essa indicação deveria estar no nome dos 
quatro, mas no dia da inauguração vai citar como surgiu esse CRAS. Relata que 
vem pedindo há vários meses as maquinas para Guriri, não consegue mais andar 
em Guriri sem ser interrompido por cobranças, não agüenta mais fotos postadas no 
facebook com reclamação e o morador tem razão, tem oito meses que não entra 
uma maquina dentro de Guriri, já prometeram varias vezes que segunda a maquina 
está em Guriri e essa maquina nunca chega. Segundo informações soube que hoje 
a maquina está no Bosque da praia, mas não tiveram a dignidade de ligar para 
avisar que a maquina estava chegando a Guriri. Fala que ligam para secretaria e 
não conseguem falar com mais ninguém, estão mendigando alguma coisa para 
população, sendo que a população paga seus impostos e tem seus direitos. 
Esclarece que particularmente não pode reclamar do prefeito Amadeu Boroto 
porque em Guriri está sendo feito uma Praça, agora esse CRAS, a escola da Rua 
25 que pediram também foram atendidas, várias ruas calçadas, o projeto de 
iluminação funcionando bem, então não pode reclamar de obra em Guriri não, mas 
o patrolamento de rua é básico, faz parte do dia a dia da população que precisam 
andar e não conseguem. Relata que as próprias patrulhas de polícia precisam 
andar as motos e não conseguem mais, está intransitável. Sobre a coleta de lixo 
fala que melhorou um pouco, infelizmente o morador não colabora, joga o lixo na 
rua. Aborda a fiscalização de postura, que tudo quanto é de carrinho de mão que 
encontram em calçadas, calçadas ou não, estão notificando. Fala que é um direito 
deles notificar, agora com dois pesos e duas medidas não. Diz que votaram a Lei 
da produtividade para incentivar os fiscais a trabalharem direito, mas é atualmente 
uma fiscalização prepotente, difícil de conversar. Expõe que ha pouco tempo pediu 
para participar de uma fiscalização e lhes disseram que não podiam o acompanhar, 
reforçou o pedido dizendo que queria fiscalizar o trabalho deles e disseram que não 
podiam, conversou com o secretário e a chefe deles, e eles estão em período 
probatório por dois anos, então nesse período eles tem que trabalhar corretamente 
para serem aprovados, lembra que fizeram o concurso, mas ainda vão ser 
aprovados, porque se continuarem assim, essa Lei da produtividade tem que ser 
retirada. Ato contínuo o vereador Sr José Ferreira solicita aparte, explana que a Lei 
da fiscalização está igual ao congresso com o menor infrator, porque lá em sua rua 
fizeram uma calçada alta e cadê a fiscalização que diz que tem ter, fala que estão 
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igual à Presidenta Dilma defendendo os erros. Ato contínuo a vereadora Sr Judite 
Ribeiro de Oliveira solicita aparte, falando dos fiscais que estão notificando 
pessoas de baixa renda, expõe que na semana anterior passou na TV Gazeta uma 
reportagem no Bairro Airton Senna sobre um terreno da prefeitura que de tanto lixo, 
entulho e até livros estava interditando a Rua, então tem que começar de casa o 
serviço de fiscalização para dar exemplo. Ato contínuo o vereador Sr Isaias Rosa 
reitera que indo para Guriri está lotado de ferro velho, oficina, tudo no meio da Rua, 
cartão postal negativo para Guriri e ninguém tirou até hoje, agora um carrinho de 
areia na calçada tem que tirar, relata que os fiscais só trabalham de segunda a 
sexta, mas as feiras livres dos finais de semana têm que ser fiscalizadas, porque 
tem coisa errada, está tudo errado, então pede a procuradoria ou legislativo veja 
uma maneira de tirar a produtividade ou que eles trabalhem de maneira adequada 
que se cumpra a Lei para preto, branco, rico e pobre, a lei tem que ser para todos. 
A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr 
Vilmar Gonçalves de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora, 
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, diz fazer o uso da tribuna 
para agradecer a secretária de saúde Ana e a subsecretária Elaine também que 
resolveram um problema a seu pedido, porque teve um problema no posto de 
saúde do Bairro SEAC com a técnica de enfermagem Marilene que faltou com 
respeito e mal tratou uma paciente, então ela tinha que ser punida porque é a 
população que paga o salário dos funcionários públicos e funcionário efetivo pode 
sim ser mandado embora. Ato contínuo o vereador Sr Ailton Caffeu solicita aparte, 
relata que fez um pedido a ex-secretária solicitando o carro Fumacê e passou dois 
anos e não foi atendido, e com a secretária Ana foi pessoalmente fazer o pedido e 
no outro dia o carro passou, então também a parabeniza. Ato contínuo o vereador 
Sr Vilmar fala que esse tipo de fiscalização é equivocada porque para não jogar a 
areia na rua, essa rua tem que está calçada, ai sim eles tem o direito de multar, 
agora uma rua que não é calçada, não tem meio-fio, o terreno todo sujo não tem 
como. Reitera que a fiscalização tem que ser para todos, se existe erro tem que 
notificar mesmo. Parabeniza a secretaria de educação e saúde porque que é um 
órgão que realmente funciona, mas têm outras áreas outras secretarias que não 
sabem atender o povo, não respeitam o povo. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 
Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que após 
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, aborda que há alguns meses atrás foi criticado por um grupo de 
funcionários efetivos da prefeitura, porque quando tem um projeto para benefício 
deles, eles lotam o plenário, mas fora dessa situação não tem um. Relata que foi 
alertado sobre uma situação na rua antigo buraco do sapo, onde escorre água de 
sabão, óleo, há mais de dez anos, e foi até lá verificou e solicitou a secretaria de 
meio ambiente que tome as devidas providencias junto ás empresas das 
imediações, porque os moradores se preocupam e não tem que conviver com essa 
situação. Explana que a secretaria de saúde está trabalhando bem, aconteceu o 
fato de uma criança ir a óbito no Hospital Roberto Silvares, mas antes conseguiu 
junto a um amigo a UTI móvel caso precisasse porque é melhor ter amizade do que 
dinheiro, infelizmente, a criança não resistiu. Relata que sempre reclamam da falta 
de ambulâncias, mas tem que ser feito alguma coisa, porque há alguns dias 
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queriam desmarcar a consulta de uma pessoa em vitoria, a qual já havia sido 
marcada ha meses, por falta de ambulância para levar. Diz que foi até a oficina e 
pediu para o mecânico consertar um carro urgente para levar a pessoa, ele 
consertou e a pessoa foi, nem sabe quem é a pessoa, mas essa situação das 
ambulâncias não pode continuar, temos que fiscalizar e agir porque do jeito que 
está não pode ficar. Ato contínuo o vereador Sr Ailton Caffeu solicita aparte, relata 
que já pediu uma reunião com o Sr prefeito para falar sobre os restos das 
ambulâncias porque não existem mais ambulâncias, o povo esta sofrendo e 
morrendo sem assistência. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva fala 
que só marcar reunião não adianta temos que agir, relata que o prefeito da Serra 
está leiloando terrenos públicos para evitar a invasão, e nós temos terreno que 
pode ser leiloado para comprar mais ambulâncias, porque não pode ser feito isso? 
Coloca que não é na casa do prefeito que as pessoas vão pedir não, é na casa dos 
vereadores que é quem representa o povo. Diz que não podem resolver tudo, mas 
algumas coisas só dependem dos vereadores, está disposto a agir mais sozinho 
não conseguem. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita 
aparte, pergunta o que de fato o colega quer fazer, porque essa idéia também já 
deu, mas no que for feito para melhorar a situação das ambulâncias, pode contar 
com ele. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva fala que precisam 
procurar o setor de cadastro e ver quais áreas temos no município, chamar o 
prefeito para poder leiloar e agir, precisam dar respostas as pessoas que nos 
deram seu voto. Ressalta que a LDO tem que ser votada antes do recesso se não 
vamos ter recesso, diz que o secretario foi chamado e não teve nenhuma resposta, 
lembra que através da Lei orgânica do município os vereadores têm o direito de 
convocar qualquer secretário. Ato contínuo o vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira 
solicita aparte, fala que tem de convocar e pedir prestação de conta, porque em 
Janeiro quando foram convocados para Sessão Extraordinária, atenderam eles 
para votar algo de urgência urgentíssima, e agora quando convocam eles para 
prestar conta da LDO eles não vêm, afirma que pode contar com ele. Ato contínuo 
o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva conclui que por obrigação o secretário deve 
ser convocado para que compareça e nos preste conta da LDO. Ato contínuo o Sr 
presidente solicita aos procuradores que marquem uma reunião com o Sr prefeito 
pra resolver a situação das ambulâncias, mas pede aos Sr vereadores que 
reafirmem perante o Sr prefeito tudo que falam na tribuna. ORDEM DO DIA: Ato 
contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 403, 
404, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 e 
421/2015 sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. Indicações 
405 e 406/2015 sendo prejudicadas por ausência do autor. Em discussão e 
votação: Requerimento de nº 043/2015, sendo aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação: Moção n° 017/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo 
Estevão, que solicita: Voto de congratulação, a Joalheria Silva, na pessoa do 
senhor José Gonçalves da Silva, pela comemoração dos 30 anos de fundação da 
loja, em nossa cidade. Sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Sr 
Presidente coloca em discussão e votação os seguintes projetos: Em discussão 
Em Turno Único o Veto n° 002/2015, do Poder Executivo, que “Veta totalmente o 
Projeto de Lei n° 033/2015, datado de 27 de abril de 2015, que “Dá a atual Praça 
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no bairro Pedra D’Água, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a 
denominação de Praça de Reis”. Sendo aprovado por unanimidade. Em discussão 
Em Turno Único o Projeto de Lei n° 036/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 
Denominação à Rua localizada as margens da Rodovia Miguel Curry Carneiro na 
Comunidade do Km 34, de Rua Zenilson Cosme”, de autoria do Vereador José 
Ferreira. Sendo aprovado por unanimidade. Em discussão Projeto de Lei 
029/2015 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito 
Adicional e Suplementar e dá outras providências”. Sendo aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada 
a presente Sessão, e, para constar, eu................................................, Aquiles 
Moreira da Silva – Secretário conferi a presente Ata, que por estar em 
conformidade será assinada por mim, pelo Sr Presidente e demais membros da 
mesa. 
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