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Ata nº 012/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 07 (sete) dias do mês de março 
de 2017 (dois mil e dezessete), 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 Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo 
Vereador Sr Ajalírio Caldeira Varges. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr 
Presidente fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, solicitou 
ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do 
Quorum legal, responderam presente os 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalírio 
Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara 
Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail Fugulim, e Paulo 
Chagas. Assim constatado, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Sra. Jaciara 
Teixeira para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir o Sr 
Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos 
expedientes que constou do seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 063/2017, protocolizado sob o n° 000286/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha as Leis n°s 1.592 e 1593/2017; Leitura da 
Lei n° 1.592/2017 que “Altera a Lei n° 1.590/2016, de 29 dezembro de 2016, que 
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município e São Mateus para o Exercício 
Financeiro de 2017”; Leitura da Lei n° 1.593/2017 que “Altera o artigo 6º da Lei 
Municipal 1398/2014”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 073/2017, 
protocolizado sob o n° 000287/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha a Lei Complementar n° 128/2017; Leitura da Lei Complementar n° 
128/2017 que “Revoga o § 13 do Artigo 109 da Lei Municipal 237 datada de 02 de 
Setembro de 1992”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 009/2014, 
que “ Estabelece a Obrigatoriedade do Passe Livre para o Acompanhante dos 
Portadores de Deficiências que Necessitam de Acompanhante para sua Própria 
Locomoção no Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal”. Autoria: Aquiles 
Moreira da Silva. DIVERSOS:  Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: 
Indicações nºs 135 e 136/2017 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira Varges, 
que solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de 03 (três) postes com 
luminárias na Rua do Machado, situada na Comunidade Nova Aymorés – Km 35, 
Distrito de Nestor Gomes  e Construção de unidade de saúde no Assentamento 
Zumbi dos Palmares, situado no Distrito de Nestor Gomes. Indicações nºs 137 e 
138/2017 de autoria do vereador Sr. Antonio Luiz Cardoso, que solicita: Instalação 
de alambrado no campo do ABC Futebol Clube, situado no Bairro COHAB  e 
Perfuração de poço artesiano nas imediações do campo do ABC Futebol Clube, 
situado no Bairro COHAB. Indicações nºs 139 e 140/2017 de autoria do vereador 
Sr. Aquiles, que solicita: Patrolamento e limpeza das Ruas do Bairro Morada do 
Lago e Contratação de 4 (quatro) pedagogos para atender cada Escola da Rede 
Pública Municipal onde a demanda seja acima de 1300 alunos, sendo 2 para o turno 
matutino e 2 para o turno vespertino.  Indicações nºs 141 e 142/2017 de autoria do 
vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Término do calçamento da 
Rua 6, que interliga os Bairros Bonsucesso I e II e Construção de campo de futebol 
e instalação do respectivo alambrado no Residencial Bom Jesus – Bosque da Praia, 
no Bairro Guriri. Indicações nºs 143 e 144/2017 de autoria do vereador Sr. Amaro, 
que solicita: Reforma do Mercado Municipal Wilson Gomes, situado no Centro da 



0117 

 

cidade e Calçamento da Rua Eugênio Neves Cunha, situada no Bairro Nova São 
Mateus. Indicações nºs 145 e 146/2017 de autoria da Vereadora Sra. Jaciara 
Teixeira, que solicita: Recuperação da escadaria da Praça do Mirante, que dá 
acesso à Avenida Cricaré e Capina e limpeza da área no entorno da Igreja Velha. 
Indicações nºs 147 e 148/2017 de autoria da Vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: 
Construção de quadra poliesportiva com instalação de cobertura na Comunidade 
Paulista e Calçamento da Rua 29, lado norte, no Bairro Guriri. Indicações nºs 149 e 
150/2017 de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita: Término do 
calçamento da Avenida do Contorno, situada no Loteamento Caiçaras, no Bairro 
Santo Antônio e Calçamento da Rua Nossa Senhora Aparecida, situada no Bairro 
Morada do Lago. Indicações nºs 151 e 152/2017 de autoria do vereador Sr. Doda 
Mendonça, que solicita: Calçamento da Rua das Flores, situada na Comunidade Dilô 
Barbosa, Distrito de Itauninhas e Calçamento da Rua Otacílio Moreira, situada na 
Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas. Indicações nºs 153 e 154/2017 de 
autoria do vereador Sr. Jozail Fugulin, que solicita: Viabilizar a oferta de mais 
horários na linha de ônibus que faz o itinerário São Mateus/Guriri, para circular 
principalmente no lado norte de Guriri, inclusive aos domingos e feriados e Término 
da pavimentação das Ruas Lua e Eclipse, situadas no Bairro Liberdade. Indicações 
nºs 155 e 156/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: Viabilizar 
a elaboração de projeto para construção de quadra poliesportiva na Comunidade 
São Pedro, Distrito de Nestor Gomes e Construção de praça com área de lazer, na 
Comunidade São José de Barra Seca, Distrito de Nova Verona. Requerimento nº 
023/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: Construção de 
unidade de saúde no Bairro Morada do Ribeirão, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 
– que “Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus, para o 
exercício financeiro de 2017”. Requerimento nº 024/2017 de autoria da vereadora 
Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: Convocar o Sr. José Carlos Araújo do Valle, que 
responde pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, a 
comparecer à Câmara Municipal de São Mateus, no dia 14 de março de 2017, às 
18hs. (dezoito horas), para prestar esclarecimentos com relação ao processo de 
concessão do transporte coletivo urbano, atualmente executado pela Viação São 
Gabriel.” Requerimento nº 025/2017 de autoria do vereador Sr. Jerri Pereira, que 
solicita: Instalação de banheiros e cobertura nos pontos de táxi de Guriri, de acordo 
com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima a receita e fixa a despesa do município de 
São Mateus, para o exercício financeiro de 2017”. Em Turno Único Projeto de Lei 
n° 004/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a Contratação 
Temporária para Execução do Projeto Bolsa-Capixaba/Programa Incluir e dá outras 
providências”. Em Turno Único Projeto de Lei n° 005/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras 
providências”. O Sr. Presidente tomou a palavra e disse: “Só aqui parabenizar o 
Vereador Ajalirio, parabenizar Vossa Excelência pela leitura hoje, foi muito bem, a 
cada dia que passa melhor, isso é que é importante. Eu sempre falo que o que vale 
é o esforço e a intenção de cada um para poder melhorar. E parabenizar o Vereador 
Jozail do Bombeiro, que agora é o líder do Prefeito na Casa, a gente sabe que não é 
uma tarefa fácil, é difícil, mas esta Casa tem demonstrado muita sabedoria nas 
atitudes que tem tomado e acredito que Vossa Excelência vai desenvolver com 
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muito brilhantismo seu papel de líder. Até porque tudo é uma experiência que a 
pessoa tem. Eu já fui líder nesta Casa e muitas vezes a gente paga um preço 
desnecessário, mas quando se tem a parceria e união dentro do grupo as coisas 
ficam mais fáceis. Então Vossa Excelência a partir deste momento é o líder do 
governo, são muitas atribuições que o líder, mas nós vamos estar colocando à 
disposição de Vossa Excelência Procurador desta Casa para dar todas as 
orientações dos poderes que Vossa Excelência tem. Seja bem vindo. Não tem 
nenhum inscrito para falar. Quero aproveitar para falar aqui, porque muitas vezes a 
gente passa, a gente esquece, mas como eu lembrei em tempo que convidar aqui 
todas as mulheres e também todos os homens que se fazem presentes aqui nesta 
Casa, os assessores dos Vereadores e suas esposas. Amanhã nós teremos a 
sessão solene em comemoração ao dia internacional da mulher. Um requerimento 
feito pela Vereadora Jaciara, ela já foi hoje no Ronda, falou com muita desenvoltura 
lá, convocou a população é importante, diga-se de passagem, vai ser homenageada 
por mim amanhã, muito me honra para falar a verdade, de homenagear a Vereadora 
e que vocês estão todos convidados para ir amanhã marcar uma presença lá. 
Teremos a palestrante, a Erini, que já foi Deputada Estadual, Deputada Federal, 
Ministra de Política para as Mulheres. Só lembrando aos Vereadores que eu gostaria 
que chegasse amanhã as 18hs, o nosso horário é as 19hs, mas que chegasse todo 
mundo cedo para que a gente pudesse conversar um pouco antes. Os Vereadores, 
por gentileza, eu vou sugerir aqui aos nobres pares para que votemos em bloco aqui 
as indicações.” DO GRANDE EXPEDIENTE: Em seguida o Sr. Presidente passou 
para a ORDEM DO DIA: E submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155 e 156/2017. Em DISCUSSÃO. Com a palavra a Vereadora Jaciara, 
que após saudar todas os presentes, assim disse: “Eu queria falar um pouquinho 
das duas indicações que eu fiz que é a reestruturação e recuperação da escadaria 
da Praça do Mirante e a limpeza da área aonde está localizada a Igreja Velha. Eu já 
tinha feito uma indicação anterior sobre a limpeza do Sítio Histórico, também a 
limpeza e a capena. São pontos turísticos da nossa cidade e o Município precisa 
urgentemente rever o posicionamento de como tratar, como cuidar dos nossos 
pontos turísticos. É ali que o turista que chega na nossa cidade, é lá que ele vai 
visitar, é o que ele vai ver, esses pontos, esses locais que são históricos e a gente 
precisa ter, além da cidade, evidentemente, sem sombra de dúvida, mas o cuidado 
com o nosso patrimônio histórico, com os nossos pontos turísticos é o que mostra 
realmente o cuidado que a gente tem com a nossa cidade. Nós não podemos deixar 
o mato, o lixo, a sujeira, quebrado, a gente precisa ter este cuidado, porque turista 
atrái turista, se a pessoa sai falando mal da nossa cidade, nós vamos ter um 
problema sério, porque quando você leva uma imagem negativa da cidade as 
pessoas vão passar direto pela BR e não vão nem querer saber de passar em São 
Mateus, que tem pontos lindíssimos mas que estão totalmente abandonados, 
largados com mato, com sujeira, quebrado não tem como ter acesso. Então essas 
indicações que eu fiz aqui juntando com a que eu já tinha feito do Sítio Histórico é de 
grande importância para o Município, eu peço as Srs. Vereadores que aprovem esta 
indicação junto com as demais, evidentemente, que são muito importantes. Boa 
noite.” Com a palavra o Vereador Paulo Chagas, que após saudar a todos, assim 
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disse: “Eu queria lembrar que os dois requerimentos que eu coloquei aqui para ser 
votado é de grande importância e que foi realmente e será de muita utilidade para as 
comunidades. São José de Barra Seca uma comunidade que talvez é uma das mais 
longe de São Mateus, tem lá um aglomerado muito grande de agricultores, 
agricultoras, está na extrema divisa ali de São Mateus com Vila Valério, Nova 
Venécia, na ponta final e realmente é um povo unido, um povo que luta, um povo 
guerreiro, um povo que produz, que contribui com seus impostos e não poderão 
nunca ficar abandonados, precisamos estar sempre juntos e é de grande valia se 
esta obra for concluída ou realizada e inaugurada. É de grande importância isso. 
Assim da mesma forma será na comunidade de São Pedro se for assim 
contemplada com uma quadra que está proposta pela emenda do Deputado Federal 
Jorge Silva. Então estou aqui requerendo um projeto da municipalidade, sem projeto 
não há obra que aconteça, não tem jeito. Gostaria ainda de lembrar uma coisa 
importante aos nobres colegas, Sr. Presidente, que eu fiquei satisfeito ontem de 
manhã quando cheguei na cidade, onde o Secretário de Agricultura me convidou 
para uma pequena reunião onde ele dá início ao trabalho daquele requerimento que 
nós colocamos aqui nesta Casa de Lei para recuperar a antiga Unidade de Saúde 
de Nestor Gomes e transforma-la em uma Secretaria Regional lá encima, em Nestor 
Gomes, da Agricultura, onde pudesse acoplar o IDAFE, a INCAPER, a Assistência 
Técnica, um possível Correios, um possível protocolo interligado com o Município, 
para ser um órgão facilitador das políticas públicas e agregar valores e onde o 
Município, a administração, possa estar mais perto do povo, porque fica muito caro, 
muito difícil para o agricultor distanciar 50 ou 60 Km para vir fazer um protocolo. 
Perde o dia, gasta 40 reais de passagem, tem que pagar almoço, então fica muito 
caro para o produtor e ainda pagar o preço que a gente tem que pagar aqui no 
protocolo. Mas são coisas que acontecem. Então a comunidade já está 
esperançosa, muitas pessoas nos ligaram, eu estou satisfeito com isso, porque é 
uma coisa que não serve só para mim mas para toda a humanidade daquela região. 
Lembrando, volto a lembrar, a agricultura em nosso município contribui com mais de 
30% da receita e nós não recebemos de volta nem 1%. Nós podemos buscar no 
orçamento aí que nós estamos mais ou menos enrolados para dar conta da 
assistência da agricultura nessa região, e sem agricultura cidade nenhuma do Brasil 
ou no mundo sobrevive, país nenhum sobrevive sem agricultura. Agricultura é de 
grande importância e sempre será. Se a gente não der importância para isso e não 
fizer um esforço concentrado de união em busca das melhorias que temos direito 
vamos ficar cada dia mais esquecido do quadro, e nós temos que ser conhecedores 
de que uma vida na agricultura é quase oito vezes mais barato do que aqui na 
cidade. O Governo que investe na agricultura é Governo inteligente e aí a gente 
precisa parabenizar o Daniel pelo seu Secretário, pela sua pasta que até agora tem 
respondido com muita honestidade e muita transparência com a gente. Tenho dito 
Sr. Presidente. Muito obrigado.” Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovadas por 
Unanimidade. Após o Sr. Presidente sugeriu que os Requerimentos fossem votados 
em bloco. Requerimentos de nº 023, 024 e 025/2017 de autoria Carlos Alberto, 
Jaciara Teixeira e Jerri Pereira. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente tomou a palavra e assim se manifestou: “Fica 
convocada, após o término desta sessão uma sessão extraordinária para votar a 
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redação final do Projeto de Lei 004/2017”. Emenda 002/2017 ao Projeto de Lei n° 
004/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a Contratação Temporária 
para Execução do Projeto Bolsa-Capixaba/Programa Incluir e dá outras 
providências”. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o Vereador Amaro que, após 
cumprimentar a todos, assim se manifestou: “Sr. Presidente só para, como nosso 
líder a partir de terça feira vai ter essa incumbência de estar aqui defendendo os 
projetos do Governo, fazendo os encaminhamentos, coisa que nós fizemos aqui 
nesses primeiros momentos aqui, Jozail, e esse projeto a gente discutiu nas 
Comissões e elaboramos algumas emendas que serão votadas aqui hoje de acordo 
com o Plenário, mas eu queria solicitar aos nobres colegas aqui que a gente 
pudesse votar favorável ao projeto como já foi encaminhado nas Comissões e as 
emendas também, que nós fizemos aqui de comum acordo, não é Vereadora 
Jaciara. Lembrando que amanhã eu estarei conversando com o Prefeito para que 
ele esteja atento a uma das emendas, porque nós fizemos uma emenda com a 
redução das horas, que de 30 horas nós reduzimos para 20 horas e eu tinha uma 
preocupação, coloquei isso nas Comissões, dessa emenda sofrer um veto pelo 
Executivo e ter que fazer o caminho de volta e como nós temos um prazo curto para 
que este convênio seja firmado eu tinha essa preocupação, mas foi de entendimento 
da maioria, nós iremos votar o projeto com a emenda e ao mesmo tempo alertar o 
Executivo para que não possa estar vetando nenhuma das emendas para que a 
gente possa deixar o projeto livre, até porque a Secretaria está aguardando o Estado 
já convocou o Município duas vezes para firmar o convênio e nós temos ali um prazo 
final. Mas queria solicitar aos colegas que pudessem votar favoravelmente ao 
projeto para que a gente depois já faça uma segunda sessão como o Presidente já 
convocou e liberar este projeto na noite hoje para que amanhã ele já possa seguir o 
trâmite legal e normal que tem que seguir. Muito obrigado.” Em DISCUSSÃO: Em 
VOTAÇÃO: A provada por Unanimidade a emenda 002/2017 que altera Projeto de 
Lei 004/2017. Em Turno Único Projeto de Lei n° 004/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Autoriza a Contratação Temporária para Execução do Projeto Bolsa-
Capixaba/Programa Incluir e dá outras providências” Em DISCUSSÃO: Em 
VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei n° 
005/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito 
Adicional Especial e dá outras providências”. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: 
Aprovado por Unanimidade. Comunicado de Liderança. Com a palavra o Vereador 
Amaro, que após pedir licença das formalidades legais, assim disse: “Apenas para 
parabenizar o Vereador Jozail pela escolha na liderança do Governo aqui na Casa e 
dizer que contará com o nosso apoio. Nós sabemos que, como o Presidente falou, 
não é uma tarefa fácil. Eu me recordo que no meu primeiro mandado eu recusei a 
liderança por três anos consecutivos porque a gente sabia um pouquinho da 
situação do que que é liderar, não é Presidente. O Presidente passou por isso aqui, 
foi líder e aqui a gente vai, Vereador Jozail, daqui a pouco debater bastante sobre 
projetos que estão sendo preparados para vir para esta Casa. A gente vai colocar o 
pensamento, defender aquilo que é melhor para a população e Vossa Excelência 
como líder nesta Casa certamente buscará a unidade desta Casa Legislativa e fui 
chamado lá no gabinete junto com alguns outros Vereadores e sugerimos o nome de 
Vossa Excelência também assim como outros colegas de Vossa Excelência, uma 
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maioria também sugeriu o nome de Vossa Excelência por acreditar que Vossa 
Excelência tem o perfil de liderança e como uma pessoa centrada, que tem 
conhecimento, que está aqui para poder defender também aquilo que é de interesse 
da população de forma coletiva, por isso nós também compartilhamos desta 
indicação do Prefeito Daniel e estaremos aqui para poder somar com Vossa 
Excelência. Quero aqui, Sr. Presidente, ainda em tempo registrar a presença e 
agradecer ao nosso amigo Roberto, membro da Igreja Maranata, se faz presente 
aqui, estou vendo aqui agora. O amigo Gadiolli, estava aqui presente e não sei se 
ainda está. Todos que estão aqui e amigos que sempre estão nos acompanhando 
aqui nas sessões mas o Roberto eu acho que é a primeira vez que está se fazendo 
presente. Seja bem vindo Roberto, sempre que visitamos a Igreja somos sempre 
muito bem recebidos e aqui também não é diferente, a Casa aqui é de vocês. Boa 
noite.” Com a palavra a Vereadora Jaciara: “Bom, o Presidente já fez o convite mas 
eu quero reforçar o convite para a sessão solene de amanhã à todos vocês que 
estão aqui, convidar mais um, convidar mais uma para estar participando com a 
gente lá, acho que vai ser importante a gente ouvir um pouco sobre quais são, a 
nossa companheira Erini Lopez, vai falar um pouco dos desafios, das conquistas 
que as mulheres tiveram nesse tempo e quais são os desafios para o futuro, oque 
nos reserva, quais são as metas, quais são os desafios que a gente vai estar 
enfrentando, especificamente nessa luta das mulheres. .Então é importante a gente 
estar participando, a gente estar ouvindo para evidentemente depois a gente ampliar 
essa discussão porque muita coisa vem por aí e a partir dessa discussão de amanhã 
que a gente possa ampliar o debate porque muita coisa vem aí, muita mudança, 
muitas reformas estão propostas e que vai afetar diretamente as mulheres, isso 
também vai ser falado um pouco lá principalmente a reforma da Previdência, que 
ataca diretamente, aumentando aí o tempo de contribuição e as mulheres serão as 
mais afetadas por isso, essa é uma das questões que a gente precisa e amanhã 
também o Brasil todo terão movimentos. A gente vai ter um movimento amanhã a 
partir das 07hs da manhã em frente à Petrobras, a Via Campesina que está 
organizando, que é justamente fazer esses atos esses protestos contra a reforma da 
Previdência que vai atacar aí a vida da mulher trabalhadora. Então, convido para 
este ato às 7hs da manhã com uma caminhada que vai ter também pelo centro da 
cidade e as 19hs a sessão solene do Lions Clube. Espero ver todas e todos 
participando com a gente. Boa noite.” Com a palavra o Vereador Jozail, que após 
cumprimentar a todos os presentes, assim disse: “Gostaria só de deixar aqui bem 
claro que aceitei a liderança do Governo, mas nós conversamos e entramos em um 
entendimento. Nós estaremos aqui defendendo aquilo que for de interesse do 
Município, da coletividade, e como eu falei lá no início, não existe o individualismo. 
Tem que deixar bem claro que eu até agradeci as palavras do Vereador Amaro, a 
Jaciara até falou, está assustando o Vereador, mas é verdade, é para se assustar 
mesmo. A situação que passa o nosso Município não é boa e eu acho que nós 
precisamos de interação, precisa de que toda a Casa liderando, não pode ser só um 
líder não, eu acho que nós todos somos líderes e acho que é desta forma que nós 
vamos tocar o Município. A Câmara sem o Executivo não funciona e o Executivo 
sem a Câmara também a mesma coisa. É ida e vinda, é mão e contramão. Então 
deixar bem claro que estaremos defendendo aqui mais uma vez tudo o que for de 
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interesse da nossa sociedade. Espero contar com o apoio de todos. Eu fui indicado 
aí até pela maioria, fui convidado pelo Prefeito, não me ofereci, que fique bem claro 
isso, não fui lá pedir liderança, foi um convite que partiu do Executivo e que toda a 
Casa está de acordo. Agradeço a todos, mas eu preciso que vocês colaborem 
comigo também, compreendam que vão existir dificuldades e a gente vai ter que 
estar dividindo isso aqui. Muito obrigado.” Não havendo mais nada a tratar, o Sr 
Presidente declarou encerrada a presente Sessão, para constar, 
eu................................................, Ajalírio Caldeira Varges - 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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