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Ata nº 019/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de
maio de 2019 (dois mil e dezenove), às 18:00h (dezoito horas), Reuniu-se na Câmara
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José Dalvit
100, Blocos 11 e 12 – Bairro Santo Antônio, sob a Presidência do Sr. Vereador Jorge
Luiz Recla de Jesus (Jorge Recla), e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail Fugulim
(Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou o Vereador Ajalírio Caldeira, para que
efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO PEQUENO EXPEDIENTE, Em
ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a chamada dos
Srs. Vereadores, para verificação do Quórum legal, que responderam presente 11
(onze) Srs. Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos
Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri
Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Em seguida o Sr. Presidente
solicitou ao Secretário que procedesse a leitura dos expedientes, que constou o
seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
171/2019, protocolizado sob o n° 000793/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha Projeto Lei n° 012/2019. Leitura do Projeto Lei n° 012/2019, que
“INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL PARA PESSOAS FÍSICAS E
JURÍDICAS – REFIS, NO ÂMBITO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE SÃO MATEUS – SAAE”. Discussão e votação, do pedido em caráter de “Urgência
Urgentíssima”, ao projeto de Lei 012/2019, do Poder Executivo de acordo com o
paragrafo 2º do art.50 da Lei Municipal 001, de 05 de abril de 1990 - Lei Orgânica
Municipal. Leitura OF/PMSM/SMGAB N° 189/2019, protocolizado sob o n°
000817/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha ofício relatando
a importância da necessidade de votação do Projeto de Lei Complementar 007/2018
e solicita o mesmo para ser colocado em votação em pauta nesta Sessão Ordinária.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 188/2019, protocolizado sob o n°
00829/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta do
Requerimento nº 025/2019, de autoria do Vereador: Carlos Alberto e Vereadora Jaciara
Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 193/2019, protocolizado sob o
n° 0837/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, resposta às Indicações nº s 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
342, 343 e 344/2019 de autoria dos Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz
Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de A. Oliveira,
Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas.
PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 020/2019, que “DISPÕE SOBRE
A DESTINAÇÃO DE ESPAÇOS PARA CICLOVIAS E CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO
DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo,
Autoria: Jerri Pereira. Leitura do Projeto de Lei n° 021/2019, que “AUTORIZA A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RENUMERANDO PRIVADO
INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVOS BASEADOS NA INTERNET NO
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MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder
Legislativo, Autoria: Jaciara Teixeira. Leitura do Projeto de Lei n° 025/2019, que “FICA
INSTITUÍDO NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES A
„SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
MÚLTIPLA‟”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla. Leitura do Projeto de Lei n°
026/2019, que “INSTITUI DIA MUNICIPAL DE FIBROMIALGIA NO MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS E DISPÕE SOBRE ATENDIMENTO PREFERENCIAL A PESSOA COM
FIBROMIALGIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria:
Jaciara Teixeira. Leitura do expediente, Ofício protocolado sob nº 00815/2019,
datado do dia 21/05/2019, do Vereador Antônio Luiz Cardoso Teixeira informando a
essa Casa de Leis atestado médico de acompanhante para que seja abonada
ausência referente à Reunião das Comissões Permanentes Finanças e Justiça, no
período que corresponde o dia 20 de Maio do corrente. Leitura do expediente, ofício
protocolado sob nº 00824/2019, de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro,
solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 28 de Maio de
2019, para que os Srs. NATANAEL SOUZA DA CONCEIÇÃO – Diretor Presidente e
FÁBIO DILSON S. LOURES – Coordenador Administrativo possa fazer uso da Tribuna
Popular, para proferir pronunciamento sobre a “SOCIEDADE SANTA RITA DE CÁSSIA
– LAR DOS VELHINHOS”. Indicações n°s 345 e 346/2019 de autoria do Vereador
Ajalírio Caldeira, que solicita: Construção de lombada na Rodovia Miguel Curry
Carneiro, em Nestor Gomes – Km 41 (em frente à Agência da Viação Águia Branca); e
Instalação de lixeiras nas ruas e avenidas da cidade, especialmente em locais com
maior fluxo de pessoas. Indicações n°s 347 e 348/2019 de autoria do Vereador
Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Capina e limpeza das ruas e avenidas do Bairro
Bela Vista; e Reitera a indicação de nº 113/2019, que diz respeito à capina e limpeza
da Rua Santa Inês (trecho compreendido entre as Avenidas João XXIII e Cricaré).
Indicações n°s 349 e 350/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Capina e
limpeza das ruas e avenidas do Bairro Morada do Lago; e Reparo do calçamento da
Rua Nair Mendonça, situada no Bairro Bonsucesso. Indicações n°s 351e 352/2019 de
autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Capina, limpeza e retirada de lixo e
entulhos das ruas e avenidas do Bairro Sernamby; e Interditar, nos finais de semana e
feriados, parte das Ruas João Pinto Bandeira e Duque de Caxias, situadas
respectivamente na frente e na lateral do Centro de Vivência „Amélia Boroto‟, no Bairro
Carapina. Indicações n°s 353 e 354/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça,
que solicita: Reparo do enorme buraco situado na Avenida João Batista Crespo, no
Bairro Vitória; e Colocação de 02 (dois) postes com luminárias no campo de areia
situado na Comunidade Morro da Arara. Indicações n°s 355 e 356/2019 de autoria do
Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: Patrolamento das Ruas
Pedro Alves Ribeiro, Raisa Bastos Magnago e Mucurici, lado sul, no Bairro Guriri; e
Calçamento da Rua Darcy Natalino Formigoni, lado sul, no Bairro Guriri. Indicações
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n°s 357 e 358/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita:
Regulamentação e execução da Lei nº 1.666/2018 que “Dispõe sobre a instituição do
programa de adoção de praças, áreas públicas de esporte, cultura e de lazer e dá
outras providências”; e Criação de local para descarte de lixo eletrônico, tais como:
pilhas, baterias de celulares, monitores de computador e etc. Indicações n°s 359 e
360/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Calçamento da Rua
Claudionor Avancini, situada na Comunidade Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra
Nova; e Calçamento da Rua Eduardo Fraga, situada na Comunidade Barra Seca,
Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações n°s 361 e 362/2019 de autoria do
Vereador Jorge Recla, que solicita: Construção de Estação de Tratamento de Esgoto
para atender os Bairros Santo Antônio, Vitória, Bonsucesso I, II e III, Morada do Lago,
Ayrton Senna, São Miguel, Colina e Aroeira; e Reitera a indicação de nº 017/2019, que
diz respeito ao término da construção da rede de esgoto do Bairro Colina. Indicações
n°s 363 e 364/2019 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Capina e
limpeza das ruas e avenidas do Bairro Residencial Park Washington; e Capina,
limpeza e varrição da Rua Cedro, situada no Bairro San Remo. Indicações n°s 365 e
366/2019 de autoria do vereador Paulo Chagas, que solicita: Colocação de postes com
e luminárias na Rua Pedro Alves Ribeiro, lado norte, no Bairro Guriri (trecho
compreendido entre as segunda e terceira quadras); e Envie a este Poder Legislativo
Projeto de Lei instituindo a Brigada Municipal de Proteção Contra Incêndio. Moção n°
018/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO aos GARIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, pela passagem
do „Dia do Gari‟ comemorado no dia 16 de maio. DIVERSOS: Leitura do Expediente
Ofício SEI nº 189/2019/CEFIN/CGEXE/SPOA/SE-SECULT – O Ministério transferiu
para esse Município, recursos no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
pela ordem bancária nº 2019OB800003, de 15/05/2019, parcela única do Convênio nº
875790/2018, para execução do objeto pactuado “Realização das oficinas de música,
capoeira e dança voltadas para crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social na perspectiva do resgate e fortalecimento da cultura local”. Na
oportunidade o Sr. Presidente submeteu em discussão: rito de caráter de Urgência
Urgentíssima ao Projeto de Lei n° 012/2019, do Poder Executivo. Com uso da palavra,
o Vereador Carlos Alberto sugeriu que o projeto fosse votado em rito ordinário.
Continuou em discussão e com uso da palavra, o Vereador Jozail do Bombeiro sugeriu
que fosse votado no rito ordinário e disse que pela grandeza do Projeto, o mesmo
precisa ser analisado com mais tempo. Ainda em discussão, e com uso da palavra, o
Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, disse que por se tratar de um projeto
de refis e por se parecer com outro projeto votado no ano anterior o mesmo vê a
necessidade de o Projeto ser votado com urgência, pois além dos motivos já ditos, é
necessário dar celeridade para que os usuários do serviço se beneficiarem do Projeto.
Finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Continuou em
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discussão, com uso da palavra e após cumprimentar a todos, a Vereadora Jaciara
Teixeira disse que fez uma solicitação e que já recebeu a resposta sobre o resultado
do refis da Prefeitura de alvará, ISS, e licença; disse ainda que compete aos mesmos
solicitarem do SAAE para que os parlamentares possam saber o que de fato esse
novo refis beneficiará o Município. Disse que é contrária ao rito de urgência
urgentíssima nesse momento e que votará em rito ordinário. Em seguida, o Sr.
Presidente submeteu em votação: rito de caráter de Urgência Urgentíssima ao Projeto
de Lei n° 012/2019, do Poder Executivo, sendo este rejeitado com 06 (seis) votos
contrários e 04 (quatro) votos favoráveis. Após, o Sr. Presidente passou para a
segunda parte do pequeno expediente e concedeu o uso da fala aos Srs. Natanael
Souza da Conceição – Diretor Presidente do Lar dos Velhinhos e Fábio Dilson S.
Loures – Coordenador Administrativo do Lar dos Velhinhos, para proferir
pronunciamentos na Tribuna Popular. Com uso da palavra, o Sr. Natanael Souza da
Conceição informou que no dia 23 (vinte e três) de maio a entidade completou 45
(quarenta e cinco) anos de serviços prestados e disse que a mesma vive um momento
bastante delicado; disse ainda que os mesmos estão passando por diversas
dificuldades, até mesmo para pagar a folha de pagamento dos últimos meses. Pediu
aos Vereadores para que olhem com carinho para aquela casa, pois do jeito que a
mesma está funcionando hoje, o Lar dos Velhinhos corre o risco de fechar as portas, o
que não é da vontade dos mesmos. Informou que a entidade vem tentando, de
diversas maneiras, angariar recursos perante a sociedade mateense para manutenção
do asilo através de bingos, rifas, ação entre amigos, mas não obtém êxito. Em seguida,
concedeu a fala ao Sr. Fábio Dilson S. Loures, que teceu comentários pertinentes às
parecerias públicas que a entidade possui. Destacou a importância de renovar a
parceria com o Município e ampliar a captação de recursos; disse que entidade precisa
das parcerias públicas, pois de acordo a Lei 10.741/2003 a obrigação de executar o
serviço é do poder público, Estado, Governo Federal e Município e que o Estatuto do
Idoso representa claramente a obrigatoriedade. Disse ainda que não pode negar a
participação do Município e que os mesmos possuem parceria com os Governos
Municipal, Estadual e Federal no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)
por ano. Continuou sua oratória dizendo que no ano anterior a Prefeitura depositou nas
contas da entidade R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais) e ficou
R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) para 2019. Disse ainda que o
Município depositou em fevereiro R$ 74.120,00 (setenta e quatro mil cento e vinte
reais); em 25 de abril R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil cento e vinte reais) e que resta
ainda desta parceria R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pagar as despesas de
maio, junho e julho, sendo que no dia 10 de julho se encerra a parceria. Informou que o
desejo da entidade é renovar a cooperação e fazer aditamento do termo de parceria,
que antigamente, antes do Marco Regulatório, chamava-se convênio. Concedeu um
aparte ao Vereador Jozail do Bombeiro, que informou que visitou a entidade e disse
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que apesar das dificuldades que a entidade enfrenta, existe boa vontade tanto por
parte dos funcionários quanto dos voluntários e que o lugar é sempre mantido com
higiene. Continuou e sugeriu que fossem encontrados os meios legais para a
devolução de uma verba proveniente de economias que esta Casa de Leis realizou
para poder ajudar a entidade. Em seguida o orador concedeu um aparte a Vereadora
Jaciara Teixeira, que perguntou se a Prefeitura está dentro do prazo para realizar o
repasse desse ano e se há alguma dificuldade em renovar o termo com a mesma.
Como resposta o coordenador disse que não se trata de dificuldade, mas sim de
entendimento, pois de acordo com o mesmo, quando o termo foi assinado no ano de
2018 (dois mil e dezoito) no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), foi
referente a junho de 2018 a julho de 2019 e quando se muda de exercício, cria-se uma
dificuldade, ou seja, os repasses provenientes de 2018 dificilmente consegue mensurar
para 2019 e como é valor Municipal, Estadual e Federal às vezes o repasse do
Governo Estadual e Federal é no mesmo período em que foi assinado o termo.
Concedeu um aparte ao Vereador Jorge Recla que na posição de Presidente desta
Casa de Leis, disse que o que estiver dentro da legalidade e ao alcance, esta Casa de
Leis irá fazer para ajudar e que assim que a entidade conseguir uma reunião com o
jurídico do Município, o jurídico da Câmara também estará presente, e o que for
necessário para ajudar, esta Casa de Leis ajudará a entidade dentro das legalidades.
O orador concedeu um aparte ao Vereador Antônio Luiz Cardoso, que perguntou se o
repasse no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) é feito todo o ano, e
como resposta o coordenador disse que esse valor foi acordado para junho de 2018 a
julho de 2019. Concedeu ainda um aparte ao Vereador Francisco Amaro de Alencar
Oliveira, que disse que nem sempre é possível fazer o que é da vontade dos
parlamentares, mas só da Câmara dizer que fará a devolução, já fica explicita a
vontade da mesma em ajudar, mas que por muitas vezes os mecanismos legais acaba
dificultando e atrasando as colaborações. Em seguida o Vereador Jozail do Bombeiro
pediu ao coordenador que informasse ao público o método de contribuição através do
SAAE para a entidade. No entanto o coordenador disse que uma das maneiras de
ajudar a entidade é o morador participar da campanha realizada parceria com o SAAE,
autorizando a autarquia a debitar qualquer valor que seja na sua conta de água. Esse
valor é repassado para o Lar dos Velhinhos. Disse que hoje, são 34 mil usuários do
SAAE e que se cada um doasse R$ 1,00 (um real), a entidade teria R$ 34.000,00
(trinta e quatro mil reais) todo mês. Informou que, hoje, apenas 380 pessoas
contribuem com esta campanha para ajudar a entidade e que autorizar o débito na
conta de água, o interessado deve procurar o SAAE ou o Lar dos velhinhos e fazer o
cadastro. Concedeu um aparte ao Vereador Carlos Alberto que disse que o Prefeito
mais uma vez está realizando a inversão de prioridades, onde o mesmo já está
planejando a festa de julho e de setembro da cidade, mas não dá celeridade ao
pagamento do Lar dos Velhinhos e sugeriu que o coordenador e diretor convidassem o
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Ministério Público para poder resolver a situação. De volta com a palavra, o
coordenador agradeceu ao espaço concedido e disse que a situação só poderá ser
resolvida quando todos trabalharem com parceria. Em seguida, o Sr. Presidente
passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Não havendo nenhum Vereador inscrito, o Sr.
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Na oportunidade, o Sr. Presidente sugeriu
que as indicações fossem votadas em blocos, e informou que em consequência da
ausência do Vereador Paulo Chagas que precisou se retirar da Sessão, as indicações
de n°s 365 e 366/2019 de autoria do referido Vereador foram prejudicadas. Em seguida
submeteu em discussão: Indicações n°s 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 e 364/2019. Com uso da palavra a
Vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, destacou a indicação de
n° 357/2019 de sua autoria, e disse que solicitou a regulamentação e execução da Lei
n° 1666/2018 visto que o que solicita na Lei, já vem acontecendo em outros estados e
Municípios com êxito, pois a adoção e manutenção das praças são feitas por
determinada empresa que tem um convênio com o Município e em troca as empresas
podem realizar propaganda na própria praça. Destacou também a indicação de n°
358/2019 e disse que o Município possui problemas com a coleta de lixo em todos os
sentidos, como por exemplo, a coleta seletiva que não existe, e disse que o Poder
Público poderia reservar um local apropriado para o descarte dos lixos eletrônicos;
finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Continuou em discussão,
e com uso da palavra, o Vereador Doda Mendonça que após cumprimentar a todos,
destacou a indicação de n° 353/2019, de sua autoria e disse que no referido trecho tem
muitos buracos causados pela chuva. Destacou também a indicação de n° 354/2019,
de sua autoria e disse que a referida Comunidade fica entre os eucaliptos e não tem
muita área de lazer, no entanto foi feito um campo de areia, mas não possui
iluminação; finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Continuou
em discussão, com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o Vereador Ajalírio
Caldeira destacou a indicação de n° 345/2019 de sua autoria e disse que o referido
trecho é muito movimentada em relação aos passageiros que utilizam a agência da
Viação Águia Branca para seus embarques e desembarques, no entanto a lobada evita
acidentes futuros. Destacou ainda a indicação de n° 346/2019 de sua autoria e disse
que a adaptação das lixeiras na Cidade compete ao Município, pois as mesmas são
importantes para diminuição do lixo encontrado nas ruas; finalizou solicitando o voto
favorável dos demais Vereadores. Continuou em discussão, com uso da palavra e
após cumprimentar a todos, o Vereador Jorge Recla destacou a indicação de
n°361/2019 de sua autoria, e disse que as referidas regiões são muito grandes e não
tem o tratamento de esgoto e que os lixos são jogados no rio; no entanto espera que o
Sr. Prefeito atenda a sua solicitação. Destacou ainda a indicação de n° 362/2019 de
sua autoria e disse que o referido bairro é antigo e não possui o tratamento de esgoto
em todas as ruas, no entanto os moradores que constroem as próprias fossas; finalizou
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solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. De imediato, o Sr. Presidente
submeteu em votação: Indicações n°s 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 e 364/2019; sendo estas aprovadas por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão: Moção n°
018/2019. Na oportunidade, o Sr. Presidente solicitou ao vice-presidente para assumir
os trabalhos, para que o mesmo pudesse discutir a moção. Com uso da palavra, o
Vereador Jorge Recla disse que é motivo de muita alegria e honra poder entregar a
moção para esses profissionais, pois são trabalhadores e chefes de família que
executam um trabalho com seriedade no Município; na oportunidade o Vereador
realizou a leitura da justificativa presente na moção e prestou as suas singelas
homenagens. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em votação: Moção n°
018/2019; sendo esta aprovada por unanimidade. Na oportunidade o Sr. Presidente
concedeu o uso da fala ao Sr. Josemar Leiria Galvão, que agradeceu a todos os
vereadores pela moção e disse receber o documento em nome de todos os garis, pois
nem todos puderam estar presentes decorrente da escala de trabalho. O Sr. Josemar
Leiria Galvão também relembrou sua trajetória de vida e também seu interesse pela
política, como frequentador assíduo das sessões do parlamento todas as semanas e
disse que há 26 (vinte e seis) anos o mesmo era um andarilho e hoje tem orgulho em
ser gari; disse ainda que se sente privilegiado de estar se pronunciando na tribuna e de
acompanhar, há nove anos, a Sessão da Câmara toda terça-feira. Os Vereadores
Ajalírio Caldeira e Francisco Amaro de Alencar Oliveira também parabenizaram os
garis e mostraram respeito pelo trabalho dos mesmos, que é comum como qualquer
outro, mas que muitas vezes não é valorizado. Após, o Sr. Presidente retirou o Veto n°
002/2019, do Poder Executivo, pois como o veto refere-se ao Projeto de Lei n°
004/2019, do Poder Legislativo de autoria do Vereador Paulo Chagas, o autor do
Projeto estava ausente na Sessão, no entanto o Veto ficou para ser discutido e votado
na próxima Sessão. COMUNICADO DE LIDERANÇA: Com uso da palavra, a
Vereadora Jaciara Teixeira destacou o convite do Diretor do IFES que, convida os
Vereadores para Feira de Ciências Norte Capixaba que acontecerá nos dias 30 (trinta)
e 31 (trinta e um) de maio de 2019 no Ginásio do IFES – Campus de São Mateus. Não
havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Sessão e
para constar, eu................................................, Aquiles Moreira da Silva – 2°
Secretário. Fiscalizei a presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por
mim, pelo Senhor Presidente e demais Vereadores Presentes.
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