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Ata da Quinquagésima Sétima Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Sobral, 

realizada no dia 18 de setembro de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos dezoito (18) dias do mês de setembro do ano de 2017, às dezessete horas 

(17h00min), no Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à 

quinquagésima sétima Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do 

Vereador Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, secretariado pelo edil Francisco Rogério 

Bezerra Arruda. Chegada a hora regimental, o Senhor Presidente autoriza o Senhor 

Secretário a proceder à chamada dos senhores Vereadores. ESTAVAM PRESENTES: 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton 

Marcos Fontenele Vieira, Cleiton Prado Carvalho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, 

Antônio Oliveira Braga, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José Bonifácio Silva 

Mesquita, Tiago Ramos Vieira, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, José Vytal Arruda 

Linhares, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Francisco 

Rogério Bezerra Arruda, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, Vicente de Paulo 

Albuquerque, Romário Araújo de Sousa, Estevão Ponte Filho e Joaquim Euclides Feijão 

Neto. AUSENTES: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Ata da 56º Sessão Ordinária 

aprovada. Pela Ordem, Claiton Prado Carvalho comenta sobre os momentos de 

desespero durante o sequestro do ônibus dos estudantes. Parabeniza o trabalho dos 

policiais do RAIO nessa operação. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidos os 

Projetos de Lei nºs 2124/17, 2125/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, 
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Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Antônio Oliveira Braga 

“Galdêncio”, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony” e Ailton Marcos Fontenele Vieira “Sargento Ailton” - 

Fica denominado oficialmente o Centro de Educação Infantil na rua SDO, s/nº, no 

bairro Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes, Conjunto Novo Caiçara, no 

Município de Sobral, de Professor Miguel Jocélio Alves Da Silva; - Fica denominado 

oficialmente o Colégio Sobralense de Tempo Integral Novo Caiçara, na rua 04, s/nº, no 

bairro Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes, Conjunto Novo Caiçara, no 

Município de Sobral, de Professor Edgar Linhares Lima; os Projetos de Lei nºs 

2128/17, 2129/17’, 2126/17, 2127/17, 2130/17, de autoria do Poder Executivo 

Municipal - Dispõe sobre a transformação da Autarquia Municipal do Meio Ambiente 

na Agência Municipal do Meio Ambiente, estabelecendo a sua competência, estrutura e 

organização, e dá outras providências; - Institui a Política Municipal de Bem Estar e 

Proteção Animal no âmbito do Município de Sobral, e dá outras providências; - 

Autoriza a transferência de recursos para a pessoa jurídica de direito privado que indica, 

através da celebração de parcerias; - Ratifica o Termo de Alterações de Contrato de 

Consócio Público do Consórcio para a Destinação Final de Resíduos Sólidos- 

COMDERES, inclusive modificando a sua denominação para Consórcio de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral – CGIRS/RMS, e dá 

outras providências; - Dispõe sobre o Programa de Remissão e Anistia de Crédito 

Tributário do Município de Sobral, e dá outras providências. Foram lidos os Projetos 

de Indicação nºs 126/17, 127/17, 128/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos 

Vieira (PMDB) - Dispõe sobre a criação do Centro de Apoio aos Mototaxistas (CAM) 

no âmbito do município de Sobral, e dá outras providências; - Dispõe sobre a criação do 

Centro de Apoio aos Taxistas (CAT) no âmbito do município de Sobral, e dá outras 

providências; - Fica instituído o “Bolsa Esportista”. Foi lido o Projeto de Lei 

Complementar nº 60/17, de autoria do Poder Executivo Municipal – Altera a Lei 
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Complementar nº 39, de 23 de dezembro de 2013, que institui o Código Tributário do 

Município de Sobral, e dá outras providências, bem como altera a Lei Complementar nº 

40, de 23 de dezembro de 2013 e dá outras providências.  Foi lida a Moção nº 042/17, 

de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP), subscrito por: Romário 

Araújo de Sousa, Joaquim Euclides Feijão Neto, Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos”, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Antônio 

Oliveira Braga “Galdêncio”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Alessandra 

Ponte de Queiroz Miranda - Apresenta Votos de Congratulações e Aplausos a todos 

os contadores de Sobral, pela passagem do Dia do Contador a ser comemorado no dia 

22 de setembro; e a Moção nº 043/17, de autoria do Vereador Romário Araújo de 

Sousa (SD), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira “Sargento Ailton”, José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, Francisca Ribeiro Azevedo 

Aguiar “Fransquinha do Povo”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Antônio 

Oliveira Braga “Galdêncio” e Joaquim Euclides Feijão Neto - Apresenta Moção de 

Aplausos e Congratulações a coordenadoria de Direitos Humanos da Secretaria dos 

Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social pela semana da diversidade a ser 

realizada nos dias 11 a 16 de setembro. Foram lidas as Indicações nº1557/17, 1558/17, 

1559/17, 1560/17, 1575/17, 1597/17, 1598/17, 1599/17, 1600/17, de autoria do 

Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Indica a construção de hidrantes de incêndio 

nas proximidades das escolas públicas e privadas, das faculdades, universidades e do 

centro de convenções de Sobral, com o intuito de dar agilidade aos trabalhos em uma 

possível necessidade; - Indica a construção de uma passarela na Avenida Ildefonso de 

Holanda Cavalcante, próximo ao hospital Dr. Estevam; - Indica a construção de uma 

passarela na Avenida Ildefonso de Holanda Cavalcante, próximo ao número 1531 da rua 

Cel. José Silvestre; - Indica a construção de uma passarela na Avenida Senador 

Fernandes Távora, altura da Lassa Laticínios Sobralense; - Indica estudos e instalação 

de uma academia ao ar livre no bairro Campo dos Velhos; -  Indica a premente 
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necessidade de proceder com urgência a instalação de câmeras de monitoramento na 

Escola José Parente Prado de Ensino Fundamental, neste município; - Indica a premente 

necessidade de proceder com urgência a instalação de câmeras de monitoramento na 

Escola Gerardo Rodrigues de Albuquerque, neste município; - Indica a premente 

necessidade de proceder com urgência a instalação de câmeras de monitoramento na 

Escola José da Matta, neste município; - Indica a premente necessidade de proceder 

com urgência a instalação de câmeras de monitoramento na Escola Maria José Ferreira 

Gomes, neste município; as Indicações nºs 1580/17, 1595/17, 1596/17, de autoria do 

Vereador Romário Araújo de Sousa (SD) - Indica a recuperação de pavimentação 

(calçamento em pedra tosca) da rua Francisco das Chagas Barreto em toda a sua 

extensão, bairro Campo dos Velhos, Parque da Cidade em Sobral; - Indica a reforma e 

recuperação completa dos equipamentos esportivos (campos de areia, quadra de 

volleyball de areia e equipamentos de atividades) situados no parque Mucambinho, nos 

bairros Tamarindo e Santa Casa, em Sobral; - Indica o recapeamento asfáltico na Av. 

Lúcia Sabóia em toda a sua extensão no centro, em Sobral; as Indicações nºs 1585/17, 

1586/17, 1587/17, 1588/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto 

(PDT) - Indica que seja levado o Programa Caravana da Juventude para o distrito de 

Bonfim, Sobral-CE; - Indica que seja levado o Programa Caravana da Juventude para o 

distrito de Caracará, Sobral-CE; -  Indica que seja levado o Programa Caravana da 

Juventude para a localidade de Malhadinha, Sobral-CE; - Indica que seja levado o 

Programa Caravana da Juventude para a localidade de Emasa, Sobral-CE; as Indicações 

nºs 1589/17, 1590/17, 1605/17, 1606/17, 1607/17, 1608/17, de autoria da Vereadora 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT) - Indica com urgência a recuperação de 

calçamento na travessa da Maternidade, no bairro Eufrasino Bastos, no distrito de 

Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica com urgência a recuperação de 

calçamento na rua SDO (Sem denominação oficial), no bairro Eufrasino Bastos, no 

distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica que seja implantada a 



5 
 

cercadura do terreno do entorno da unidade de proteção e conservação integral, Refúgio 

de Vida Silvestre Pedra da Andorinha (REVIS), no distrito de Taperuaba, no município 

de Sobral-CE; - Indica que seja realizado mutirão no bairro de Vassouras, no distrito de 

Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica com urgência que possa realizar a 

recuperação da iluminação da quadra poliesportiva Marco Ferreira Portela, no distrito 

de Bilheira, no município de Sobral-CE; - Indica com urgência que possa realizar a 

recuperação da iluminação da quadra poliesportiva Raimundo Nonato Ferreira, no 

bairro de Vassouras, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; a Indicação 

nº 1591/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante 

“Camilo Motos” (PRTB) - Indica que seja feita uma pista de Motocross no bairro 

Sinhá Sabóia, Sobral-CE; as Indicações nºs 1592/17, 1593/17, 1594/17, de autoria da 

Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Indica a recuperação da 

ciclovia na Av. Monsenhor Aloísio Pinto, bairro Dom Expedito, Sobral-CE; - Indica a 

recuperação do calçamento na rua Santo Antônio (praça da Várzea), Sobral-CE; - Indica 

a aquisição de um terreno na rua Tubiba, no bairro Sumaré, para a construção de um 

mini estádio; as Indicações nºs 1601/17, 1602/17, 1603/17, 1604/17, 1609/17, de 

autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Fernandes “Dr. Giu” (SD) - Indica a 

troca de lâmpadas queimadas na Avenida principal, do loteamento morada da Boa 

Vizinhança 2, no bairro das Nações, Sobral-CE; -  Indica a colocação de placas com 

identificação de rua, na rua Dr. Ronaldo Ponte Dias, situada no bairro das Nações, 

Sobral-CE; - Indica a construção de um calçadão com iluminação e bancos em torno da 

lagoa do bairro das Nações, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com identificação 

de rua, na Avenida Isabela Moreira Gomes, situada no bairro das Nações, Sobral-CE; - 

Indica a revitalização da lagoa do bairro das Nações, Sobral-CE. Foram lidos e, 

automaticamente, aprovados os Requerimentos nºs 183/17, 184/17, 185/17, de 

autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira “Sargento Ailton” (SD) - 

Solicita a sinalização vertical através de placas indicativas de estacionamentos ao 
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passeio público nas ruas Randal Pompeu e rua Galdino Gondim, nas vias laterais da 

Igreja da Sé, no centro de Sobral; - Solicita a readequação de estacionamento na rua 

Cel. Albuquerque, em frente a entrada da emergência Santa Casa; - Solicita a 

construção de um mini-estádio no campo do Bandeirão, no distrito de Patos, Sobral-CE. 

Pela Ordem, Francisco Rogerio Bezerra Arruda informa que no corpo do Projeto de Lei 

nº 2127/17, há um erro de digitação, pois está escrito Art. 5, mas que o correto é Art. 4.  

Pela Ordem, Ailton Marcos Fontenele Vieira diz que no primeiro semestre realizou um 

requerimento solicitando câmeras para os colégios  e que na pauta de hoje as Indicações 

nº 1598/17, 1599/17, 1600/17, têm o mesmo teor do seu requerimento. Indaga como 

ficará essa situação. Com a palavra o edil Francisco Rogerio Bezerra Arruda informa 

que verificará e responderá sobre isso amanhã. Pela Ordem, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães solicita que o Projeto de Lei nº 2130/17 e o Projeto de Lei Complementar nº 

60/17 sejam encaminhados para a Comissão. Informa que a partir de amanhã a 

passagem do VLT será de R$1,00. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador José Vytal Arruda Linhares. 

Saúda os presentes. Comenta sobre a redução do público durante as sessões. Discorre 

sobre o encontro do PDT (Partido Democrático Brasileiro) em Ipueiras, no qual 

debatiam sobre os acordos políticos. Afirma que os Ferreira Gomes estão querendo 

fazer acordos com o Senhor Eunício, devido a falta de verba na política. Ressalta que 

não participará dessa política de pilantras. Salienta que o Brasil precisa mudar. Diz que 

o povo é uma massa falida. Teceu críticas à delação premiada. Comenta que devido os 

roubos não há dinheiro para a educação, saúde e segurança. Comenta sobre a 

precariedade no atendimento da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Reitera que, 

também, há muitos políticos bons. Relembra o comentário do edil José Crisostomo 

Barroso Ibiapina, sobre a questão do preço da areninha. Diz que o maior problema 

acontece na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas. Salienta que em Sobral 

ninguém enxerga nada. Analisou criticamente o valor gasto na reforma da Praça Dom 
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Jeronimo. Fala da importância da CIOPAER. Comenta sobre o sequestro do ônibus dos 

estudantes. Diz que é pago R$15.000,00 para o piloto do CIOPAER, para que ele 

trabalhe oito dias e folgue 18. Salienta que a insegurança está aumentando. Comenta 

criticamente o caso do adolescente morto por arma de fogo, no qual a família esperou 

doze horas para o corpo ser levado ao IML. Diz que a morte desse rapaz não pode ficar 

impune. Comunica que o prefeito ainda não mostrou para o que veio.  Fala sobre a 

diminuição das blitzes. Afirma que conversou pela manhã com um cidadão, o qual disse 

que não aguentava mais tantos assaltos. Lembra que Fortaleza é a quinta cidade mais 

violenta do mundo. Diz que o governador não está fazendo nada, a não ser solicitar 

empréstimos. Discorre sobre a praça em frente ao antigo matadouro, na qual está com 

esgoto a céu aberto. Solicita que a secretária averigue essa situação. Relembra o Projeto 

de Lei no qual tinha a proposta de agilizar a abertura de empresas, mas que não está 

sendo cumprido. Ressalta que atual gestão é pior que a gestão anterior. Fala da 

importância de construir uma rodoviária para as topics e moto-taxistas. Indaga como 

pode Sobral ser referência na educação e ter altos índices de violência. Aparteado pelo 

edil: José Crsisostomo Barroso Ibiapina, Adauto Izidoro Arruda. Segundo orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Thiago Ramos Vieira. 

Cumprimenta a todos. Discorre sobre os valores do reboque de carros e motos. Analisa 

criticamente como os veículos apreendidos ficam armazenados no pátio do DETRAN. 

Exibe vídeo, em Power Point, da estrutura limitada do pátio do DETRAN. Ressalta que 

o governo não tem preocupação com os bens materiais dos cidadãos.  Comenta que 

conversou com o Senhor Donizete, e ele afirmou que a culpa é do cidadão, mas a culpa 

é da crise. Comunica que há a Lei Federal nº 13.281, que determina IPVA atrasado não 

apreende carro. Fala da importância da construção da escadaria no Alto do Cristo, na 

qual seria importante ponto turístico em Sobral. Discorre que estão utilizando a estátua 

do Cristo para uso de drogas. Exibe vídeo, em Power Point, dos moradores do Alto do 

Cristo comentando a importância da escadaria para o bairro. Informa que entrou com 
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um requerimento solicitando que a guarda faça a segurança da estátua do Alto do Cristo, 

para inibir o uso de drogas e a depredação da mesma. Comunica que conversou com a 

secretária e uma funcionária o informou que esse projeto não está em andamento. 

Afirma que espera que o projeto seja realizado, para poder parabenizar ao prefeito. 

Analisou criticamente a proibição dos ônibus que transportavam os estudantes de 

Taperuaba, com a justificativa que não seriam transportados, pois estudavam em 

escolas/ faculdades privadas.  Ressalta que a importância da educação, independente do 

aluno estudar em instituição privada ou não. Faz a leitura do blog Wilson Gomes, no 

qual denunciava a situação supracitada.  Menciona o constrangimento sofrido pelos 

alunos. Salienta a importância do Projeto de Lei nª 2112/17, que daria início ao 

Programa Primeiro Emprego. Comunica que projeto supracitado foi rejeitado na 

comissão. Lamenta a derrota do projeto. Aparteado pelo edis: Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante, José Vytal Arruda Linhares, Maria Socorro Brasileiro Magalhães. 

Terceiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Ailton Marcos 

Fontenele Vieira. Cumprimenta os presentes. Menciona o comentário do edil Cleiton 

Prado Carvalho, no qual discorreu sobre o sequestro do ônibus dos estudantes. Relata 

como foi à abordagem dos delinquentes.  Comenta que alguns alunos não entraram no 

ônibus e ligaram para a polícia comunicando o ocorrido. Parabeniza a ação dos policiais 

do RAIO. Relata o caso do soldado Douglas, no qual teve a perna amputada após ser 

alvejado por arma de fogo. Salienta que a violência que ocorre em Sobral é por acerto 

de contas entre gangues, mas posteriormente os alvos serão a sociedade e os policiais. 

Discorre sobre a importância de armar a guarda. Analisa criticamente o assassinato do 

jovem de 14 anos nesse fim de semana. Critica a estrutura deficiente das instalações do 

IML. Reitera que não há reformas no prédio do IML desde a gestão do Senhor Lucio 

Alcântara. Menciona algumas das ações realizadas pelo IML no último domingo. 

Comenta sobre a escassez de profissionais no órgão supracitado. Salienta a falta de água 

no bairro Nova Caiçara. Diz que o problema mencionado anteriormente, não pode ser 
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solucionado rapidamente, mas que deve ser solucionado. Diz que tentou agendar uma 

reunião com o diretor/presidente do SAAE, mas que ainda não obteve uma reposta. 

Menciona alguns distritos que estão sofrendo com a falta de água. Afirma que para 

solucionar a falta de água é necessário um trabalho macro e planejamento. Menciona o 

aumento salarial dos servidores do SAAE e o aumento da taxa de água para a população 

sobralense. Aparteado pela edil: Maria Socorro Brasileiro Magalhães. Quarto orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante. Saúda os presentes. Parabeniza os edis Tiago Ramos Vieira e José Vytal 

Arruda Linhares, que estão preocupados com o crescimento de Sobral. Parabeniza o 

Senhor Davi Bastos pelo que está fazendo pela cidade. Faz a leitura de um versículo da 

Bíblia. Discorre sobre a importância de Jesus Cristo na vida das pessoas. Exibe, em 

Power Point, uma mensagem sobre Jesus Cristo. Agradece ao Major Erlanio, pela 

instalação de semáforos na Cohab 2. Menciona a inauguração do colégio de tempo 

integral no Caracará. Comunica que solicitou ao prefeito a resolução dos problemas das 

estradas vicinais. Exibe vídeo, em Power Point, das máquinas operando no conserto das 

estradas vicinais. Relata o caso do garoto de 14 anos que foi assassinado ontem. Explica 

como aconteceu o assassinato mencionado anteriormente. Explana como é o 

funcionamento do IML durante o fim de semana. Analisa criticamente a falta de 

investigação dos crimes em Sobral. Agradece a sua família pelo apoio. Aparteado pelo 

edil: Ailton Marcos Fontenele Vieira. ORDEM DO DIA – Foram aprovados, em 

votação única e em bloco, os Projetos de Decreto Legislativos nºs 752/17, 755/17, de 

autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL), subscrito por: Joaquim 

Euclides Feijão Neto, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony”, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo 

Motos”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Paulo César Lopes Vasconcelos e 

Alessandra Ponte Queiroz Miranda - Outorga o Título de Cidadania Sobralense a Sra. 

Marcely Luiza Barreira Portela; - Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Sr. 
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Edilson Mariano da Silva; o Projeto de Decreto Legislativo nº 754/17, de autoria do 

Vereador Romário Araújo de Sousa (SD) - Concede Menção Honrosa ao Instituto 

Teias da Juventude (ITJ); o Projeto de Decreto Legislativo nº 756/17, de autoria do 

Vereador Adauto Izidoro Arruda (PMDB), subscrito por: Romário Araújo de 

Sousa, José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, José Vytal Arruda 

Linhares, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, 

Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José Crisóstomo Barroso Ibiapina 

“Zezão”, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” Tiago Ramos 

Vieira e Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu" - Outorga o Título de 

Cidadania Sobralense ao Dr. Willian Kardec Alves Pereira. Foram aprovados, em 

primeira votação, os Projetos de Lei nºs 2081/17, 2113/17, 2117/17, de autoria do 

Poder Executivo Municipal - Institui Prêmio Por Metas Jurídicas (PMJ), para os 

procuradores e advogados em exercício da Procuradoria Geral do Município de Sobral, 

e dá outras providências; - Altera a remuneração e institui as regras de promoção dos 

servidores públicos detentores do cargo de Agente de Trânsito, e dá outras providências; 

- Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão no âmbito do Poder 

Executivo do Município de Sobral, e dá outras providências; o Projeto de Lei nº 

2110/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - 

Fica denominada a quadra de esporte em construção no bairro Novo Recanto de 

Francisca das Chagas Cruz Souza; os Projetos de Lei nºs 2114/17, 2115/17, de autoria 

do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” (SD) - Altera a Lei nº 

349, de 02 de maio de 2002, que dispõe sobre licença de localização para a instalação de 

farmácias e drogarias no município de Sobral-CE; - Altera a Lei nº 391, de 10 de 

dezembro de 2002, que regulamenta a edificação dos postos de gasolina e dá outras 

providências. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da 

presente Sessão convocando a todos para a próxima Sessão. E, para constar, esta ata foi 

lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 


