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Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira
Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2018 da Câmara Municipal de Sobral,
realizada no dia 05 de junho de 2017.
Presidente – Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos
1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda
Aos cinco (05) dias do mês de junho do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min), no
Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à trigésima primeira
Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do Vereador Carlos
Evanilson Oliveira 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: Francisco
Rogério Bezerra Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro
Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Giuliano Dias Araújo
Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque, Joaquim Euclides
Feijão Neto, Tiago Ramos Vieira, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Cleiton Prado
Carvalho, José Bonifácio Silva Mesquita, José Vytal Arruda Linhares, Estevão Ponte
Filho, Romário Araújo de Sousa, José Oswaldo Soares Balreira Júnior e Francisco
Ivonilton Camilo Cavalcante. AUSENTES: Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, José
Itamar Ribeiro da Silva e José Crisóstomo Barroso Ibiapina. Aprovada a Ata da 30ª
Sessão Ordinária. Em seguida, solicita que todos fiquem de pé para ouvir o hino de
Sobral. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidas as Correspondências: - Of. nº
08/2017 – Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de SobralCE, 29/05/2017 – Convite para audiência pública sobre o tema “Adoção”, no dia 14 de
junho de 2017 (quarta-feira), no Salão do Juri do Fórum Doutor José Sabóya de
Albuquerque, Sobral-CE; - Of. Circular SEI nº 2/2017 – APA Serra da
Meruoca/ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
25/05/2017 – Convite: Seminário de criação e formação do Conselho Consultivo da
Área de Proteção Ambiental Serra da Meruoca – APA SERRA DA MERUOCA – Dia
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13/06/2017, de 08:00 às 12:00h no Hotel Ytacaranha, Meruoca-CE; - Of. nº 592/SMS –
Secretaria de Saúde de Sobral, 30/05/2017 – Encaminha cópia anexa da publicação
referente ao Convênio da Secretaria Municipal de Saúde, firmado com o Hospital do
Coração da Santa Casa de Misericórdia de Sobral; - COMUNICADOS – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – Informa liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação:  Nº CM059721/2017, 22/05/17 – Entidade:
Prefeitura Municipal de Sobral.  Nº CM064630/2017, 24/05/17 – Entidade: Prefeitura
Municipal de Sobral. Foi lido o Projeto de Lei nº 2073/17, de autoria do Poder
Executivo Municipal - Autoriza a implantação do Programa Locação Social no âmbito
do Município de Sobral, e dá outras providências. Foram lidas as Indicações nºs
1184/17,1189/17, 1190/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira
Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Indica a recuperação asfáltica na rua Vila
Rica, no bairro Domingos Olímpio, Sobral-CE; - Indica que seja feito o recapeamento
asfáltico em toda extensão da rua São Miguel, no bairro Domingos Olímpio, Sobral-CE;
- Indica que seja feito o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua José Pierre, no
bairro Domingos Olímpio, Sobral-CE; as Indicações nºs 1196/17, 1200/17, 1201/17,
1202/17, 1203/17, 1204/17, 1205/17, 1206/17, 1207/17, 1220/17, 1221/17, 1222/17,
1225/17, 1226/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante
“Camilo Motos” (PRTB) - Indica o envio do carro fumacê, disponibilizado através do
órgão das zoonoses do Município de Sobral, para o Caracará, haja vista os focos e
registros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti; - Indica o plantio e
distribuição gratuita de mudas de “citronela” e da “crotaláriajuncea” para uso do método
natural de combate à dengue no distrito de Caracará, Sobral-CE; - Indica o plantio e
distribuição gratuita de “citronela” e da “crotaláriajuncea” para uso do método natural
de combate à dengue no distrito de Bonfim, Sobral-CE; - Indica o reparo e reforma do
mercado público Centro Comercial Central Chagas Barreto, na cidade de Sobral; Indica a instalação de câmeras de segurança/vigilância no mercado público Centro
Comercial Central Chagas Barreto, na cidade de Sobral; - Indica a aquisição de telas
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protetoras para caixas d’água no distrito de Caracará, em uma ação conjunta com a
secretaria de saúde e agentes de combate às endemias para a devida instalação; - Indica
que seja feito com urgência o recapeamento asfáltico na rua Pedro Mendes, no bairro
COHAB III; - Indica que seja feito com urgência o recapeamento asfáltico na rua Ipu,
no bairro COHAB III; - Indica a aquisição de telas protetoras para caixas d’água no
bairro Alto do Cristo, em uma ação conjunta com a secretaria de saúde e agentes de
combate às endemias para a devida instalação; - Indica a aquisição de telas protetoras
para caixas d’água nos bairros Parque Silvana I e II, em uma ação conjunta com a
secretaria de saúde e agentes de combate às endemias para a devida instalação; - Indica
a aquisição de telas protetoras para caixas d’água no bairro COHAB I, em uma ação
conjunta com a secretaria de saúde e agentes de combate às endemias para a devida
instalação; - Indica a aquisição de telas protetoras para caixas d’água no bairro COHAB
II, em uma ação conjunta com a secretaria de saúde e agentes de combate às endemias
para a devida instalação; - Indica a aquisição de telas protetoras para caixas d’água no
bairro Alto da Expectativa, em uma ação conjunta com a secretaria de saúde e agentes
de combate às endemias para a devida instalação; - Indica a aquisição de telas protetoras
para caixas d’água no bairro Gerardo Cristino de Menezes (Parque Santo Antônio), em
uma ação conjunta com a secretaria de saúde e agentes de combate à endemias para a
devida instalação; as Indicações nºs 1197/17, 1198/17, de autoria do Vereador José
Vytal Arruda Linhares (PMDB) - Indica a construção de uma academia de saúde, no
bairro Alto do Cristo, Sobral-CE; - Indica que seja feito o recapeamento asfáltico na rua
Cel. José Inácio, Centro; a Indicação nº 1199/17, de autoria do Vereador Tiago
Ramos Vieira (PMDB) - Indica a reposição das lâmpadas da praça e da quadra do
conjunto habitacional Cesário Barreto Lima, conhecido como Paraíso das Flores,
Sobral-CE; as Indicações nºs 1212/17, 1213/17, 1214/17, 1215/17, de autoria do
Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica o envio do carro fumacê para o
bairro Padre Palhano; - Indica o envio do carro fumacê para o bairro Dom José II
(conhecido como “Sem Terra”); - Indica o envio do carro fumacê para o bairro Sumaré;
- Indica o envio do carro fumacê para o bairro Conjunto José Linhares. Foi lido e,
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automaticamente, aprovado o Requerimento nº 114/17, de autoria do Vereador Adauto
Izidoro Arruda (PMDB), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, José Vytal
Arruda Linhares e Tiago Ramos Vieira - Solicita a distribuição nos PSF’s de repelentes
para a proteção das gestantes das doenças relacionadas ao mosquito Aedes Aegypti,
como zika, dengue e chikungunya. Foi comunicado em Pauta que Projeto de Lei nº
2068/17, de autoria do edil Adauto Izidoro Arruda, foi rejeitado pela Comissão
Permanente de Finanças, Justiça e Redação, conforme Art. 109, § 2º do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Sobral. Pela Ordem Maria Socorro Brasileiro
Magalhães, informa que amanhã o secretário de educação será o secretário convidado
para participar da sessão. Pela Ordem, Alessandra Ponte de Queiroz comunica que a
partir de hoje o carro fumacê irá passar nos bairros. Solicita a ajuda dos edis para
incentivar a população a deixar as casas abertas para que seja feito o adequado uso do
carro fumacê. Comunica que 437 agentes de saúde estão sendo capacitados em relação
as arboviroses. Pela Ordem Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, deseja melhoras ao edil
Jose Itamar Ribeiro da Silva. Pela Ordem Fracisco Ivonilton Camilo Cavalcante, deseja
boa recuperação ao edil Jose Itamar Ribeiro da Silva. GRANDE EXPEDIENTE –
Primeiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Tiago Ramos
Vieira. Saúda os presentes. Relata que o edil Jose Itamar Ribeiro da Silva mandou os
vereadores da situação se mancarem, mas que deseja a sua melhora, para que ele retorne
logo a esta Casa. Relembra que na semana passada o edil Francisco Ivonilton Camilo
Cavalcante leu um oficio da Santa Casa em relação à parceria com as Faculdades INTA.
Comunica que o edil supracitado fez a leitura desse oficio no dia 30/05/17, mas que no
dia 26/05/17 essa situação já tinha sido resolvida entre a Santa Casa e as Faculdades
INTA. Faz a leitura de um oficio omitido pelo hospital mencionado, no qual foi
publicado no dia 26/05/17. Informa que a Santa Casa irá receber um recurso, o qual foi
solicitado através de emenda pelo Deputado Moses Rodrigues para a compra de mais
um automóvel. Agradece a presença do Comandante Assis, que logo irá debater sobre a
segurança de Sobral. Comenta que na última terça-feira Patriarca foi alvo de mais um
assalto. Relata que anteriormente os distritos eram mais seguros que a sede, porém essa
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situação inverteu. Parabeniza o Senhor Oscar Rodrigues pelo Shopping do Boi. Diz que
está preocupado, pois as empresas estão saindo de Sobral. Teceu críticas em relação a
mudança da Fábrica Coelho para o município de Massapê, pois haverá 400
desempregados em Sobral. Salienta a importância de incentivos fiscais para instalação
de empresas em Sobral. Exibe fotos, em Power Point, do Parque de Exposições, o qual
tendo gastos desnecessários e está favorecendo os assaltos. Analisa criticamente a
situação dos topiqueiros, que foram realocados para a rua do INSS. Exibe vídeo, em
Power Point, constatando a falta de infraestrutura dos topiqueiros, que não dispõem de
banheiro e nem um local para descanso. Ressalta que está na hora de realizar a
construção de uma rodoviária para atender essa demanda. Fala da importância do uso da
Tribuna. Afirma que solicitou na pauta de hoje a iluminação da praça do bairro Paraíso
das Flores. Agradece ao secretário Davi pela construção da ponte em Pedra Branca.
Aparteado: Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. Segundo orador inscrito para
fazer uso da Tribuna, foi o José Vytal Arruda Linhares. Cumprimenta os presentes.
Exibe vídeo, em Power Point, do filósofo Mario Sergio Cortela. Salienta que na Câmara
os edis só fazem concordar. Salienta que algumas pessoas não irão aguentar a pressão
aqui nesta Casa. Ressalta que discute no Plenário, mas que todos são humanos e que
fora da Câmara é preciso respeitar os outros. Diz que política passa e a vida continua.
Teceu críticas ao Senhor Francinet, que lhe chamou de viado e ladrão para um assessor
seu. Informa que se algo lhe acontecer será culpa do senhor supracitado. Diz que não
será intimidado pelo Senhor Francinet e que irá continuar lutado pelo preço justo da
gasolina. Comenta sobre a viagem do prefeito à Medellin. Espera que o prefeito tenha
ido a Medellin para tratar da segurança. Informa que de imediato para tratar da
segurança é necessário aumentar o efetivo e que a longo prazo é investir nos jovens,
pois nada irá mudar se os jovens da periferia não tiverem escola integral e nem
incentivo ao esporte. Ressalta a importância da geração de empregos na cidade. Relata
projetos realizados pelo Grupo Ferreira Gomes, mas que não obtiveram êxito, tais
como: os projetos da pimenta, do vinho, do mel, da avestruz, criação do porto seco,
montadora, de ônibus, criação de uma empresa de computadores, entre outros. Analisou
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criticamente a saída da fábrica GD7 e da fábrica Coelho, a qual será instalada no
município de Massapê. Comunica que o Senhor Ivo Gomes poderia iniciar ajudando os
distritos, como Taperuaba, investindo no bordado e o de Aracatiaçu, na fabricação de
lingerie. Afirma que o prefeito não procura investir em empresas em Sobral. Relata a
situação dos guardas de trânsito em Sobral, no qual eles só multam e não educam no
trânsito. Afirma que irá fazer um requerimento solicitando que a prefeitura preste contas
das multas arrecadadas. Descreve criticamente a situação do Senhor Cid Ferreira Gomes
na delação premiada dos integrantes do grupo JBS. Indaga como o governo quer acabar
com o Tribunal de Contas. Aparteado pela vereadora: Francisca Ribeiro Azevedo
Aguiar, Ailton Marcos Fontenele Vieira. ORDEM DO DIA – Foram aprovados, em
votação única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 730/17, de autoria do Vereadora
Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: Francisco Rogério
Bezerra Arruda, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, José Itamar
Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, José Crisóstomo Barroso
Ibiapina “Zezão”, Adauto Izidoro Arruda, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos
“Carlos do Calisto”, Cleiton Prado Carvalho, Francisco Ivonilton Camilo
Cavalcante “Camilo Motos”, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” e Joaquim
Euclides Feijão Neto - Outorga o Prêmio Padre Ibiapina a Comunidade Católica
Renascer em Cristo (CCRC); o Projeto de Decreto Legislativo nº 731/17, de autoria
do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB),
subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, Joaquim Euclides Feijão Neto, José
Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, José Crisóstomo Barroso Ibiapina
“Zezão”, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José Itamar Ribeiro da Silva,
Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Francisco Rogério Bezerra Arruda,
Cleiton Prado Carvalho, Maria Socorro Brasileiro Magalhães e Carlos Evanilson
Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” - Outorga o Título de Cidadania Sobralense
ao Pastor Sr. Francisco José de Senna Neto; o Projeto de Decreto Legislativo nº
733/17, de autoria do Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos (PDT) - Outorga o
Prêmio Padre Ibiapina a Sra. Selene Maria Melo Sales. A edil Maria Socorro
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Brasileiro Magalhães solicitou vistas por 24 horas dos Projetos de Lei
Complementar nºs 057/17 e 058/17, de autoria do Poder Executivo Municipal Altera a Lei Complementar Municipal nº 07, de 01 de fevereiro de 2000, Código de
Obras e Postura, e dá outras providências; - Altera a Lei Complementar Municipal nº
39, de 23 de dezembro de 2013, que institui o Código Tributário do Município de
Sobral, e dá outras providências. Com a palavra o Presidente Carlos Evanilson Oliveira
Vasconcelos convida o Tenente Coronel Francisco de Assis Azevedo Sousa, para
participarem da Sessão Ordinária. Com a palavra o Tenente Coronel Francisco de Assis
Azevedo Sousa, informa que irá falar sobre o contexto da segurança em Sobral. Diz que
irá explanar o que tem e o que teremos em polícia militar em segurança pública. Faz
um comparativo da infraestrutura da segurança pública sobralense no ano de 1996 e o
de 2017. Comenta que a polícia trabalha em busca da paz social. Diz que a Polícia
Militar (PM) tem um poderio bélico grande, pois dispõe de uma aeronave, uma equipe
raio, uma do meio ambiente, polícia comunitária, CIOPS, delegacia de polícia civil,
municipal e feminina e perícia forense. Diz que Sobral atende uma área de 29
municípios, pois é um polo agregador. Comunica que tem três homens nos distritos de
Uruoca, Frecheirinha e outros. Ressalta que é necessário trabalhar com os poucos
recursos que tem e que não faz operações mirabolantes, pois faz o que pode. Faz uma
explanação do Programa Ceará Pacífico, o qual é acompanhado pelo Governo do
Estado. Exibe, em Power Point, gráficos de comparações dos números de criminalidade
entre o ano de 2016 e 2017. Comunica que não há mais o serviço de inteligência, caso
realizem essa atividade irá responder por usurpação da função pública. Salienta a
importância do serviço supracitado. Menciona o trabalho realizado pela CIOPS. Reitera
a carência de recursos da PM. Informa que está havendo o recrutamento de duas turmas,
que irão integrar o projeto do Governo do Estado. Parabeniza o trabalho dos policiais no
distrito de Frecheirinha. Menciona que as pessoas estimulam o crime ao comprar
material roubado. Relata que há muitos flanelinhas que são traficantes atuando no
centro de Sobral. Comunica que a polícia sabe desses casos, mas que é necessário um
mandado para atuar nessas pessoas. Salienta que a PM faz o possível. Descreve o
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Programa Unidade de Segurança Integrada. Diz que o Governo do Estado irá
disponibilizar uma equipe do raio para as cidades com mais 50 mil habitantes. Exibe,
em Power Point, os locais que mais são roubados em Sobral. Informa que o raio é
designado para atender as emergências, principalmente, com armas de fogo. Em seguida
o edil Ailton Marcos Fontenele Vieira, diz que a diminuição do efetivo da polícia
aumentou a criminalidade. Comunica que falou com o secretário de segurança pública
sobre a questão do efetivo e da inteligência da PM. Parabeniza ao Tenente Coronel.
Seguidamente o edil Vicente de Paulo Albuquerque, indaga se não pode voltar a ter os
GPM’s nos bairros e a volta dos policiais nos distritos. O Tenente Coronel Francisco de
Assis Azevedo Sousa, diz que quando mais próxima a polícia da população é melhor
para a situação, pois a comunidade se sentiria mais a vontade com os policiais, mas
infelizmente, não tem recursos para isso. Relata que a patrulha na rua dá sensação de
segurança, mas que também precisa de recursos humanos para isso. Ato contínuo,
Adauto Izidoro Arruda afirma que depois da explicação do Tenente Coronel fica mais
fácil entender o que está acontecendo. Comenta que agora sabe que o problema é
efetivo. O Tenente Coronel Francisco de Assis Azevedo Sousa, solicita que a população
acredita na polícia, pois todos trabalham abnegados e dispostos em dar a vida a cada
cidadão. Indigna-se com o pagamento de indenização as famílias de presos. Logo após,
o edil Tiago Ramos Vieira, agradece a presença do Tenente Coronel em Patriarca. Fala
da importância da prevenção aos assaltos aos sair de casa. Em seguida Estevão Ponte
Filho, afirma que a criminalidade no século 21 está ligada ao tráfico de drogas. Ressalta
a importância de forças especificas para tratar do tráfico de drogas. Teceu críticas sobre
a sociedade psiquiátrica e a descriminação das drogas. Solicita que seja reforçado as
fronteiras da cidade de Sobral. Logo após, o Tenente Coronel afirma que o tráfico de
drogas é uma empresa multimilionária. Afirma que esta havendo a mexicanização das
ações criminosas em Sobral. Fala que muitas pessoas estão exibindo o terror provocado
pelos traficantes. Salienta que para trabalhar com o tráfico de drogas é necessário uma
equipe de inteligência, para começar a operação atacando os grandes traficantes. Afirma
que Sobral é uma rota do tráfico. Com a palavra o edil Francisco Rogerio Bezerra
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Arruda, parabeniza o trabalho do coronel. Lamenta o pouco público presentes e a
ausência de grande parte da imprensa. Diz que em relação as queixas de som as pessoas
ligam para a CIOPS, mas eles não atendem logo a queixa. O Tenente Coronel afirma
que conversou com o prefeito sobre essa situação, e que o Senhor Ivo Gomes irá realizar
blitz pela cidade para solucionar essa situação. Comenta que uma equipe atende uma
área de Sobral até Jericoacoara. O Presidente Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos,
lamenta a ausência da imprensa. A edil Maria Socorro Brasileiro Magalhães agradece
ao Coronel. Solicita que o convidado olhe cada vez mais para o distrito de Taperuaba,
pois a criminalidade nessa cidade está aumentando. O Tenente Coronel afirma que é
necessário todos fazerem a sua parte, apresentando um trabalho intensivo de
investigação, para identificar o traficante e conseguir o arcabouço para conseguir
prender e extinguir o traficante. O edil Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, diz que
acompanhou o trabalho do Coronel em 95. Enaltece o trabalho investigativo. Teceu
críticas a demora do encaminhamento da viatura nas ocorrências. Sugere que seja
colocado uma equipe da PM em bairros estratégicos, apara que assim possam atender os
chamados mais rápidos. O convidado informa que o Projeto UNISEC já contempla a
sugestão dada pelo edil Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. Esclarece que o
UNISEC tem uma base móvel como micro-ônibus, para revezar os bairros, com equipes
monitorizadas que irão cobrir todos os bairros. Em seguida Alessandra Ponte de
Queiroz, salienta que o grande problema da sociedade é a falta de estrutura família se
houvesse estrutura os traficantes não iriam atuar tanto e haveria menor número de
usuários. Ressalta que é necessário buscar estrutura dentro das casas, não só com efetivo
nas ruas. Indaga se o Ronda manterá a mesma estrutura anterior. O Tenente Coronel
Francisco de Assis Azevedo Sousa, reitera a importância dos valores familiares e da
necessidade de ocupar os jovens. Diz que o trabalho precisa ser em conjunto. Afirma
que a UNISEC terá um trabalho mais atuante, pois terá a composição da equipe civil e
equipe de repressão. Diz que é um projeto ambicioso, e logo terá falhas, mas que será
trabalhado para ajustá-las. O Ronda falhou, pois não tinha informação e nem
recrutamento. Comenta que serão recrutados 4.200 homens, mas será necessário todo
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ano recrutar mais 4.000. Indaga se o Estado terá esse recurso. Informa que estão sendo
solicitados novos equipamentos menos letais, pois Sobral só tem armas de fogo. O
Presidente Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, indaga a possibilidade de colocar um
policiamento rural, pois os fazendeiros estão apreensivos com tantos assaltos. Logo
após, o Tenente Coronel Francisco de Assis Azevedo Sousa, comunica que a PM
trabalha com o intuito de prevenção, que quando não alguém morre a equipe da PM
falhou, porém e necessário ter os recursos suficientes. Relata que o roubo de gado
existe, pois alguém compra. Solicita que a população cobre mais da PM, uma vez que
todos os policiais são funcionários da comunidade, que precisam fazer um trabalho de
qualidade. Diz que é necessário usar inteligência para evitar o roubo de gado. Salienta a
importância de fiscalizar os frigoríficos, já que é necessário saber quem compra e
revende essa carne. Esclarece que é preciso as denúncias sejam oficializadas, para que
assim a delegada regional possa solicitar uma força tática rural assim que tiver efetivo
necessário. O Presidente Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, solicita que os
fazendeiros se reúnam com os edis para encontrar uma solução para amenizar essa
situação. Agradece a presença do Tenente Coronel Francisco de Assis Azevedo Sousa.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente Sessão
convocando a todos para a próxima Sessão com a presença do Secretário de Educação
Herbert Lima. E, para constar, esta ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa
Diretora desta Casa Legislativa.

11

