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Câmara Municipal de Vila Velha
"Deus seja louvado"
Ata da décima oitava Sessão (Ordinária) realizada em 13 de março de 2017.
1ª Sessão Legislativa. 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.
SESSÃO ORDINÁRIA.
Aos treze dias do mês de março do ano de 2017, em sua sede localizada à Praça Frei Pedro Palácios s/n°,
reuniu-se a Câmara Municipal de Vila Velha sob a Presidência do Vereador Ivan Carlini e Secretarias dos
Srs. Edis Osvaldo Maturano, e Tia Nilma, respectivamente 1º e 2º Secretários. Registradas as presenças dos
Srs. Edis Adeilson Horti Super, Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzutti, Dona Arlete, Profº
Heliosandro Mattos, Mirim Montebeller, Patrícia Crizanto, PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo
Chiabai, Rogério Cardoso, Valdir do Restaurante, Zé do Renascer. Havendo quorum regimental para a
abertura da Sessão, o Presidente solicitou ao Vereador Reginaldo Almeida que fizesse a leitura de um texto
bíblico, em atendimento ao que preceitua a Resolução nº 480/97, o que foi feito de imediato.
Prosseguindo, o Presidente solicitou ao 2º Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que
depois de lida e discutida, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. A seguir, o Presidente
solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura dos Expedientes. EXPEDIENTE EXTERNO: Processo
protocolizado sob o número 1087/17, de iniciativa do Prefeito Municipal, contendo Projeto de Lei nº
003/2017, que abre Crédito Adicional Especial com a finalidade de inserir Elementos de Despesa não
previstos na Lei Orçamentária Anual. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
Processo protocolizado sob o número 1088/17, de iniciativa do Prefeito Municipal, contendo Projeto de Lei
nº 004/2017, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) – Refis Vila Velha 2017, visando à
regularização fiscal com a Administração Fazendária do Município. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. EXPEDIENTE INTERNO: Processos protocolizados sob os números 1068/17 e 1069/17,
de iniciativa da Vereadora Dona Arlete, requerendo envio de expediente em forma de indicação ao
Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais. Processo
protocolizado sob o número 1070/17, de iniciativa do Vereador Ricardo Chiabai, contendo Projeto de Lei
que institui o programa “Guarda Amiga da Mulher”, no âmbito do Município de Vila Velha e dá outras
providências. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para tramitação regimental. Processo protocolizado sob o
número 1071/17, de iniciativa do Vereador Ricardo Chiabai, requerendo envio de expediente em forma de
indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais.
Processo protocolizado sob o nº 1077/17, de autoria do Vereador Bruno Lorenzutti, contendo proposição
que visa apresentar Moção de Aplauso. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
Processo protocolizado sob o número 1078/17, de iniciativa do Vereador Ricardo Chiabai, requerendo
envio de expediente em forma de indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
providências regimentais. Processo protocolizado sob o número 1079/17, de iniciativa do Vereador
Osvaldo Maturano, requerendo envio de expediente em forma de indicação ao Prefeito Municipal.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais. Processo protocolizado sob o número
1086/17, de iniciativa da Vereadora Dona Arlete, requerendo envio de expediente em forma de indicação
ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais. Processo
protocolizado sob o número 1090/17, de iniciativa do Vereador Adeilson Horti Super, requerendo envio de
expediente em forma de indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
providências regimentais. Processos protocolizados sob os números 1096/17 e 1097/17, de iniciativa da
Vereadora Tia Nilma, requerendo envio de expediente à Cesan. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
providências regimentais. Processos protocolizados sob os números 1098/17, 1099/17 e 1100/17, de
iniciativa da Vereadora Tia Nilma, requerendo envio de expediente em forma de indicação ao Prefeito
Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais. Processo protocolizado sob o
número 1104/17, de iniciativa do Vereador Bruno Lorenzutti, requerendo envio de expediente em forma
de indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais.
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Processo protocolizado sob o nº 1105/17, de autoria do Vereador Bruno Lorenzutti, contendo proposição
que visa apresentar Moção de Aplauso. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
Processo protocolizado sob o número 1108/17, de iniciativa do Vereador Ricardo Chiabai, requerendo voto
de pesar pelo falecimento do Sr. Ronaldo Miranda Barbosa. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
providências regimentais. Processo protocolizado sob o número 1109/17, de iniciativa do Vereador Ricardo
Chiabai, requerendo envio de expediente em forma de pedido de informação ao Prefeito Municipal.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais. Processo protocolizado sob o número
1110/17, de iniciativa do Vereador Ricardo Chiabai, requerendo o uso da Tribuna Livre na sessão do dia
05/04/17, para uso do Secretário de Políticas Educacionais – SINDIUPES, Sr. João Paulo de Faria Cardoso.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais. Processo protocolizado sob o número
1114/17, de iniciativa do Vereador Mirim Montebeller, contendo Projeto de Lei que dispõe sobre a
gratuidade da tarifa no transporte coletivo urbano de passageiros do município de Vila Velha, aos Agentes
de Segurança Pública (Policiais Civis, Militares, Federais, Bombeiros Militares, Guarda Civil Municipal e
Inspetores Penitenciários), em trajes civis ou fardados, e dá outras providências. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para tramitação regimental. Processos protocolizados sob os números 1120/17, 1121/17 e
1122/17, de iniciativa do Vereador PM Chico Siqueira, requerendo envio de expediente em forma de
indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais.
Processos protocolizados sob os números 1123/17 e 1124/17, de autoria do Vereador PM Chico Siqueira,
contendo proposição que visa apresentar Moções de Aplausos. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. Processo protocolizado sob o número 1125/17, de iniciativa da Vereadora Tia
Nilma, requerendo envio de expediente à Escelsa. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências
regimentais. Processos protocolizados sob os números 1126/17, 1127/17, 1128/17 e 1129/17, de iniciativa
da Vereadora Tia Nilma, requerendo envio de expediente em forma de indicação ao Prefeito Municipal.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais. Processos protocolizados sob os
números 1130/17, 1131/17 e 1132/17, de iniciativa do Vereador Zé do Renascer, requerendo envio de
expediente em forma de indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
providências regimentais. Processo protocolizado sob o número 1134/17, de iniciativa do Vereador Bruno
Lorenzutti, requerendo voto de pesar pelo falecimento da Sra. Nadyr Vidigal Fonseca. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para providências regimentais. Processo protocolizado sob o número 1135/17, de
iniciativa do Vereador Bruno Lorenzutti, requerendo envio de expediente em forma de indicação ao
Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências regimentais. Processos
protocolizados sob os números 1136/17 e 1137/17, de iniciativa da Vereadora Dona Arlete, requerendo
envio de expediente em forma de indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
providências regimentais. Processo protocolizado sob o número 1140/17, de iniciativa do Vereador Zé do
Renascer, contendo Projeto de Lei que institui o Programa “Disque Árvore”, para uma melhor qualidade de
vida no município de Vila Velha. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para tramitação regimental. Processo
protocolizado sob o número 1141/17, de iniciativa do Vereador Anadelso Pereira, contendo Projeto de Lei
que dispõe sobre a instalação de botão de alerta nos ônibus do sistema municipal de transporte público no
município de Vila Velha. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para tramitação regimental. Processo
protocolizado sob o número 1142/17, de iniciativa do Vereador Anadelso Pereira, requerendo envio de
expediente em forma de indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
providências regimentais. Processo protocolizado sob o número 1143/17, de iniciativa do Vereador Valdir
do Restaurante, requerendo envio de expediente em forma de indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO:
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À Secretaria Legislativa para providências regimentais. Encerrada a leitura dos Expedientes, o Presidente
solicitou ao 2º Secretário que fizesse a chamada dos Oradores Inscritos. 1º Orador: Vereador Arnaldinho
Borgo que cedeu os cinco minutos iniciais do seu tempo ao Vereador Professor Heliosandro Mattos e falou
os dez minutos restantes. O Vereador Professor Heliosandro Mattos iniciou o seu discurso para fazer um
desagravo junto aos Vereadores Zé do Renascer, Valdir do Restaurante e Mirim Montebeller que foram
atacados injustamente nas redes sociais no último final de semana, devido o aumento tarifário da
passagem. Explanou o noticiário do Jornal A Gazeta, referindo-se sobre a população medida em 487.200
habitantes no Município de Vila Velha. Solicitou aos Vereadores Zé do Renascer, Rogério Cardoso e
Anadelso Pereira – integrantes da Comissão de Melhorias do Ambiente de Negócios da Cidade, para que
na reunião da próxima segunda-feira, às 14h30min, deem prosseguimento ao debate e aprofundem o
contato com aqueles que produzem e geram oportunidades na cidade, pois a Câmara está sendo
qualificada de forma digna perante a população de Vila Velha. Aparteando, o Vereador Ivan Carlini
retornou ao assunto do aumento da tarifa do transporte coletivo e informou que a empresa pediu um
aumento de quatro reais e trinta centavos. Havia uma proposta da Prefeitura no valor de três reais e
noventa centavos e em consenso entre os membros do Conselho e representantes de várias comunidades,
estudantes e empresários, chegou-se ao valor de três reais e vinte centavos, por ação dos representantes
desta Casa que interfiram e defenderam essa proposta. Em aparte o Vereador PM Chico Siqueira se
solidarizou com os Vereadores participantes do Conselho Tarifário, principalmente os Vereadores Zé do
Renascer e Mirim Montebeller, devido as críticas nas redes sociais. Apontou a imprensa como perversa,
por não informar que o Governo Estadual repassa setenta centavos de subsídio para cada passageiro
transportado pelo Sistema Transcol. Informou a necessidade de rever a questão do Transcol dentro do
município, pois além de estar dificultando as atividades da empresa Sanremo, ainda não deixa verbas para
a Prefeitura de Vila Velha. Finalizando, o Vereador Professor Heliosandro Mattos reafirmou que junto aos
Vereadores Zé do Renascer, Dona Arlete e Valdir do Restaurante, não participaram do debate tarifário de
passagem, não emitiram votos e nem opiniões, respeitando a opinião do Vereador Mirim Montebeller. O
Vereador Arnaldinho Borgo usou a tribuna para expor a situação das áreas ambientais de Vila Velha.
Iniciou falando do descaso do Executivo, que não deu prosseguimento na indicação da melhor Unidade de
Conservação a ser implantada no Morro do Moreno. Referiu-se sobre o Licenciamento Ambiental que está
suspenso há tempos, por conta da Justiça e da Prefeitura, impedindo qualquer tipo de construção no local.
Reiterou sobre o documento solicitado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, para dar
prosseguimento ao Estudo de Diagnóstico feito no Morro do Moreno. Prosseguiu fazendo também
reivindicações de outros pontos turísticos com áreas degradadas que necessitam de melhorias ou
manutenção, como o Morro da Mantegueira, o Parque Jacarenema, a Lagoa Grande e o Parque Urbano de
Cocal. Questionou sobre o funcionamento inadequado da Secretaria de Assistência Social e a falta de
andamento do Governo nesses quase cem primeiros dias. Finalizou afirmando que vai cobrar que o nosso
dinheiro seja bem empregado através uma gestão eficiente e eficaz. 2º Orador: Vereador Anadelso Pereira
que cedeu os cinco minutos iniciais do seu tempo ao Vereador PM Chico Siqueira e falou os dez minutos
restantes. O Vereador PM Chico Siqueira iniciou a sua fala parabenizando a atuação dos Servidores desta
Casa que trabalharam na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Parabenizou
também e agradeceu a toda equipe da Secretaria de Saúde e aos voluntários que desempenharam e
agilizaram os serviços dos procedimentos para a vacinação contra a Febre Amarela. Informou que o
andamento das vacinas será retomado para as Unidades em dias alternados, decisão da Secretaria de
Saúde. Comunicou a realização de um mutirão no próximo sábado, no dia 18, no Ginásio Tartarugão.
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Reiterou os pontos de vacinação que será: às segundas, quartas e sextas-feiras, nas Unidades de Saúde de
Vila Nova, Glória, Ibes, Santa Rita, Paul, Jardim Marilândia, Barramares e Ulisses Guimarães, e nas terças e
quintas-feiras em Araçás, Dom João Batista, Vila Garrido, Vale Encantado, São Torquato e Barra do Jucu.
Colocou a necessidade de cobrar da Prefeitura a limpeza dos canais e o transitar do carro fumacê, para
prevenir a população dessa doença. Em aparte o Vereador Arnaldinho Borgo ratificou os serviços e
parabenizou a ação dos funcionários da saúde e dos voluntários que estão desempenhando um excelente
trabalho no processo da vacinação. Complementou a respeito dos contratos emergenciais para a limpeza
pública, que foi finalizado com a empresa Vital Ambiental, e quem assumiu foi a Corpus Engenharia. O
Vereador Anadelso Pereira iniciou o seu pronunciamento destacando a insatisfação com a resposta da
Ceturb, ao cobrar melhorias e instalações de abrigos de ônibus, respondendo não ter condições para arcar
com as solicitações e transferindo a responsabilidade para a Prefeitura. Informou que cobrará melhores
condições aos usuários da empresa Sanremo também, já que aumentaram os valores das passagens.
Destacou um Projeto de Lei, de sua autoria, para a instalação de um botão emergencial dentro dos ônibus
do município - durante um assalto o motorista apertará o botão e no painel aparecerá "assalto em
andamento", as pessoas verão e poderão acionar a polícia. Finalizou a sua fala parabenizando a atitude e a
entrevista do Vereador Arnaldinho Borgo no Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta semana, que apresentou o
botão do pânico - projeto para defesa das mulheres. 3º Orador: O Vereador Reginaldo Almeida que cedeu
os cinco minutos iniciais do seu tempo à Vereadora Tia Nilma e falou os dez minutos restantes. A
Vereadora Tia Nilma usou a Tribuna para parabenizar o Vereador Arnaldinho Borgo pela entrevista em
defesa das mulheres. Complementou solicitando ao órgão competente, DETRAN ou Ciretran, que fosse
inserido um botão temporizador para a travessia dos pedestres na Avenida Champagnat com a Rua
Antônio Ataíde, e Champagnat com a Rua Cabo Aílson Simões. O Vereador Reginaldo Almeida iniciou o seu
pronunciamento destacando a denúncia do Tribunal de Contas da União com relação ao não cumprimento
do cronograma de obras de duplicação da BR 101, afirmou não estar sendo cumprido o que foi proposto
no contrato de concessão. Agradeceu aos Vereadores da Comissão Revisora que deram pela aprovação do
Projeto de Emenda à Lei Orgânica, de sua autoria, que fala sobre a melhoria do transporte coletivo no
município. Parabenizou os Membros do Conselho Tarifário pelo consenso e pela aprovação sábia do
reajuste tarifário das passagens, e pontuou a necessidade de cobrar da empresa melhorias nos serviços
prestados, já que houve o reajuste. Fez alguns questionamentos sobre a falta de gestão da empresa
Sanremo, ocasionando problemas relacionados a horários, falta de linhas em bairros específicos,
renovação da frota e a climatização nos ônibus - propostas apresentadas no Projeto de Emendas à Lei
Orgânica Municipal, de sua autoria. Finalizou o seu pronunciamento solicitando a colaboração dos
Vereadores presentes para a aprovação do seu projeto. Findo o tempo destinado aos Oradores, a
Presidência passou para a Ordem do Dia, solicitando ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos Srs.
Vereadores para efeito de quorum. Procedida a chamada, foi a mesma respondida por 17 (dezessete) Srs.
Vereadores. Havendo quorum, o Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura dos processos
constantes da PAUTA DA ORDEM DO DIA. Pela ordem, o Vereador Professor Heliosandro Mattos requereu à
Presidência a inversão da ordem dos processos para deliberação da Pauta. Colocado em votação, foi o
referido requerimento aprovado pela maioria dos Vereadores presentes. EM PAUTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS (1ª sessão): Processo protocolizado sob o nº 1011/17, de autoria do Vereador Ricardo Chiabai e
outros, contendo Projeto de Emenda que acrescenta § 5º ao artigo 132 da Lei Orgânica do Município de
Vila Velha, destinando a devolução espontânea de recursos financeiros do poder legislativo para a
educação, saúde e segurança pública. Não houve apresentação de emendas. DESPACHO: Inclua-se em
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Pauta para recebimento de emendas em 2ª Sessão. 1ª DISCUSSÃO: (do parecer da Comissão de Justiça):
Processo protocolizado sob o nº 284/17, de autoria do Vereador Bruno Lorenzutti, contendo Projeto de Lei
que assegura aos profissionais de educação física particular, o acesso às academias de ginástica de vila
velha, para acompanhamento de seus alunos, e dá providências correlatas. Colocado em discussão o
parecer da Comissão de Justiça, que opina pela legalidade da matéria, não houve quem quisesse discuti-lo.
DESPACHO: Encaminhe-se às demais comissões para emissão de pareceres. 1ª DISCUSSÃO: (do parecer da
Comissão de Justiça): Processo protocolizado sob o nº 067/17, de autoria do Vereador Bruno Lorenzutti,
contendo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a destinar área de recreação para cães,
denominada “PRACÃO”, em parques e praças municipais e dá outras providências. Colocado em discussão
o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela legalidade da matéria, não houve quem quisesse discutilo. DESPACHO: Encaminhe-se às demais comissões para emissão de pareceres. 1ª DISCUSSÃO: (do parecer da
Comissão de Justiça): Processo protocolizado sob o nº 066/17, de autoria do Vereador Bruno Lorenzutti,
contendo Projeto de Lei que acrescenta dispositivo à Lei nº 5.546/14, visando assegurar a concessão de
desconto, na forma que menciona, para ingresso a espetáculos culturais e eventos desportivos abrigados
em estabelecimentos públicos e/ou privados no Município de Vila Velha para servidores públicos
municipais. Colocado em discussão o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela legalidade da matéria,
não houve quem quisesse discuti-lo. DESPACHO: Encaminhe-se às demais comissões para emissão de
pareceres. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO ÚNICA: Processo protocolizado sob o nº 1088/17, de autoria do Vereador
Ricardo Chiabai, contendo Proposição que visa apresentar Moção de Aplauso ao Sr. Eduardo Santos.
Colocada em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma
aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para elaborar o
respectivo diploma. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO ÚNICA: Processo protocolizado sob o nº 1066/17, de autoria do
Vereador Osvaldo Maturano, contendo Proposição que visa apresentar Moção de Aplauso à Sra. Samira
Rodrigues. Colocada em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi
a mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
elaborar o respectivo diploma. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO ÚNICA: Processo protocolizado sob o nº 1059/17, de
autoria do Vereador PM Chico Siqueira, contendo Proposição que visa apresentar Moção de Aplauso à Sra.
Maria Adailma Calazans da Paz. Colocada em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la.
Colocada em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para elaborar o respectivo diploma. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO ÚNICA: Processo
protocolizado sob o nº 881/17, de autoria do Prefeito Municipal, contendo Veto Integral ao Autógrafo de
Lei nº 3.618/17, que “Altera dispositivos da Lei nº 3.778/01 e dá outras providências”, de autoria da Mesa
Diretora da CMVV. Colocado em discussão o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela manutenção
do veto, não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em discussão o Veto, não houve quem quisesse
discuti-lo. Colocado em votação, foi o referido Veto mantido, tendo recebido 17 (dezessete) votos
favoráveis. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para as devidas providências. VOTAÇÃO (em 2º turno):
Processo protocolizado sob o nº 717/17, de autoria do Vereador Professor Heliosandro e outros, contendo Projeto
de Emenda à Lei Orgânica de Vila Velha que acresce inciso XXI ao seu artigo 12. Colocado em votação, em 2º turno,
foi o referido Projeto aprovado com quinze votos favoráveis e dois votos contrários. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para elaborar a Emenda. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (1º turno): Processo protocolizado sob o nº

317/17, de autoria do Vereador Reginaldo Almeida e outros, contendo Projeto de Emenda que altera e
acrescenta dispositivos na Lei Orgânica do Município de Vila Velha e dá outras providências. Colocado em
discussão o parecer da Comissão Revisora, que opina pela aprovação da matéria, não houve quem quisesse
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discuti-lo. Colocada em discussão a matéria, foi a mesma discutida pelos Vereadores Reginaldo Almeida,
Arnaldinho Borgo, Osvaldo Maturano e Professor Heliosandro Mattos. Pela ordem apresentaram emendas
à referida matéria os Vereadores Osvaldo Maturano e Arnaldinho Borgo. DESPACHO: Retorne-se à
Comissão Revisora para emissão de pareceres às emendas propostas. Encerrada a Ordem do Dia, a
Presidência solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura da Pauta da Próxima Sessão: processos
protocolizados sob os números 988/17, 335/17, 475/17, 1077/17, 1105/17, 1123/17, 1124/17 e 1011/17.
A seguir, a Presidência solicitou que o 1º Secretário anunciasse os Oradores Inscritos para a próxima
Sessão: 1º Orador: Vereador Ricardo Chiabai. 2º Orador: Vereador Bruno Lorenzutti. 3º Orador: Vereador
Professor Heliosandro Mattos. Prosseguindo, a Presidência solicitou ao 2º Secretário que fizesse a
chamada para as Explicações Pessoais: Vereador Professor Heliosandro Mattos, que declinou, Vereadoras
Tia Nilma e Patrícia Crizanto. Nada mais havendo a tratar, a Presidência deu por encerrada a Sessão às
18h57min, antes, porém, convidou os Srs. Edis para a próxima, a realizar-se em dia e horário regimental. A
seguir mandou proceder a lavratura da presente Ata que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada
pelos membros da Mesa Diretora.###########################################################
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