Ata da Sétima Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) Sessão
Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. Aos (11) onze dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis às
12 horas e 15 minutos, reuniuse no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da
Câmara Municipal de Mutum localizada na Rua Dom Cavati, 391, em
Mutum Minas Gerais, sob a Presidência do Vereador Washington Torres
Hubner de Medeiros e por mim Clóvis Viana, Secretário ado’c. Pelo Livro
de Presenças verificouse o comparecimento dos Vereadores: Dary Piloto
Coelho, Lenir José da Silva, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, Nelia Eterna de Oliveira Senra. Nilton Marques de
Lima, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceu
o Vereador Gezio Nunes de Oliveira, que teve sua ausência justificada pelo
Senhor Presidente. Comprovada a presença dos (10) dez Vereadores no ato
da chamada, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção
de Deus com a leitura do Evangelho de São Marcos, capítulo três, versículo
hum a cinco, proclamados pelo Vereador Marcone Rosa da Silva, após a
leitura da Palavra de Deus, o Vereador Marcos Pinheiro solicitou minutos
de silêncio, em memória dos falecidos Doutor Fernando e seu filho . Na
seqüência o Senhor Presidente acolheu os presentes, conforme assinaturas
no Livro de Presenças desta Casa e ouvintes da Radio Cultura FM.
Prosseguiu com a Sessão fezse a leitura da Ata da sessão anterior, posta
em discussão em vista de não haver nada mais a acrescentar, colocoua em
votação, aprovada por unanimidade. Após aprovação da Ata o Senhor
Presidente fez leitura do Ofício nº 340/16, datado de 18 de abril de 2016
do Subsecretário de Assuntos Municipais do Governo de Minas Gerais,
Senhor Marco Antonio Viana Leite, comunicando a realização de
pagamento do Convênio nº 5191000100/2016 no valor de R$ 1.050.000,00
para as obras do asfalto. Seguindo com a pauta passouse a primeira
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2016 que “Concede o
Certificado de Cidadão Honorário à Giumar José Silva Fuccio, e dá outras
providências”, de autoria de todos os Vereadores, encabeçado pelo
Vereador Dary Piloto Coelho. Após apresentação, de acordo com as
Normas Regimentais, o Senhor Presidente formou a Comissão Especial
composta pelos Vereadores Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Marcone
Rosa da Silva e Nelia Eterna de Oliveira Senra para analisar o referido
Projeto de Decreto Legislativo. Conforme contido na pauta passouse os
oradores inscritos regimentalmente. Usou a palavra a Senhora Marilene

Oliveira Firmino – Assistente Social da APAE, disse que veio solicitar dos
Vereadores desta Casa para que se empenhem em criar projeto de lei por
intermédio de Incentivo Fiscal ou outro meio legal que incentivassem as
microempresas e empresas de Pequeno e Médio Porte do nosso município a
destinarem vagas no seu quadro de funcionários para as pessoas com
deficiência, encerrou sua fala agradecida pela oportunidade. O Senhor
Presidente agradeceua pela presença, juntamente com os alunos da APAE,
e dissea que a Casa teria as portas abertas para acolhêlos. Seguindo com a
Pauta passou a palavra para a Senhorita Geane Moura Lucas de Faria,
advogada do CREAS, para abordar assunto referente ao dia 18 de maio,
Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Adolescente, descrevendo
minuciosamente a importância de que esta data seja lembrada. Em Mutum
é o terceiro ano de Campanha sendo que estas foram positivas para o
município. Continuou dizendo que o ponto mais importante é a prevenção,
pode ser feito na família, com o acompanhamento de psicólogo e outros.
Encerrou sua fala, agradeceu em nome da Secretaria de Ação Social, a
parceria desta Casa e se colocou à disposição. Em seguida o Vereador
Marcos Pinheiro, frisou muito bem a importância deste trabalho na
sociedade, sendo de grande importância a presença da família. A Vereadora
Nelia Eterna, acolheu os presentes alencou a importância do assunto que
foi abordado. Em seguida o Presidente Washington agradeceu as
colocações se colocou à disposição e disse que as portas estão abertas. E
por fim passou a palavra para o Vereador Paulo Antonio Alves que se
inscreveu para falar sobre a verba Pública. Iniciou sua fala saudou os
presentes e ouvintes da Rádio Cultura FM, expôs os motivos de sua fala.
Disse que ficou indignado porque o Poder Executivo não tem o mínimo
respeito com a Verba Pública. Mais no final do ano de 2015 faltou verba
para a saúde e outros, todos sabem, inclusive foi o próprio Secretário da
Saúde que falou em uma das Sessões desta Casa. Mas não faltou verba para
as diárias abusivas do Chefe do Executivo. Continuou dizendo para os
Nobres Colegas que sabe de tudo isto e muito mais que está dizendo,
porque estudou as Contas que veio da Prefeitura, é dever de todos
Vereadores, mas infelizmente, somente ele que estuda. Continuou
informando para o povo que ele estava falando das Contas da Prefeitura,
referente ao ano de 2015 que veio para a Câmara Municipal para os
Vereadores estudarem. Sempre no final do ano o Tribunal de Contas dá
Parecer das Contas do Prefeito. Mas o Tribunal só olha números, somos

nós Vereadores, que temos de estudar e ver se realmente o que está no
papel é verdade ou mentira, se tem obras superfaturadas, diárias abusivas e
outros. Nesta Casa tem onze Vereadores, infelizmente só ele Vereador
Paulo, que estuda as Contas. Justificou que o Vereador Lenir é recente
nesta Casa, e o Vereador Marcone Rosa sempre o apóia. Continuou
dizendo quando o Tribunal de Contas da o Parecer favorável nas Contas, e
esta, tem que ser votada nesta Casa certa ou errada, infelizmente sempre
estão erradas. A maioria dos Vereadores nem querem saber, vota
aprovando uma conta que está errada. Diante dos fatos, disse que fica triste
de ver o que está acontecendo nesta Casa. Ele fez um comentário nos meios
de comunicação que se viesse uma fiscalização justa aqui em Mutum, o
povo ficaria horrorizado de ver tantas maracutaias. Mas o seu assunto nesta
sessão é a respeito das diárias abusivas do Chefe do Executivo. Já falou
em algumas diárias passadas, já publicou no meio de comunicação, para
que o povo ficasse sabendo, mas parece que não adiantou nada, pois o
abuso continua. O problema não é errar e sim permanecer no erro. Por mais
uma vez direcionou aos Nobres Colegas e a todos as pessoas que se
encontrava presente e aos que acompanhava pela Rádio Cultura FM que se
entristece ao ver como o Chefe do Executivo não tem respeito com o
dinheiro público. Para ficar claro para todos não é contra as diárias, pois é
legal é contra as diárias abusivas. O Prefeito tem que viajar para buscar
recursos para o município, mas é preciso que tenha respeito com a Verba
Pública. Ele sai de Mutum vai até as cidades vizinhas como Manhuaçu,
Aimorés e outras, com uma diária de quinhentos reais, sendo que a diária
do motorista é cinqüenta reais, questionou a diferença que existe entre as
duas. Continuou dizendo que o Prefeito vai até Belo Horizonte a diária e de
um mil e quinhentos reais, se voltar no outro dia é três mil reais e assim
sucessivamente, disse que para ele isto é um abuso. No mês de fevereiro de
2015 em oito diárias o Prefeito recebeu dez mil e quinhentos reais. De
janeiro a dezembro houve aproximadamente sessenta e uma diárias com
gasto aproximado de setenta e dois mil reais. Sendo que uma diária chamou
a sua atenção, foi de três dias no valor de seis mil reais, é muita falta de
respeito com o povo de Mutum. Encerrou dizendo para os Nobres Colegas
e ouvintes que sua fala foi para que todos vissem que está cumprindo com
o seu dever de Vereador, e ainda não olhou a metade da prestação de
Contas, talvez o valor das diárias seja ainda maior. Continuando, o
Vereador Marcos Pinheiro disse para o Vereador Paulo quando ele afirmou

que oito Vereadores não estão dando a devida atenção para as Contas do
Prefeito, informouo que as contas ainda não foram apreciadas pela Casa.
Respeita o trabalho do Nobre Colega, você escolheu no seu trabalho de
Vereador, fiscalizar. Sendo que ele entrou na política para fazer o bem. Em
suas palavras percebo que você está equivocado. Em seguida o Vereador
Nilton Marques de Lima, saudou os presentes, lamentou a situação que o
Brasil está enfrentando, e as palavras do Nobre Colega Paulo. Num breve
Relato descreveu as obra que o Prefeito João Batista trouxe para Mutum,
mas para isto ele teve que fazer muitas viagens, as vezes deixando sua
família, correndo risco nas estradas. Continuou dizendo que graças as
viagens conseguiu verba para realizar o calçamento do Bairro Jardim da
Ponte, projeto este que os Vereadores Paulo e Marcone votaram contra.
Foram viagens para conseguir o asfaltamento nos pontos já mencionados e
conhecidos por todos. Foram viagens a Governador Valadares, junto à
Caixa Econômica Federal, Viagens à Caratinga junto à COPASA, foi a
Brasília, e tantas outras em busca de melhorias para nosso Município.
Convidou o Nobre Colega Paulo a falar para os ouvintes da Cultura FM e
presentes nesta sessão, o que ele trouxe de bom para o município nestes
quase quatro anos de Vereança. Quais os projetos que foram apresentados
por ele que beneficiou o município, diante os fatos, posicionouse contra a
fala do Nobre Colega. Ele juntamente com o Prefeito João Batista foi a
Belo Horizonte e conseguiu Emenda com Deputado para o município.
Perguntouo por mais uma vez o que ele havia conseguido para o
município através de Emendas Parlamentares. As diárias do Prefeito são
justas e benéficas, ou o Nobre Colega acha que o Prefeito deveria viajar
para todo o lado em benefício do município, com seus próprios recursos.
Continuou dizendo para o Nobre Colega que existem mais de 350 caixas na
sala de Comissões que ele solicitou ao Executivo. Gostaria que esta Casa
tomasse as providências e que o mesmo confeccionasse parecer da referida
documentação, porque as denúncias que o Nobre Colega fez junto ao
Ministério Público quase todas já foram arquivadas. Informou ainda, que
nesta data o Prefeito está em Belo Horizonte em busca de recursos. Em
seguida a Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra, disse que o ocorrido
hoje nesta Casa, foi uma falta de respeito entre os Colegas, solicitou que a
Presidência desta Casa tomasse a providências cabíveis. Porque considerou
a atitude do Nobre Colega Paulo como uma promoção pessoal, se
promovendo em cima dos outros Vereadores. Continuou dizendo se as

diárias estiverem amparadas por lei e for necessário usálas em favor do
município, o Prefeito tem o seu apoio.O Nobre Colega está correto em
fiscalizar, mas se o Prefeito estivesse passeando ele deveria ser punido, mas
ele tem realizado muitas obras, a cada dia ele corre atrás de verba em prol
do município, então ele não deve ser condenado por estar exercendo suas
funções. Todos nós trabalhamos, estamos exercendo nossas funções,
portanto não aceito ser julgada desta forma. Considerou ainda, que a Verba
da saúde, educação e outras, são verbas destinadas apenas para esta
finalidade, e não como foi relatado pelo Nobre Colega. Continuando o
Nobre Vereador Tarciso Correa de Oliveira, no uso da palavra disse que as
diárias do Prefeito foram aprovadas nesta Casa, admira muito a coragem do
Prefeito João Batista, que não mede esforços para ir atrás de benefícios
para o município, colocando a vida em risco, deixando sua família. Com
relação aos projetos mencionou que o Engenheiro Pimenta disse que nunca
tinha feito tanto projeto como agora. O Prefeito foi ao Rio de Janeiro em
busca de recursos para aquisição das máquinas e muitas outras viagens,
todas foram para buscar recursos, o qual tem o seu inteiro apoio.
Considerou ainda, se o Prefeito João Batista não tivesse a persistência que
tem, não teria conseguido nada. E ainda o povo do Jardim da Ponte
receberá as benfeitorias graças ao esforço e viagens do Prefeito João
Batista a Belo Horizonte. Seguindo o Vereador Marcone Rosa da Silva
parabenizou o Vereador Paulo Antonio Alves e disse que ele foi acusado de
estar se promovendo pessoalmente, mas aqui é a Casa de Leis, de se
promover debates. Hora alguma o Nobre Colega não disse ser contra as
diárias, disse sim que as diárias seriam abusivas. A diária do Vereador a
Belo Horizonte fica por R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), um Deputado
tem o valor de R$ 1.019,00 (hum mil e dezenove reais) para a viagem
Internacional, e o Prefeito para dentro do estado tem o valor de R$
1.500,00(hum mil e quinhentos reais). Em resposta ao Vereador Nilton o
Deputado que ele e o do Vereador Paulo apoiou, trouxe recursos para
Mutum sim. Em resposta ao povo do Jardim da Ponte ele e o Vereador
Paulo votaram contra a taxa do Selic. No momento a política do país é
muito injusta, não está na posição correta. O Prefeito pode viajar, mas com
diárias justas. Continuou dizendo que disse em reuniões anteriores que não
havia nenhuma placa indicando obra com recursos próprios. Mas agora foi
colocada uma, na rampa que dá acesso a Maçonaria Professor Odilon.
Continuou dizendo que o Ex Prefeito Simões deixou Emenda aprovada

para o Parque de Exposições, esta foi prorrogada e realizada. Teve orgulho
de votar favorável no Projeto de Lei do BMDS, se vierem mais Projetos
deste porte, terá orgulho em votar favorável. Seguindo o Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, informou que a Taxa do Selic tem o juro
mais ou menos de 12 a 16% ao ano, que gira em torno de 1 a 1,5% ao mês,
não é uma taxa impossível. Quando votou no Projeto de Lei que favorecia
o Jardim da Ponte, votou com coerência, pensando no povo. Informou
ainda ao Nobre Vereador Paulo, que apenas a Conta do ano de 2013 foi
votada. Sendo que a fiscalização começa no início de uma licitação. Tem
sua postura política e o que é correto deve ser dito, não está defendo o
Prefeito João Batista a quem é contrario politicamente, tem seu trabalho
dentro da Vereança. Disse ao Nobre Colega Marcone que respeita o seu
trabalho, mas houve equívoco em sua fala. Por mais uma vez o Vereador
Nilton solicitou a palavra e disse que o Nobre Vereador Paulo fez várias
denuncias do Prefeito João Batista Marçal no Ministério Público em média
80% destas já foram arquivadas, solicitou da Presidência desta Casa que
interviesse junto ao Vereador Paulo Antonio Alves, para que o mesmo
publicamente pedisse desculpas aos Nobres Colegas. Imediatamente o
Vereador Paulo respondeu, pedir desculpas de que, pois ele estaria falando
a verdade. Direcionado aos Vereadores Nilton e Tarciso que não é contra as
viagens do Prefeito, é contra o uso abusivo. E com relação às Contas o
Prefeito deve enviálas para a Câmara todo dia trinta de março, para serem
estudadas. Direcionou ao Nobre Colega Marcos Pinheiro que nas Contas do
ano de 2013 tinham pontes super faturadas, você sabia e votou. Em seguida
o Presidente Washington passou a palavra para o Vereador Marcone, como
Líder de Bancada, este justificou quando reuniram na sala de Comissão, o
Contador Roberto e o Assessor Jurídico da Prefeitura Doutor Diogo viuse
que ele estava com razão na taxa do Selic. O Senhor Presidente retomou a
palavra e fez as considerações finais disse ao Nobre Vereador Paulo que
achava bonito o trabalho dele, porem muito maldoso, quando você
denunciou a viagem, você não disse para onde foi feita a viagem e qual foi
a finalidade. No início da Sessão, vimos o Ofício de liberação de recursos
para o asfalto, graças às viagens que o Prefeito fez. O Vereador Marcone
falou na quantia que o Deputado tem para fazer uma viagem internacional,
mas não disse o valor da verba de Gabinete dos Deputados. Convidou a
todos a serem mais transparentes e a fazerem uma reflexão. Qual de nós
deixaria nossas famílias, correria riscos nas estradas, para buscar recursos

para nosso município, nós temos comprovantes dos esforços do Prefeito.
Não vamos pensar nesta questão de deixar dívida para o próximo mandato,
ninguém sabe quem será o próximo. Com relação ao Bairro Jardim da
Ponte, parabenizou aqueles que votaram a favor, porque os moradores
merecem. Prosseguiu com a Sessão, passou para as discussões e votações
das proposições, como seguem. Fezse leitura do pedido de Providência de
autoria do vereador Tarciso Correa de Oliveira solicitando “construir
calçamento ou pavimentação asfáltica dentro da área do canteiro central na
Praça Dona Maricas”, o autor Vereador Tarciso Correa, disse que a
presente solicitação, veio para complementar a obra, sendo de grande valia.
Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fezse a
leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria da Vereadora Nelia
Eterna de Oliveira Senra, solicitando “reconstruir ou reformar o bueiro
localizado na estrada que liga barra do Imbiruçu ao Córrego Caracol,
propriedade de Adir Custódio e Adilson Leandro de Souza” e “reformar o
bueiro localizado na propriedade dos Ricarte no Córrego Boa Esperança,
Distrito de Imbiruçu”, a autora Nelia Eterna muito bem defendeu as duas
solicitações por serem de grande valia e necessidade para as pessoas que
transitam por esta localidade. Após discussão, colocou os dois pedidos em
votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto. Continuando
passouse a leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Dary Piloto Coelho, Nilton Marques de Lima e Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda solicitando “construir creche no Bairro Terra Nova”, o autor
Vereador Dary Piloto detalhou muito bem a necessidade da referida
solicitação, apesar de estar quase concluindo a construção de uma creche,
por sinal muito boa, ainda não é suficiente para cobrir as necessidades. O
autor Vereador Marcos Pinheiro, agradeceu o Nobre Colega pelo espaço,
alencou que mais uma creche iria beneficiar para as pessoas da referida
localidade, que precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos. O
Vereador Marcone parabenizou os autores e visou a necessidade de que
seja construído também nos distritos. Os Vereadores Nilton e Washington
reconheceram a necessidade da referida solicitação. Também está lutando
para conseguir Creche para Ocidente. Em seguida o Vereador Dary deixou
seu reconhecimento com os profissionais que trabalham na Creche do
município, pelo excelente atendimento as crianças e a organização. Em
seguida a Vereadora Nelia Eterna, parabenizou o Nobre Colega pela sua
solicitação, e fez jus a fala dos Nobres Colegas Marcone e Washington com

relação à Creche nos distritos. Sobretudo na época da colheita do café, esta
seria de extrema necessidade. Após discussão, colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Fezse leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Nilton
Marques de Lima, Dary Piloto Coelho e Washington Torres Hubner de
Medeiros, solicitando “construir via na cidade iniciando próximo a
residência do Doutor Adair José Fonseca, passando pelo 7 Bool, dando
acesso ao Bairro Capitão Fonseca com calçamento ou pavimentação
asfáltica, iluminação, rede de esgoto e pluvial”, o autor Vereador Nilton,
lembrou muito bem das pessoas que trafegam por esta localidade
diariamente. O autor Vereador Dary Piloto, lembrou muito bem a
necessidade desta rua, para facilitar para os pedestres transitarem pela
referida localidade, evitando assim os perigos. O Vereador Marcos
Pinheiro, disse que a referida rua encurtará o trajeto para ao acesso a Vila,
sendo de grande valia. E Por fim o Senhor Presidente agradeceu o espaço,
reconheceu a necessidade da referida rua, lembrou que, com o asfalto o
trajeto tornaria perigoso. Após discussão, colocou o pedido em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fezse a leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Lenir José da Silva, solicitando “aterro
e manilhamento no Córrego dos Rodrigues”, o autor Vereador Lenir
manifestou a necessidade da referida solicitação, visando a necessidade do
mesmo para as pessoas que trafegam diariamente pela referida localidade,
sobretudo no período das chuvas. O Vereador Marcone Rosa manifestou
seu apoio com o Nobre Colega, e se o mesmo precisar de algum pedido que
se encontra em seu protocolo, está à disposição. Os demais Vereadores
Dary Piloto e o Presidente Washington manifestaram apoio. Sendo que o
Vereador Lenir assumira o Cargo de Lider do PR. Colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Continuando passouse a apresentação do Pedido de Providência de autoria
dos Vereadores Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Gezio Nunes de
Oliveira e Dary Piloto Coelho solicitando “construir rotatória na cidade
nos seguintes entroncamentos: Avenida Gentil Caldeira com Rua Doutor
João Luis Alves, próximo ao Supermercado Anacleto; Avenida João
Teixeira com Rua Zeca Pereira, próximo a entrada para o cemitério da Paz;
Rua Alfredo Miranda com Rua Dadá Teixeira, próximo à lanchonete do
José Júlio na Praça Dona Maricas; Avenida São Manoel com Rua Quintino
Bocaíuva e Avenida São Manoel com Rua Dom Cavati”, o autor Vereador

Marcos Pinheiro disse que a solicitação é de custo baixo, será muito bom
para a população, como Vereadores que somos, temos o dever de zelar pelo
trânsito de nossa cidade. O autor Vereador Dary Piloto, primeiramente
agradeceu o espaço, disse que é conhecedor da necessidade da solicitação
nos pontos indicados, de fato a obra é de custo baixo e trará benefícios
enormes para a população. O Vereador Marcone Rosa parabenizou os
autores pela grandeza da solicitação, já apresentou Pedido para que fosse
pintado faixa próximo ao antigo Supermercado Lopes, porque a situação
naquela localidade é vergonhosa, o trânsito é muito confuso. Continuando
o Vereador Tarciso Correa disse que seria muito bom que antes de
construir, fosse discutido com profissionais entendidos, para ver o que
melhor adequaria à necessidade, facilitando assim o tráfego dos veículos.
Após discussão, colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Continuando passouse a leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva solicitando
“reabrir, restaurar e roçar as margens da estrada no trecho próximo à
propriedade do Senhor Sebastião Antonio Rosa, antiga cachoeira do João
Godoi, Distrito de Humaitá” e Requerimento nº 1/2016 também de autoria
do Vereador Marcone Rosa da Silva requerendo que fosse executado o
Pedido de Providência de “restaurar o calçamento do morro localizado na
estrada principal Mutum/Roseiral, próximo à propriedade do Senhor Nadil
Toledo”. O autor Vereador Marcone Rosa defendeu muito bem a sua
solicitação, detalhando minuciosamente a necessidade da execução, para
facilitar o trafego na referida localidade. E com relação ao Requerimento,
requer que o Executivo tomasse as providências cabíveis no trecho que fica
próximo ao Nadil Toledo na estrada principal de Mutum a Roseiral, onde
abriu uma cratera, a situação é perigosa e vergonhosa quando danificam os
veículos. É nosso dever cobrar e do Executivo executar. Fazse necessário
continuar dando manutenção no morrão. Seguindo o Vereador Marcos
Pinheiro parabenizou o autor pela feliz iniciativa, e pela necessidade da
mesma. Após discussão, colocou o Pedido de Providência e o
Requerimento em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Esgotado os assuntos pautados o Senhor Presidente informou que a
próxima Sessão seria no dia vinte e cinco de maio, horário Regimental.
Agradeceu a presença dos visitantes e tolerância dos ouvintes da Rádio
Cultura FM. Fez a chamada final, presente todos relacionados no início
desta sessão. Encerrouse às (14:40h) quatorze horas e quarenta minutos,

sob a proteção de Deus. E eu Clóvis Viana, secretário ad’oc, lavrei a
presente ata, que, após lida, e, se, aprovada, deverá ser assinada pelo
Senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto
aos onze dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis.

