ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPELA
CASA LEGISLATIVA JOSÉ ALVINO DA SILVA
Avenida Robson Medeiros de Melo, 949 – 1º andar

Aos vinte e um (21) dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito (2018), às nove horas
(09:00), presentes os Vereadores: Manoel Barnabé Costa, José Eduardo de Almeida, Kalline
Coimbra Melo, Fernando Antônio Lucena Malta, Marcos Antônio Lucena Silva, Heitor Robson
de Araújo Amorim, Mário Sérgio de Almeida Júnior, João Lourenço de Omena, Valdeni Amaro
da Silva, Ricardo Sérgio de Lucena Vieira e Maria Célia dos Santos Silva. O Presidente declara
aberta a 05ª Sessão Ordinária, do 1º semestre, do 2º ano legislativo e solicita a 1ª Secretária a
chamada dos Senhores Vereadores. Logo após, solicita a leitura da Ata da sessão anterior.
Após a aprovação da Ata por unanimidade o Presidente solicita a leitura do expediente que
tem como tema: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO COMUNICADO DE Nº007942/2018. BALANCETE DO PODER LEGISLATIVO
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. OFÍCIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Nº0244/2018, ASSUNTO: EXTINÇÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO,
PORTARIA Nº02 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO,
COMUNICAÇÃO INTERNA CIRCULAR Nº02/2018 AO EXMO VEREADOR HEITOR ROBSON DE
ARAÚJO AMORIM. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMUNICADO INTERNA CIRCULAR
Nº02/2018 AO EXMO VEREADOR VALDENI AMARO DA SILVA. COMISSÃO DE JUSTIÇA E
REDAÇÃO, PARECER Nº02/2018 AO PROJETO DE LEI Nº02/2018, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, ATA Nº02/2018. INDICAÇÃO Nº04/2018 DE
AUTORIA DA VEREADORA MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA. INDICAÇÃO Nº05/2018 DE
AUTORIA DA VEREADORA MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA. MOÇÃO DE PESAR Nº01/2018
PELO FALECIMENTO DA SENHORA IVANEIDE SILVA DE ALMEIDA. MOÇÃO DE PESAR
Nº02/2018 PELO FALECIMENTO DO SENHOR FÁBIO FIRMINO VIEIRA. MOÇÃO DE PESAR
Nº03/2017 PELO FALECIMENTO DO SENHOR ELÓI DE MELO BASTOS. MOÇÃO DE PESAR
Nº04/2018 PELO FALECIMENTO DA SENHORA CECI MELO. MOÇÃO DE PESAR Nº05/2018
PELO FALECIMENTO DA SENHORA SIMONE DE OLIVEIRA. O Presidente concede a palavra aos
Srs. Vereadores sobre o expediente. Não havendo fala dos Vereadores, o Presidente solicita a
1ª Secretária a revisão da chamada dos senhores Vereadores. O Presidente coloca em
votação as seguintes matérias: EM ÚNICO TURNO O PARECER Nº02/2018 DA COMISSÃO DE
JUSTIÇA E REDAÇÃO EM RELAÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº02/2018 QUE “ALTERA E
ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI 710/2008, QUE DIAPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA
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CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPELA – AL, FEITA NA
EMENDA Á LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, APROVADO POR
UNANIMIDADE. EM ÚNICO TURNO A INDICAÇÃO Nº04/2018 DE AUTORIA DA VEREADORA
MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA, APROVADA POR UNANIMIDADE. EM ÚNICO TURNO A
INDICAÇÃO Nº05/2018 DE AUTORIA DA VEREADORA MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA,
APROVADA POR UNANIMIDADE. EM ÚNICO TURNO A MOÇÃO DE PESAR DE Nº01/2018 PELO
FALECIMENTO DA SENHORA IVANEIDE SILVA DE ALMEIDA, APROVADO POR UNANIMIDADE.
EM ÚNICO TURNO A MOÇÃO DE PESAR DE Nº02/2018 PELO FALECIMENTO DO SENHOR
FÁBIO FIRMINO VIEIRA, APROVADO POR UNANIMIDADE. EM ÚNICO TURNO A MOÇÃO DE
PESAR DE Nº03/2018 PELO FALECIMENTO DO SENHOR ELÓI DE MELO BASTOS, APROVADO
POR UNANIMIDADE. EM ÚNICO TURNO A MOÇÃO DE PESR DE Nº04/2018 PELO
FALECIMENTO DA SENHORA CECI MELO, APROVADO POR UNANIMIDADE. EM ÚNICO TURNO
A MOÇÃO DE PESAR DE Nº05/2018 PELO FALECIMENTO DA SENHORA SIMONE DE OLIVEIRA,
APROVADO POR UNANIMIDADE. O Presidente concede a palavra aos Vereadores para
explicações pessoais. Com a palavra o Vereador, Mário Sérgio, saúda a todos, fala em relação
a estrada que dar acesso ao Povoado de Santa Efigênia, diz que os produtores da região e os
moradores se juntaram, formaram um grupo e cada um deu sua contribuição para consertar
a estrada, inclusive ele também está participando. Fala que não acha certo, que isso é
responsabilidade dos gestores, do governo do estado. Fala: “não é obrigação da gente, já
pagamos emplacamento de carro e tanto imposto para termos uma estrada digna, mas
infelizmente no Povoado de Santa Efigênia não acontece isso, teve pessoas que já doaram de
3 a 6 mil reais, não é obrigação da gente, mais estamos fazendo porque moramos naquela
região, estamos vendo a falta de compromisso do senhor Prefeito de Capela, do Prefeito de
Cajueiro, onde inclusive o mesmo mandou uma patró, será bem vindo, mas a obrigação deles
é começar e terminar, estamos vendo a chuva chegando e nada foi feito, essa estrada dar
acesso a Capela, Cajueiro, Viçosa e Chã Preta, são quatro prefeituras, isso é uma vergonha
para todos os Prefeitos, mas parabenizo o Prefeito de Cajueiro pelo menos mandou uma
patró e o de Capela não mandou nada, o de Viçosa está mandando uma patró para lá hoje,
tem quatro caçambas e uma retro trabalhando, isso com a união de todos os produtores e
moradores de lá que tem condições de dar uma ajuda, acho uma falta de compromisso dos
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gestores, não só do gestor de Capela mas os demais também”. Pede ao Prefeito de Capela
que mande uma retro e uma caçamba para ajudar, diz que a união faz a força. O Vereador
fala: “mais de um ano o senhor Prefeito está exercendo a sua função e durante esse ano a
patró de Capela foi só uma vez para Santa Efigênia, mesmo assim quebrou e até hoje nunca
mais foi, é uma falta de compromisso com o povo do povoado, desafio o senhor Prefeito e
qualquer um dos senhores Vereadores qual foi o dia que essa retro foi para Santa Efigênia
cavar um poço, um açude para o agricultor criar seu peixe, o trator que é do pequeno
agricultor, nunca vi quando foi cortar uma terra, para os grandes fazendeiros vai, agora para
o pequeno agricultor que precisa não vai”. Pede que o Prefeito veja isso com carinho e
resolva, que mande realmente as máquinas para quem precisa. Fala da iluminação pública do
povoado que tem muita lâmpada queimada e as ruas estão praticamente escuras, pede a
equipe da secretaria de infraestrutura para fazer uma revisão nas lâmpadas. Pede ao senhor
Prefeito que deixe de orgulho e faça as faixas de pedestres que foi uma indicação do senhor
Manoel, que já faz mais de um ano que foi pedido e não fizeram ainda. E assim se despede.
Com a palavra o Vereador Heitor, saúda a todos, diz que mais uma vez mostra sua indignação
no que foi acontecido na sessão passada, onde surpreendentemente estava tudo pronto para
que houvesse a eleição da mesa diretora para o biênio 2019 a 2020 e mais uma vez o
presidente tirou de forma unilateral e indiscretamente de pauta, causando um transtorno
grandioso para o bom andamento desta Casa. O Vereador fala: “é surpreendente essa
atitude, comparo um estado de exceção execrável, comparo isso como um ato
inconstitucional, onde foi demolida a democracia capelense”. Fala sobre a antecipação da
eleição, que no regimento interno na sua resolução de 2014 permite que a eleição seja
antecipada, flexibilizando esta questão e que os eleitos só tomarão posse a partir de 1º de
janeiro, resguardando assim os dois anos de mandato de quem está. O Vereador fala:
“ninguém está aqui querendo tirar o mandato de ninguém, permanecerá até janeiro, é um
direito, inclusive as outras chapas podem colocar em votação e transcorrer na normalidade, é
uma explicação onde várias pessoas não entendem”. Fala sobre a atitude do senhor Prefeito
em perseguir pessoas que o cercam, pessoas ligadas a ele, inclusive a diretora da escola
Porfírio que é sua esposa, foi exonerada do cargo de diretora. Diz ao Prefeito que não o
atinge essa perseguição mesquinha, caracterizando um governo déspota, um governo
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arbitrário, com ações pequenas que quem perde é a educação de Capela. O Vereador Heitor
fala: “é notório que minha esposa, a professora Betânia é uma excelente profissional, fez um
bom trabalho naquela escola e quem perde é a educação”. Diz: “Prefeito reveja seus
conceitos quanto a esse tipo de ato, atos medievais, vamos trilhar os caminhos democráticos,
perseguindo pessoas que me cercam por eu exercer minha atividade parlamentar”. Fala da
estrada de Santa Efigênia, da falta do poder público municipal deixando de dar atenção
aquela região, fala: “aquela estrada não importa qual é a prefeitura, temos que fazer nossa
parte, nós somos Vereadores de Capela e a prefeitura de Capela faça sua parte, deixe que
Cajueiro faça a dela e que cada um faça sua parte”. Fala sobre a reunião do SINTEAL para
tratar sobre a questão da data base, diz que o ano passado foi um ano de crise no Brasil
inteiro e este ano o país vai está nos trilhos, o crescimento está vindo e acredita que este ano
existe margem para dar um aumento digno aos professores. E assim se despede. Com a
palavra o Vereador Ricardo Lucena, saúda a todos, fala sobre a estrada de Santa Efigênia, diz
que é uma vergonha, onde os pequenos agricultores se reuniram para ajeitar as estradas
daquele Povoado gastando do próprio bolso um bom dinheiro. Fala que é um Povoado que só
dar lucro ao município, que arrecada IPTU, os alunos beneficiam a prefeitura de Capela e que
isso é uma vergonha. O vereador fala: “quando eu falei aqui e convidei o Rodolfo para falar e
reuni a Comissão de Infra para ele vir até aqui e não compareceu por 2 vezes, por causa dessa
situação que está acontecendo em Santa Efigênia, antes o culpado era o Rodolfo e hoje quem
é o culpado? Rodolfo saiu e a situação está aí a mesma coisa, então o culpado é o Prefeito
que não tem uma equipe preparada para tomar conta dessa situação de Santa Efigênia, isso é
uma vergonha para o nosso município isso nunca aconteceu na historia de Capela”. Fala
sobre a Gestão Democrática que foi colocada em pauta semana passada e o Presidente não
leu o expediente da eleição, diz que como ele não cumpriu o expediente então não poderia
votar a favor no momento da Gestão Democrática, até porque o requerimento não estava em
pauta, estava só escrito e não estava para eles verem. O Vereador Ricardo fala: “não somos
contra a Gestão Democrática, não sou da Comissão, os outros vereadores que são, até
porque o Presidente não cumpriu o regimento e se ele não cumpriu então nós não vamos
aprovar uma coisa que está irregular a pauta, não estava na minha mão o da Comissão
aprovando a Gestão Democrática e não somos contra a Gestão, agora queremos que cumpra
Manoel Barnabé Costa: Presidente________________________________________________
Kalline Coimbra Melo: 1ª Secretária_______________________________________________

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPELA
CASA LEGISLATIVA JOSÉ ALVINO DA SILVA
Avenida Robson Medeiros de Melo, 949 – 1º andar

o regimento da Casa”. Refere-se à fala da semana passada do Vereador Fernando Malta
sobre o azul e o vermelho. O Vereador fala: “aqui não existe azul e vermelho, isso não existe
porque quando começou a eleição o meu primo Fernando que é candidato a Presidente foi
me procurar para pedir voto e alguns dos demais Vereadores, eu disse que votava em você,
quero saber qual é o candidato do azul, na outra eleição que só teve o senhor Manoel, que
teve nove votos e dois contra que foram o meu e o do Vereador Quinho por questão da
gente, cada um vota em quem quer isso é democracia”. O Vereador continua sua fala:
“Vereador Fernando sobre sua fala que aqui não tinha nenhum santo, gostaria que o senhor
respondesse o que é que tem a gente de errado, pegamos alguma propina? O que está
acontecendo aqui na Câmara? Quero ficar ciente do que você disse que nós não somos
santos, quero saber o que estou fazendo e os Vereadores, só quero que você responda”. O
Vereador fala: “qual foi o projeto que a gente votou contra o ano passado do gestor? Alguém
pediu secretaria a ele? Pediram emprego para votar? Não votamos em todos os projetos do
Prefeito, então não existe essa história que você falou, porque é filho da vice-prefeita, mas
alguém falou aqui que você era oposição? Não. Quem reclamava da gestão era você, o que
tenho para falar, falo no microfone para todo mundo ouvir, eu já me encontrei com o
Prefeito na prefeitura, já dei ideia a ele para outras coisas, para os Vereadores que estão
distantes, agora para ele se intrometer na Câmara não”. Fala sobre o carro coletor que o
Vereador Fernando fez uma indicação, que ele é um Vereador atuante, fala que ele postou
nas redes sociais a indicação do carro coletor de lixo e que o Vereador Fernando tinha
colocado o nome dele e do Vereador Quinho na indicação, diz que ele cortou o nome dele e
do Quinho da indicação e só postou com o nome dele. O Vereador fala: “vamos ser todos
amigos, aqui não existe nem azul e nem vermelho, então vamos ficar todo mundo na paz”. E
assim se despede. Com a palavra o Vereador Fernando Malta, saúda a todos, diz que retifica e
assina embaixo 10 vezes o que falou. O Vereador fala: “nós somos seres humanos cheio de
erros e acertos, em nenhum momento falei que os 06 ou os 05 aqui eram corruptos, eu disse
que não eram santos, nós não somos e compreenda da maneira que lhe cabe, eu estou aqui
para falar a verdade e retifico também que está havendo eleição antecipada aqui nesta Casa
e não da Câmara daqui a dois anos, azul e vermelho claro que está aqui, estamos num clima
pesado, com pé no chão vou fazer meu trabalho aqui e sobre o que o senhor falou normal,
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temos que entender que cada um tem seu pensamento”. E sobre o Prefeito diz: “até hoje eu
falo sobre a questão de Santa Efigênia, esta estrada não está boa, eu digo a ele e disse várias
vezes, têm coisas que eu não concordo, eu tenho minha independência, eu não sou submisso
a ninguém, sou político e fui criado dentro da política aqui em Capela, às vezes como político
tem que engolir sapo, passei o ano reclamando aqui e o Prefeito sentido comigo”. Diz que sua
mãe trabalha pelo povo e ele também trabalha para o povo. Diz que procurou sim os
Vereadores e que não é nada demais. O Vereador Fernando Malta fala: “Ricardo quem foi seu
amigo aqui em 2017 foi eu, porque quando você chegou perto de mim eu disse, estou perto,
sempre estarei e de qualquer Vereador também, ganhando a eleição ou não, onde só tem
uma chapa candidata, se tem 06 então não somos candidatos, então vai ter uma chapa eleita
depois que a justiça decidir, vamos aguardar”. Parabeniza a Vereadora Célia pelas suas
indicações. E assim se despede. Com a palavra a Vereadora Kalline Coimbra, saúda a todos,
inicia sua fala dizendo que o silêncio vale mais o que mil palavras e em relação à eleição
dispensa comentários. Fala: “por mim tanto faz ser qualquer um dos nobres Vereadores o
Presidente, porque eu continuarei sendo Vereadora do mesmo jeito, só desejo boa sorte
aquele que chegar aqui a presidência e a mesa diretora”. Diz que a população capelense não
está preocupada com a eleição interna da Câmara de Vereadores, diz que os trabalhos foram
parados a mais de 15 dias e a população tão sofrida é quem está precisando dos trabalhos,
das cobranças e das indicações, diz que é vergonhoso para os Vereadores, não precisava
chegar a esse ponto e que vai fazer as cobranças que a cidade está precisando. Diz que como
educadora se entristeceu ao ver que os 06 Vereadores agiram com a emoção, porque se
levantaram justamente na hora de uma aprovação do projeto referente a Gestão
Democrática, onde é pregado nesta Casa Legislativa toda hora a questão da palavra
democracia e alguns colocaram por água a baixo a Gestão Democrática do município de
Capela, diz que é lei e que faz parte de uma das metas do Plano Municipal de Educação e do
Plano Nacional da Educação. Fala que na gestão passada discordou de dois artigos que
entravam em contradição no projeto de Gestão Democrática e quando chegou agora veio
correto diz que por sinal sentou com os Vereadores da Comissão que ela faz parte e o relator
foi o Vereador Ricardo e a Vereadora Célia membro, fala que sentaram e explicou como
ficaria a reformulação dos artigos que veio sobre a lei da Gestão Democrática. Responde à
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pergunta do Vereador Ricardo, diz que primeiramente o requerimento quem tem o poder de
retirar é o Presidente, quem retirou foi o ele e que nada justifica o Vereador misturar as
coisas, deixar de votar na Gestão Democrática que beneficia a educação capelense por conta
de picuinha de eleição da mesa diretora de Câmara. Fala que vai haver a reunião do SINTEAL
direcionada a vários pontos, entre eles o reajuste da classe, diz que conversando com o
Prefeito pediu como educadora que ele olhasse com bons olhos para classe, fala que a classe
da educação merece esse reajuste e ele foi muito atencioso e disse para ela que está fazendo
os estudos e que provavelmente vai ter sim reajuste. Fala sobre o título de cidadã que está
dando a Sil e parabeniza todos os artesãos capelenses em nome dela. Como Presidente da
Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, comunica que a relatora do
Decreto Legislativo sobre o título de cidadã para a Sil será a Vereadora Célia. Faz uma
cobrança na área de educação em relação às quadras municipais que estão em reforma e
sendo construídas, diz que têm escolas que estão sendo prejudicada nas aulas práticas de
Educação Física. E assim se despede. Com a palavra o Vereador José Eduardo, diz que ficou
sentido porque muita gente de Capela acha que o Vereador tem culpa e é responsável por
tudo e que pode resolver tudo. Diz que em relação à eleição o deixou mudo, que quando foi
articulada essa tal de eleição muita gente estava misturando as cores, disseram que no ano
passado ele foi eleitor e candidato pelo grupo do Eustaquinho, disse que surgiu a história que
ele estava sendo contra o Eustaquinho, diz que nessa eleição não votaria em nenhum dos
dois. O Vereador fala: “Heitor essa eleição que você está fazendo parte e eu te disse cuidado
nos fariseus e nos ateus, foi mal programada e mal elaborada, lhe encheram muito a cabeça e
lhe disseram muitas fantasias, na política não existe harmonia, união, quem compartilha as
idéias, as coisas, não caminha, para votar em você eu voto em qualquer hora assim as coisas
andem corretamente, diziam a você que estava certo, mas estava errado, cheguei a um ponto
que não estou nem cá e nem lá, mas digo a vossa senhoria se for Presidente espero que o
senhor faça um trabalho descente e bonito, para que o senhor fique na história de Capela”.
Fala que o Prefeito não está certo nessa questão da estrada de Santa Efigênia, todos têm que
cobrar, e quem faz parte da Comissão de Infraestrutura também. Diz que se o Vereador
soubesse sua qualificação e da responsabilidade não existia certas coisas, que Capela é uma
cidade de pessoas de bem, não é qualquer pessoa sem caráter e dignidade que vai denegrir a
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imagem de todos perante a opinião pública. E assim se despede. Com a palavra o Presidente,
Vereador Manoel Barnabé, saúda a todos, diz que ouviu atentamente a todos, aqueles que
falaram coisas verídicas e outros que falaram coisas que não sabem. O Presidente fala: “em
primeiro lugar Vereador Ricardo não tenho nada me amarando, não tem nada que me amare,
tenho minha opinião formada, não devo nada a prefeito, a deputado e nada a ninguém, devo
ao povo de Capela que me colocou aqui”. Fala sobre a Gestão Democrática que já falaram
aqui e que foi muito bem defendida pela Vereadora Kalline. O Vereador Manoel fala:
“disseram que não votaram na Gestão Democrática porque não coloquei o requerimento, e
por que votaram nos outros? Houve um grito de alguém e disse levanta e os 6 se levantaram,
é um projeto que foi manipulado no passado e está aqui querendo se resolver, o Vereador
citou que a mulher era diretora e não é mais se ela fosse votada com o voto da democracia
ela estava lá e ele não podia tirar, nem ele nem ninguém, digo aos senhores que ninguém
aqui está tudo certo, porque os senhores deram um parecer e votaram contra o projeto, foi
indicação do próprio Heitor e votar contra o projeto”? Agradece a todos que mandaram
mensagem dando uma palavra de conforto para ele. O Presidente Manoel fala: “em relação
ao requerimento que o Vereador Ricardo falou o que começou ocorrer senhor Heitor aqui no
ano passado quando o prefeito me chamou para falar do duodécimo desta Casa e que
convidei todos vocês e ninguém quis ir apenas foram a Kalline e o Fernando, tiro a
responsabilidade de alguns que não compartilharam. Senhor Ricardo quando fizeram uma
reunião aqui nesta mesa na sala de reuniões e fizeram uma proposta uns aos outros para
fazer uma CPI para me tirar, porque aqui não roubo, não faço nada de errado aqui nesta
Casa, recebi palavras de conforto, onde fui embora daqui indignado com as propostas
indecentes quando já tinham feito para mim também, senhor Ricardo o senhor me responda
quando o senhor entrou na minha sala e o Vereador Valdeni, e o senhor disse que agora
estava comigo e do lado do prefeito, não sei o que aconteceu e o senhor garantiu voto a mim
na minha sala e disse: faça alguma coisa pela gente, e eu respondi: não posso fazer mais nada
do que for de direito, não posso fazer por ninguém. O senhor se mantenha em silêncio
quando o Presidente estiver falando, o senhor me respeite e mais uma vez o senhor está
faltando com decoro contra a presidência. Não sou homem de duas conversas e nem
maloqueiro, sou homem de responsabilidade”. Fala que esteve com o Prefeito e a Kalline e
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que o prefeito está fazendo consultas para dar o aumento da classe da educação nas
condições que pode pagar. Diz ser solidário ao Vereador Júnior, fala que cobrou também e
nada foi feito, diz que solicitou o trator e o Secretário disse que mandava e não mandou, diz
que no ano passado o Vereador Júnior não vinha para sessão por causa da estrada de Santa
Efigenia que não dava condições dele chegar, pede às comissões que toda segunda- feira
estejam na Câmara quando tiver projetos para discutir e dar parecer. Diz que protocolou um
edital de convocação para a eleição da mesa diretora e está publicada no diário oficial a
eleição para o dia 10 de outubro de 2018, diz que na outra semana não deixaram ele falar,
que isso é decoro parlamentar, o aguardem, e se o Juiz der ordem judicial aí não se discute,
cumprisse. O Presidente fala: “mas aos senhores que querem passar um rolo compressor por
cima da presidência, aqui não vão passar, se a ordem judicial vier faz, mas se não for
favorável vai ser no dia 10 de outubro de 2018”. O Presidente encerra a 05ª Sessão Ordinária,
do 1º semestre, do 2º ano legislativo e convoca os Srs. Vereadores para a 6ª Sessão Ordinária,
do 2º ano legislativo, que será realizada no dia 28 Março, às 9 horas, nesta Casa Legislativa.
Eu, Márcia de Oliveira Silva, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada
pelo Presidente, Manoel Barnabé Costa e a 1ª Secretária, Kalline Coimbra Melo. Plenário
Vereador

Antônio

Robson

Gomes

de

Melo.
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