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24ª Sessão Ordinária Legislativa de 19 de novembro de 2020. Câmara Municipal de 

Santana do Ipanema - Estado de Alagoas  

  

Presidente: Mário Siqueira Silva   

Vice-Presidente: Roberto Cezar Oliveira Silva   

1º Secretário: Moacir Júnior Alves Aquino  

2º Secretário: Maria Audilene da Silva Apolinário  

 

Às 09h30m do dia 19 (dezenove) do mês de novembro de dois mil e vinte, na Sala de 

Sessões da reuniu-se, em caráter ordinário, o Poder Legislativo do Município de Santana do 

Ipanema, Estado de Alagoas, o Presidente Mário Siqueira determina que seja feita chamada 

dos vereadores. Depois de procedida à chamada, constatou-se a presença dos seguintes 

Vereadores: Eudes Vieira da Paixão (Meirica), Genildo Bezerra Silva Bezerra (Papa 

Tudo), Jacson Humberto Chagas Santos, José Lourenço da Silva Neto (Zé Del), José 

Marciano Augusto dos Santos (Marciano do Couro), José Vaz, Maria Audilene da Silva 

Apolinário (Audilene da Saúde), Mário Siqueira Silva (Mário do Laboratório), Moacir 

Júnior Alves Aquino (Júnior do Detran) e Roberto Cezar Oliveira Silva. Na hora 

Regimental e verificado o quórum legal, o Presidente declara aberto os trabalhos 

Legislativos Ordinários e abrindo o Expediente do Dia, autoriza o redator a fazer a leitura 

da ata da sessão anterior. Após iniciada a leitura da ata, o Vereador Roberto 

Oliveira solicita a dispensa da mesma e foi atendido na forma regimental. Seguindo, o 

Presidente Mário Siqueira determina a leitura das matérias do pequeno e do grande 

expediente. Por não haver nenhuma matéria no pequeno expediente, é feita a leitura do 

grande expediente. Constam 07 (sete) projetos de lei e 01 (uma) moção. Oriundos do Poder 

Executivo, foram apresentados quatro projetos de lei, a saber: Projeto de Lei nº 08/2020 – 

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e do Fundo 

Municipal de Turismo – FUMTUR, e dá outras providências. (às comissões). Projeto de 

Lei nº 09/2020 – Revisão o Plano Plurianual 2018-2021 em seus anexos e dá providências. 

(às comissões). Projeto de Lei nº 10/2020 – Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) 2021 em seus anexos de metas e prioridades e metas fiscais e dá outras 

providências. (às comissões). Projeto de Lei nº 11/2020 – Estima a receita e fixa a despesa 

do município de Santana do Ipanema para o exercício financeiro de 2021 e dá outras 
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providências. (às comissões). De autoria da Vereadora Maria Audilene foram 

apresentadas duas indicações, como segue:  Indicação nº 30/2020 – solicita a perfuração de 

um poço artesiano no Sítio Grota. Indicação nº 31/2020– solicita a perfuração de um poço 

artesiano no Sítio Araçá. O Vereador José Lourenço apresenta três projetos de lei, 

como segue: Projeto de Lei nº 32/2020 – denomina de Rua Josefa Maria da Conceição 

uma rua no Bairro Clima Bom. (votação). Projeto de Lei nº 33/2020 – denomina de Rua 

Veríssimo José da Silva uma rua no Bairro Clima Bom. (votação). Projeto de Lei nº 

34/2020 – denomina de Rua Sebastiana Dionísio Gomes uma rua no Bairro Clima Bom. 

(votação). Terminada a leitura das proposições acima, o Presidente Mário Siqueira 

encaminha os projetos oriundos do Poder Executivo às comissões para emissão dos 

pareceres, e, submete a votação as indicações, bem como os projetos de lei de autoria do 

Vereador José Lourenço, sendo essas matérias aprovadas por unanimidade. Por não haver 

mais nada a tratar sobre as proposições em pauta, concede a palavra aos vereadores. O 

Vereador José Lourenço, o primeiro a se pronunciar, agradece as pessoas que votaram em 

seu nome no último domingo, (dias das eleições municipais) como candidato a vereador, 

diz se sentir satisfeito pela confiança que teve dessas pessoas e para encerrar, deseja boa 

sorte aos vereadores que se elegeram. Seguindo, usa a palavra o Vereador Roberto 

Oliveira que mostrando-se bastante agradecido por ter conseguido se reeleger com mais 

votos do que na eleição passada (obteve 921 votos), diz entender que o trabalho que 

realizou fluiu bem. Agradece a todos os eleitores que depositaram um voto em seu nome, 

especialmente aos seus familiares e amigos, destacando o nome do seu irmão Adenilson 

Oliveira como o “carro chefe” para a sua recondução a este Poder Legislativo. Lamenta o 

fato dos vereadores José Lourenço, José Vaz e Audilene não terem se reelegido, deseja 

sorte a todos que se elegeram e termina dizendo que continuará trabalhando em prol da 

população santanense. Em seguida, usa a palavra o Vereador José Vaz que inicia falando 

sobre o pleito eleitoral ocorrido no último domingo. Lembra que era candidato a reeleição 

para vereador, lamenta não ter sido eleito porque iriam para o quarto mandato, mas, diz 

reconhecer que isso faz parte do processo democrático e que os que foram eleitos foi 

porque o povo escolheu. Revela ter obtido 693 votos, diz ter ficado satisfeito com as 

pessoas que votaram em seu nome por afirmar que foi em reconhecimento do trabalho que 

realizou. Por outro lado, ressalta: “Não há um mal que não traga um bem, se o pessoal não 

estava gostando da voz de Jacson, que dizia o que era que estava acontecendo em nosso 
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Município não estava gostando da voz de Zé Vaz que dizia o que estava acontecendo em 

nosso Município não foi Jacson não foi Zé Vaz quem perdeu, foram as pessoas que vão 

deixar de ouvir o que está acontecendo em nosso Município”. Agradece o apoio que teve da 

sua esposa, filhos, irmãos, sobrinhos, tios, primos e amigos, a exemplo de Fabiano França, 

seu assessor parlamentar desde o ano 2004, ao Leandro, seu motorista desde 1999, bem 

como aos demais assessores e amigos que dedicaram o seu tempo para o apoiar. Cita o 

nome de pessoas que afirma terem se empenhado na campanha eleitoral. Diz que as pessoas 

que trabalham com ele (Vereador José Vaz) irão continuar trabalhando, como também os 

amigos continuarão sendo amigos e sobre não ter conseguido se reeleger salienta: “Nós 

perdemos as eleições, mas eles não perderam o amigo, continuo sendo amigo de todos e 

pode contar comigo toda hora que precisar”. Fala que irá acompanhar o trabalho desta Casa 

e do Poder Executivo, nos próximos quatro anos. Estando a frente da Mesa Diretora, o 

Vice-Presidente Roberto Oliveira parabeniza a Prefeita Doutora Christiane pela votação 

expressiva que a reelegeu. Lamenta o fato do Vereador José Lucas não ter conseguido se 

reeleger e deseja sucesso a todos os vereadores que se elegeram pela primeira vez, 

defendendo que unidos todos trabalhem com um só objetivo: “pelo povo de Santana”. 

Prosseguindo os pronunciamentos, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão que 

agradece pelos 972 (novecentos e setenta e dois) votos que obteve como candidato a 

prefeito de Santana do Ipanema. Revela que fez uma campanha sem ter a ajuda de fundo 

partidário e por isso, diz ser motivo de orgulho e satisfação a quantidade de votos que 

recebeu. Agradece a todas as pessoas que o acompanharam durante os quarenta dias de 

campanha eleitoral, incluindo os coordenadores de campanha Márcio Garrote e Antônio 

Moisés, os candidatos a vereador, filhos, irmãos e populares das comunidades urbanas e 

rurais que lhe deram apoio. Fala do orgulho que sente em ter conseguido eleger o seu filho, 

Eudes Júnior, como vereador. Diz que o mesmo foi eleito com 819 (oitocentos e dezenove) 

votos e com isso a família Paixão completará o sétimo mandato nesta Casa. Afirma que não 

irá interferir no mandato do seu filho. Diz se sentir orgulhoso pelo fato do seu filho ter sido 

o mais votado no Povoado Areia Branca, onde obteve 154 (cento e cinquenta e quatro) 

votos, por isso, pede que o mesmo “tenha um carinho especial” pelas pessoas daquela 

comunidade. Agradece a todos que o apoiaram, diz que irá continuar trabalhando pelo bem 

do povo santanense e encerra. Após, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas que depois 

dos cumprimentos iniciais de praxe afirma que as sessões ordinárias desta Casa não foram 
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transmitidas no período próximo ao pleito eleitoral para que a população não tomasse 

conhecimento do que estava acontecendo no Município, por meio dos vereadores que 

formam a bancada da oposição. Agradece a todas as pessoas que votaram em seu nome 

como candidato a vereador, destacando que a sua campanha eleitoral foi “limpa, honesta e 

consciente”, ao contrário da campanha dos seus adversários, que segundo ele (Vereador 

Jacson) foi uma campanha “suja e de interesse”. Diz acreditar que uma campanha “de 

interesse destrói uma população porque aproveita a fragilidade das pessoas carentes e rouba 

a consciência - induzindo o voto”. Sobre o resultado das eleições neste município afirma 

que a corrupção impera e ressalta: “Montaram o circo, elegeram os bobos e a corte está 

formada, e, quem vai pagar isso vai ser a população”. Com relação a compra de votos, diz: 

“Os cem reais que alguém pegou, vai ter que devolver a prefeitura a partir de janeiro,  pois, 

foi aprovado uma taxa de lixo que o prefeito mandou para esta Casa e os vereadores do 

prefeito aprovaram”. Além dessa taxa, diz haver também a taxa de esgoto que terá que ser 

“devolvida à prefeitura” dos cem reais de quem pegou em troca do voto. Tece críticas a 

administração dizendo é que dito que as estradas estavam sendo consertadas, no entanto, 

não foi isso que constatou ao transitar por elas, exemplificando as estradas das localidades 

Lagoa do Pedro, Baixio do Ramalho e Araçá dizendo que as mesmas se encontram em 

péssimas condições de tráfego. Diz acreditar que na próxima legislatura a população irá 

sentir a falta das vozes dos vereadores que cobram melhorias nesta Casa em prol das 

pessoas. Afirma ter sido mal interpretado quando cobrou nesta Casa a regularização da 

merenda escolar e por isso perdeu as eleições.  Diz que não sobrevive do que recebe como 

vereador e afirma que o que ganhou financeiramente desta Casa “dividiu com o povo”. Fala 

que sempre cobrou um médico perito no INSS de Santana do Ipanema, e, que por não haver 

esse profissional, levou muitas pessoas, em seu próprio veículo, para outros centros, como 

Palmeira dos Indios, Maceió, Arapiraca, Pão de Açúcar, Águas Belas e Delmiro Gouveia 

para perícia médica do INSS, como também, para realização de exames ou consultas em 

hospitais. Acrescentando, diz que fez isso porque a Secretaria Municipal de Saúde não 

disponibiliza veículos suficientemente para atender toda a demanda. Diz ter entrado na 

política para cobrar o que o povo necessita porque a sua família depende dos órgãos 

públicas para ter assistência à saúde e saber as dificuldades que as pessoas pobres passam e 

exemplificando essas dificuldades, tece críticas a mesma secretaria (de Saúde), dizendo que 

nas unidades básicas de saúde não tem as especialidades médicas que atendam as 
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necessidades do povo, como oftalmologistas, dentistas, e nem há a disponibilidade 

suficientemente de ressonâncias magnéticas e ultrassonografias para os usuários da saúde. 

Diz ter “pagado um preço caro” por cobrar melhorias em benefício do povo e não ter sido 

reeleito, mas, salienta ter feito a sua parte e estar com a consciência limpa de que tudo que 

cobrou nesta Casa foi em prol da população mais carente. Sobre a sua postura política 

durante o este mandato, ressalta: “Eu nunca lambi a bota de um prefeito; nunca troquei o 

meu mandato por migalha de prefeito ou por meia dúzia de emprego. Eu tenho minha 

consciência limpa, eu defendi a população. Eu nunca desviei cimento e água de secretaria; 

eu não desviei exame de secretaria e eu não desviei feira dos coitados das enchentes. Eu 

não fiz política com miséria dos outros. Teve vereador que guardou feira para entregar 

agora, feira que as entidades deram para entregar as pessoas das enchentes”. Com relação a 

construção da barragem do João Gomes, diz que a prefeitura não tem diálogo com os 

moradores que devem desocupar a área e que foi dado até o dia de amanhã (sábado) como 

prazo para saírem, sob pena de serem retirados pela polícia. Diz ser uma situação 

humilhante pelo fato de afirmar que não foi depositado nenhum valor na conta dessas 

pessoas como pagamento pelas propriedades. Volta a mencionar que sempre defendeu os 

trabalhadores nesta Casa e cita as categorias que fez a defensa diretamente, como: 

educação, saúde, agricultura (abastecimento d’água, distribuição de sementes). Para 

encerrar, volta a agradecer pelos votos que obteve nas urnas. Na sequencia, usa a palavra o 

Vereador Marciano que depois dos cumprimentos iniciais diz ter feito uma “política nova” 

e ter orgulho da forma que atuou durante este mandato. Fala que sempre disse que só iria 

ser vereador de um único mandato e que tinha “vergonha” de fazer parte deste parlamento 

por não concordar com a forma que os demais parlamentares atuam. Diz que a polícia foi 

para a comunidade João Gomes “retirar a força” as pessoas que estão resistindo desocupar a 

área que será construída “a barragem”. Fala que esse ato causou pressão alta em um dos 

moradores, levando-o ao hospital. Por isso, questiona os vereadores do bloco da situação 

porque não tomam uma atitude em favor dos moradores da mencionada localidade, uma 

vez que afirma que há pessoas na Lagoa do João Gomes que não tem para onde ir e só 

saberem sobreviver do que faziam com a terra. Diz ainda, que o valor que será pago pela 

desapropriação das terras é o equivalente apenas cinquenta por cento do que de fato vale. 

Lamenta a situação e revela que não mais disputará eleição em Santana do Ipanema. Relata 

algumas denúncias que fez em favor da população, como escoamento de esgoto do 
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“saneamento básico” para dentro do Rio Ipanema pelo fato de não ser bombeado da forma 

correta. Diz acreditar que as palavras que ele (Vereador Marciano) e o Vereador Jacson 

utilizaram nesta Casa, durante todo o mandato, não foram as que a sociedade de Santana do 

Ipanema queria ouvir. Por isso, fala que o que predominou foi “um voto por cento cem ou 

mais”.  Sobre o valor de um voto, diz que houve uma grande inflação por afirmar que antes 

era dado cem reais e nessas eleições foi oferecido até quinhentos reais – lamenta, mas, por 

outro lado, diz que aumentou o consumo e que “o comércio agradece”.  Assegura que fez 

uma campanha política de porta em porta sem dar nenhuma ajuda em financeira a nenhum 

eleitor, exceto a uma família que necessitava de um medicamento para uma criança e não 

conseguiu por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Diz ainda, que não utilizou nenhum 

litro de combustível desta Casa durante todo o mandato porque acredita ser a forma correta. 

Reafirma que encerra a sua carreira política destacando: “Eu não sou político, não sei fazer 

política, não sei meter a mão no dinheiro público para no dia está comprando voto; não sei 

desviar dinheiro, não sei ganhar um mandato de vereador comprado. A política honesta, 

transparente, pedindo votos sem comprar, sei que não consigo ganhar uma eleição em 

Santana. São dois lados: ou a política suja com compra de votos ou fazer uma política 

limpa, transparente, sem compra de voto”. Faz um apelo para que seja feita a recuperação 

da estrada do Sítio Pau Ferro dizendo que era dito que esse pedido não era atendido pelo 

fato do local residir os seus familiares (do Vereador Marciano), mas, como não será mais 

vereador e nem candidato, pede que o pleito seja atendido. Termina se desculpando com 

quem não aprovou a sua forma de desempenhar o mandato de vereador. Seguindo os 

pronunciamentos, usa a palavra o Vereador Genildo Bezerra da Silva que depois dos 

cumprimentos agradece o apoio que tem e teve durante a campanha eleitoral do seu amigo 

Gean, do site sertão na hora, como também dos seus familiares, citando o nome dos seus 

pais, irmãos, esposa e filhos. Agradece também aos seus amigos e parceiros que trabalham 

na campanha eleitoral pedindo votos para a sua pessoa, especialmente aos que lhe deram 

um voto para que pudesse se reeleger como parlamentar deste município. Comunica ter 

sido vítima de fake news, no período da campanha eleitoral, mas que o caso foi levado à 

justiça. Com relação aos vereadores desta Casa que não se reelegeram, diz que os mesmes 

irão fazer falta nesta Casa, como: José Lourenço, José Lucas e a vereadora Audilene. Diz 

que sempre falava que nesta Casa existiam quatro vereadores que representavam “a força 

do atraso” e que isso se refletiu nas urnas porque esses vereadores não representarão mais 
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os santanenses na próxima legislatura. Mostra-se orgulho com a diferença de votos entre a 

Prefeita Drª Christiane Bulhões e a soma dos demais candidatos juntos (cinco), dizendo que 

a atual prefeita foi reeleita com 13.408 votos e a soma de todos os opositores ainda a 

deixava na condição de eleita com uma diferença de 4.033 votos. Tece vários elogios a 

atuação da prefeita e diz que dois após as eleições a mesma já se encontrava em efetivo 

trabalho visitando o início das obras de reforma da Praça São Pedro. Assegura que ele, 

juntamente com o bloco da prefeita irão continuar trabalhando em prol de Santana do 

Ipanema por afirmar que ela ( Drª Christiane) “é uma mulher de coragem e determinação”. 

Agradece a todas as pessoas que votaram no “15”, deseja boas vindas a todos os vereadores 

eleitos pela primeira vez e parabeniza os que foram reeleitos. Diz ter se confirmado o que 

dizia antes das eleições: “a oposição, com os discursos raivosos, tinha vereadores que não 

iam passar do primeiro mandato e quando abriram os resultados das urnas só confirmavam 

o que eu falava”. Para encerrar, ressalta: “Vou trabalhar por todos os santanenses, por 

aqueles que votaram e pelos que não votaram porque eu estou vereador de Santana do 

Ipanema”. Seguindo, usa a palavra o Vereador Moacir Júnior que depois dos 

cumprimentos iniciais faz um agradecimento a um amigo chamado Francisco da Laranja, 

dizendo que o mesmo lhe deu muito apoio na campanha eleitoral. Diz que quer começar o 

discurso com a palavra “gratidão” por ter sido reeleito. Parabeniza o povo santanense por 

dizer que a vitória não é sua, mas sim do próprio povo, por que mostrado nas urnas que “o 

trabalho prevalece”. Agradece o apoio que recebeu dos seus familiares (esposa, filhos, pais 

e irmã), aos amigos (Cosmo, Edson Silva, Tamires, Simão), bem como aos seus amigos do 

Povoado Areia Branca. Cita o nome de outros apoiadores, como: Dr. Honório, Dr. Gustavo 

Osman Gaia e a sua esposa Drª Kátia Bulhões e o Dr. Leonardo Pacífico, a quem agradece. 

Tece inúmeros elogios a família Bulhões pelo trabalho que realiza em Santana do Ipanema 

e assegura que esse trabalho irá continuar para o desenvolvimento, ainda mais, do 

município. Diz sentir muito orgulho da vitória da Drª Christiane, por revelar que durante 

este mandato ele (Vereador Moacir Júnior) e os demais vereadores do bloco que dão 

sustentação a prefeita, sofreu com os discursos da oposição por afirmar o seguinte: “Nós 

estamos aqui para dar sustentabilidade e segurança, para fazer o diferencial em Santana do 

Ipanema. Aqui nessa Casa quantos discursos demagogos, inverídicos, agressivos, que 

ficávamos olhando e não acreditávamos o quanto as palavras de baixo ecalão nos atingiu, 

cheio de palavras que o povo santanense já não aguentava mais e que nós éramos 
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pisoteados, mas nós estávamos com a verdade e a verdade foi mostrada nas urnas - o povo 

santanense quer o melhor para Santana do Ipanema”. Afirma que Santana do Ipanema 

evoluiu em todas as áreas nos últimos quatro anos (saúde, educação, etc) e assegura que irá 

evoluir destacando: “Ela é uma guerreira, nossa prefeita, mal terminou a eleição, ela 

continua trabalhando, praça sendo reformada e as pavimentações. Após a morte do prefeito, 

eles (família Bulhões) não baixaram a cabeça, não tiveram tempo de ter luto; eles 

mostraram o quanto o amor que Dr. Isnaldo tinha por Santana do Ipanema, a família e o 

grupo começou a demonstrar. Fizemos uma eleição limpa e voltada para o bem de Santana 

do Ipanema. Lembra aqui Genildo, quando você estava secretário, o quanto nós ouvíamos 

os discursos demagogos, medíocres, as mentiras, mas Santana está demonstrando essa 

verdade”. Com relação a construção da barragem do João Gomes diz: “A barragem irá 

fazer a diferença no turismo, economia e os benefícios que vai trazer não é só para Santana 

do Ipanema, mas para os municípios circunvizinhos. A população irá agradecer e aplaudir. 

Pegamos uma administração um caos, o povo parecia um zumbi, não acreditava mais, 

então, Dr. Isnaldo resgatou Santana do Ipanema e a Drª Christiane está avançando e está 

mostrando que esse amor e essa vontade de fazer irá fazer a diferença”. Com relação a ter 

se reelegido afirma: “A minha vitória é de todos os santanenses, a vitória é do grupo 

Bulhões e de todos que acreditam no melhor para Santana. Estamos aqui mais uma vez para 

fazer com que Santana continue avançado, crescendo e seja referência em todo Estado”. 

Continuando os pronunciamentos, usa a palavra a Vereadora Audilene que agradece a 

Deus pela existência e aos seus familiares, em especial ao seu esposo e filhos, pelo apoio a 

sua candidatura. Apresenta condolências aos familiares da Srª Lourdinha da Bicicletinha, 

pelo falecimento da mesma. Agradece a equipe que trabalhou em busca da conquista de 

votos para a sua pessoa, como também as setecentas e vinte e oito pessoas que lhe deram 

um voto como candidata a vereadora, dizendo que essa quantidade foi fruto do trabalho que 

realizou neste município. Assegura que, mesmo tendo perdido as eleições, não se deixou 

abater, e que, no dia seguinte ao pleito já estava na ativa ajudando ao povo, destacando o 

seguinte: “estou aqui para ajudar ainda mais no que for preciso”! Parabeniza a Drª 

Christiane pela vitória nas urnas e diz ter certeza que ela (a prefeita) irá fazer o melhor por 

Santana porque já mostrou para que veio. Agradece o apoio recebido do Deputado Isnaldo 

Bulhões e da Senadora Renilde Bulhões demonstrando imenso carinho pelo grupo Bulhões. 

Parabeniza os vereadores que se reelegeram, bem como os novatos que irão ser empossados 
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na próxima legislatura e deseja que todos façam “um bom mandato”. Agradece ainda, aos 

seus pais, irmã e cunhado pelo apoio que recebeu. Coloca-se a disposição das pessoas no 

que for preciso na área da saúde e encerra.  Após, usa a palavra o Presidente Mário 

Siqueira que começa apresentando o sentimento de gratidão pela vitória na reeleição para 

vereador. Agradece aos seus familiares pelo apoio recebido (pais, irmãos, filhos, genros, 

tios, primos), mas, agradece em especial, ao Dr. Onofre Arrais e ao grupo Bulhões. 

Parabeniza todos os vereadores reeleitos, bem como os novatos, e, aos que não se elegeram 

pede que não baixem a cabeça, continuem trabalhando. Agradece imensamente ao povo 

santanense que voto em sua pessoa para que fosse reeleito com a colocação de primeiro 

lugar, pela segunda vez consecutiva, tendo obtido 1.309 votos. Com isso, reitera o 

compromisso que tem com os santanenses dizendo que irá honrar como sempre honrou.  

Assegura que o cargo de vereador e nem o de presidente desta Casa nunca “virou a 

cabeça”. Por essa razão, afirma: “Continuarei sempre com os mais humildes e continuarei 

trabalhando por Santana e para Santana”. Parabeniza a Prefeita Christine pelo fato de dois 

dias após as eleições já iniciou a reforma da Praça São Pedro. Por não haver mais oradores 

inscritos e nem outros assuntos a tratar, o Presidente declara encerrada a presente sessão. E 

para constar, eu Moacir Júnior Alves Aquino, 1º Secretário, autorizei o registro da presente 

Ata, que após lida e achada conforme segue devidamente assinada. 


