
  ESTADO DO PARÁ 
    PODER LEGISLATIVO 
   CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 58ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 17 de novembro 
de 2017. 
 
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 
nove horas, reuniu-se em Sessão Ordinária, à Câmara Municipal de Breves, 
sob a Presidência do Exmo. Senhor Vereador Walter Gomes Carneiro; 
Raimundo Oliveira Matos, Vice-Presidente; Secretariado pelos Vereadores 
Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins da Silva e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 
1°, 2º e 3º Secretários respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do 
trecho bíblico: Marcos cap. 8. O 1° Secretário verificou o quórum e constatou 
além da mesa a presença dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Olena Maria 
Pereira Machado, Orquidéia Nascimento da Costa, Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, José Carlos Maria Valente, Vanacy Do Socorro Leão do Amaral, Wiltes 
Gomes Dias, Lázaro Coimbra Bastos, e Carlos Alberto Gonçalves Custódio. 
Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e justificou as 
ausências dos Vereadores Eldson de Souza Câmara, e Alexandre Barros Alves 
de Oliveira; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício nº. 1107/2017-
SEAD, encaminhando as mensagens nº. s 023, 024 e 025/2017, e Projetos de 
Lei nº. s 014, 015 e 016/2017. LEITURA DE ATA: Não Houve. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para dizer 
que ontem tivemos um dia bastante agitado e um dia memorável para todos 
nós nesta Casa, a luta pela educação e o relatório do FUNDEB que fora 
exposto nesta Casa; fez um comentário acerca de uma situação que este 
Vereador presenciou na capital do estado de um cidadão falando sobre os 
políticos; finalizou solicitando que os pares se refaçam a cada dia, vamos 
permanecer posicionado em favor do povo, para o bem da nossa Breves e do 
nosso Marajó. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, para informar 
que o mesmo estava atento nos meios de comunicação, e assistindo o Jornal 
Nacional viu um repórter se retratando pela Direção da Rede Globo por conta 
de uma acusação de propina a nível do exterior para que a Goblo pudesse 
transmitir as futuras Copas do Mundo, comunicou que a reportagem dizia que 
os maiores meios de comunicação no Brasil estão envoldidos nesse escândalo; 
fez um comentário acerca da matéria vinculada no jornal o Liberal em relação a 
segurança pública, matéria especifica sobre Breves. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Enaldo Prata, que deixou registrado a sua satisfação de ter a 
brevense Sinara Costa no programa The Voices; falou sobre a questão em que 
o País se encontra em relação a corrupção, percebemos que tudo passa por 
pagamento de propina e beneficios; frisou que este Vereador já esteve em 
vários meios de comunição levando as nossas demandas e desta forma 
nenhuma fora publicada, inclusive pela TV Liberal; informou que a imprensa 
brasileira de modo geral atende os interesses individuais ou particulares, ela 
não atende os interesses da população; disse que fora importante as matérias 
vinculadas no jornal O Liberal, mas deixaram de mostrar tantas outras 
dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento; falou que nós estamos 
vivendo a pior crise do País moral, ética, politica e outras, e ontem quando 



vimos a exposição do Conselho do FUNDEB, nos deparamos com um 
questionamento o que estamos fazendo aqui, disse que é lamentável a 
maneira como se gere a educação em nosso município. 1ª PARTE DA ORDEM 
DO DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou uma indicação, dirigida ao 
Prefeito Municipal, no sentido de ser disponibilizado, na modalidade de 
cedência, um funcionário já lotado na folha de pagamento do município para o 
Tiro de Guerra. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 349 /2017 de 
autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja enviado 
ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil, para que 
determine a Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos a construir uma 
ponte na comunidade Beira Rio, na localidade conhecida como furo de Breves, 
uma vez que a existente está totalmente em estado precário com o registro e 
constantes ocorrência de acidentes, causando fraturas e escoriações, sendo 
que a ponte tem apenas 60 metros de comprimento. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, somente para encaminhar todas as matérias de sua autoria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 350/2017 de autoria do Vereador Walter 
Gomes Carneiro, Solicitando que seja enviado ofício ao Ilmo. Comandante do 
Corpo de Bombeiros, nesta cidade de Breves, solicitando que proceda a 
vistoria na Escola Santana no furo de Breves, uma vez que a mesma vem 
apresentando sinais de desabamento e está sendo contida com ações de 
membros da comunidade, a qual está apreensiva com a possibilidade de 
ocorrer danos irreparáveis. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 034/2017 de 
autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado 
o presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
programação alusiva a Semana Municipal do Trânsito de 18 a 25 de setembro 
prevista na Lei nº. 1.794/98, e se em caso afirmativo que seja enviado cópias 
dos documentos que comprovem sua realização. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de 
Informação nº. 035/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido de Informação ao Exmo. 
Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta Casa dentro 
do prazo legal se foi realizada a programação alusiva a Semana Municipal de 
Urbanismo, que deve ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de novembro, conforme prevê a 
Lei nº. 1.801/98, e se em caso afirmativo que seja enviado cópias dos 
documentos que comprovem sua realização. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de 
Informação nº. 036/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido de Informação ao Exmo. 
Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta Casa dentro 
do prazo legal se foi realizada a programação alusiva a Semana Municipal do 
idoso, na última semana do mês de setembro, conforme prevê a Lei Municipal 
nº. 2.021/2003, e em caso afirmativo que seja enviado cópias dos documentos 
que comprovem sua realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 037/2017 de 
autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado 
o presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 



programação alusiva ao Dia da Guarda Municipal, no dia 20 de outubro, 
conforme prevê a Lei Municipal nº. 2.097/2005, e em caso afirmativo que seja 
enviado cópias dos documentos que comprovem sua realização. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Pedido de Informação nº. 038/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes 
Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido de Informação 
ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 
Casa dentro do prazo legal se  estão sendo tomadas as providências visando a 
realização da programação alusiva ao Dia do Conselheiro Municipal, no dia 18 
de novembro, conforme prevê a Lei Municipal nº. 2.255/2012, e  em caso 
afirmativo que seja enviado cópias  dos documentos que comprovem sua 
realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 039/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o 
presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
programação alusiva ao Dia Municipal do Agente de Combate às Endemias, no 
dia 05 de outubro, conforme prevê a Lei Municipal nº. 2.275/2012, e  em caso 
afirmativo que seja enviado cópias dos documentos que comprovem sua 
realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 040/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o 
presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
programação alusiva a Semana Municipal do Ciclismo e o passeio ciclístico do 
dia 19 a 25 de agosto,  conforme prevê   a Lei Municipal  nº. 2.355/2014, e  em 
caso afirmativo que seja enviado cópias  dos documentos que comprovem sua 
realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 041/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o 
presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a  
programação alusiva a Semana  da Preservação dos Igarapés da Cidade de 
Breves, na primeira semana do mês de junho,  conforme prevê a Lei Municipal 
nº. 2.453/2016, e em caso afirmativo que seja enviado cópias dos documentos 
que comprovem sua realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 042/2017 de 
autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado 
o presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se a Semana 
Municipal de Higiene, Saúde Pública e Ocupacional foi realizada a qual inclui o 
dia 18 de outubro, quando se comemora o Dia do Médico e se  em caso 
afirmativo que seja enviado cópias dos documentos que comprovem sua 
realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 043/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o 
presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se  haverá a 
programação prevista na Lei nº. 1.792/98, que trata da Semana Municipal do 
Deficiente Físico, a ser realizada na segunda semana de novembro, e se em 



caso afirmativo que seja enviado cópias dos documentos que comprovem sua 
realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 044/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o 
presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
programação alusiva a Semana Municipal de Prevenção e Controle do 
Diabetes e do Colesterol na segunda semana de novembro, prevista na Lei nº. 
1.797/98, e se em caso afirmativo que seja enviado cópias dos documentos 
que comprovem sua realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 045/2017 de 
autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado 
o presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
homenagem aos Servidores Municipais, conforme prevê a Lei Municipal nº. 
2.015/2003, e se foi constituída a Comissão responsável pela indicação dos 
Servidores merecedores da homenagem e em caso afirmativo que seja 
enviado cópias  dos documentos que comprovem sua realização. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Pedido de Informação nº. 046/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes 
Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido de Informação 
ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 
Casa dentro do prazo legal se foi realizada a programação alusiva a Semana 
Municipal de Prevenção ao Câncer Ginecológico, com inicio na última segunda-
feira do mês de setembro, conforme prevê a Lei Municipal nº. 1.832/1999, e em 
caso afirmativo que seja enviado cópias dos documentos que comprovem sua 
realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 047/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o 
presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
programação alusiva ao Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde, no dia 
10 de junho, conforme prevê a Lei Municipal nº. 2.262/2012, e em caso 
afirmativo que seja enviado cópias dos documentos que comprovem sua 
realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 048/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o 
presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
programação alusiva a Semana da Leitura que será comemorada anualmente 
na segunda semana do mês de outubro,  conforme prevê a Lei Municipal nº. 
2.313/2013, e em caso afirmativo que seja enviado cópias dos documentos que 
comprovem sua realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 049/2017 de 
autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado 
o presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
programação alusiva ao Dia Municipal de Combate e Prevenção ao 
escalpelamento a ser comemorado no dia 28 de agosto, conforme prevê a Lei 
Municipal nº. 2.315/2013, e em caso afirmativo que seja enviado cópias dos 



documentos que comprovem sua realização. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de 
Informação nº. 050/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido de Informação ao Exmo. 
Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta Casa dentro 
do prazo legal se foi realizada a programação alusiva ao Dia Municipal da 
Mulher, conforme prevê a Lei Municipal nº. 2.317/2013, e em caso afirmativo 
que seja enviado cópias dos documentos que comprovem sua realização. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Pedido de Informação nº. 051/2017 de autoria do Vereador 
Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 
de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil, para que 
informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a programação 
alusiva ao Dia Municipal da Lei Maria da Penha, a ser comemorado 
anualmente no dia 22 de setembro, conforme prevê a Lei Municipal nº. 
2.318/2013, e em caso afirmativo que seja enviado cópias dos documentos que 
comprovem sua realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 052/2017 de 
autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado 
o presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
programação alusiva a Semana Municipal da Pesca e Aquicultura na última 
semana do mês de junho, conforme prevê a Lei Municipal nº. 2.323/2013, e em 
caso afirmativo que seja enviado cópias dos documentos que comprovem sua 
realização. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 053/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o 
presente Pedido de Informação ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 
programação alusiva a Semana do Bebê, na segunda semana do mês de maio, 
conforme prevê a Lei Municipal nº. 2.339/2014, e em caso afirmativo que seja 
enviado cópias dos documentos que comprovem sua realização. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Pedido de Informação nº. 054/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes 
Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido de Informação 
ao Exmo. Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 
Casa dentro do prazo legal se foi realizada a programação alusiva a Semana 
da Conscientização sobre a doação ao FUMCAD-Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente, na primeira semana do mês de março, conforme prevê a Lei 
Municipal  nº. 2.373/2015,  e em caso afirmativo que seja enviado cópias dos 
documentos que comprovem sua realização. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de 
Informação nº. 055/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes  Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido de Informação ao Exmo. 
Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta Casa dentro 
do prazo legal se foi realizada a programação alusiva a Semana de Educação 
sobre a preservação dos Bens Públicos, na primeira semana do mês de 
outubro, conforme prevê a Lei Municipal nº. 2.458/2016, e em caso afirmativo 
que seja enviado cópias  dos documentos que comprovem sua realização. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 



unanimidade. Pedido de Informação nº. 056/2017 de autoria do Vereador 
Walter Gomes Carneiro, Solicitando que se digne a encaminhar o presente 
Pedido de Informação ao Exmº Senhor Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil, solicitando para que informe a esta Casa dentro do prazo legal:1- Qual a 
empresa vencedora para construir a Escola localizada na comunidade Beira 
Rio, no furo de Breves; 2- Qual o valor da obra; 3- Qual o valor repassado à 
Empresa; 4- Quais os motivos que levaram a paralização da obra? 5- Quais as 
providências que estão sendo tomadas para a conclusão da obra? Colocado 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Indicação nº. 018/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Solicitando que seja encaminhado por meio de ofício ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, e ao Ilmo. Senhor 
Secretário Municipal de Educação, Senhor Carlos Élvio das Neves Paes, no 
sentido de que seja enviado em caráter de urgência, uma equipe técnica para 
fazer o levantamento das condições da E.M.E.F Vereador Tilon e trapiche da 
mesma, localizada no Rio Jaburuzinho na Comunidade Vila Nova Aliança, para 
tomada de providências. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente 
para falar acerca da situação dos moradores do local, em seguida encaminhou 
a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Indicação nº. 019/2017 de autoria do Vereador 
Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado por meio de ofício 
ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
e ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Senhor 
Mário Ângelo Barata do Vale, no sentido de que seja realizado terraplanagem e 
viabilidade urbana da “Alameda Camarão”, no Bairro Riacho Doce. Usou a 
palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para dizer que se faz necessário a 
urbanização desta via, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, 
somente para convidar os pares e a Comunidade em geral para a inauguração 
no próximo domingo do Posto de Saúde da PA-159; justificou a sua ausência 
ontem na sessão desta Casa por motivo de doença, reafirmou o seu 
compromisso com o povo; fez um comentário em relação a manifestação que 
houve nesta Casa, frisou que nós precisamos avaliar com cuidado e com 
cautela, disse que na próxima semana se o governo não apresentar, esta 
Vereadora estará apresentando uma alteração na Lei do PCRR que acaba com 
as eleições de Diretores nas escola, há uma discussão nesse sentido, disse 
que o processo está em andamento. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, 
que fez um comentário acerca de uma matéria vinculada no Jornal Liberal em 
relação ao município de Bagre, que está com os salários dos servidores público 
em dia. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que também fez um 
comentário sobre a administração responsável do município de Bagre; 
estendeu o convite aos pares para participarem de uma reunião de trabalho na 
próxima terça feira as 9h nesta Casa. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, 
que agradeceu o convite da Vereadora Vanacy Leão para inauguração do 
Posto na PA-159 no próximo domingo, disse que por motivo de compromisso 
agendado anteriormente não poderá participar deste evento; convidou os pares 
membros da Comissão de Justiça, para uma reunião após esta sessão. Usou a 
palavra o Vereador Eliezer Martins, que agradeceu a Deus a oportunidade de 
estar concluindo mais uma semana de trabalho; falou sobre a inauguração do 



Posto de saúde, fica honrado como membro daquela Comunidade, percebe o 
quanto é importante que possamos inaugurar e manter os serviços de saúde 
para a comunidade; fez um comentário acerca das matérias de autoria do 
Vereador Walter Carneiro votadas hoje nesta sessão. Nada mais havendo a 
tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Eu, Eilezer Martins da Silva, na qualidade de 2º Secretário, lavrei a 
presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da 
mesa dos trabalhos. 
 
Plenário Vereador Elson Gouveia Câmara (in memoriam) da Câmara Municipal 
de Breves, em 17 de novembro de 2017. 
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