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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG, 

REALIZADA NO DIA 13 (TREZE) DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, no horário das 

dezenove horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da Câmara 

Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência da 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini, e Secretariada pela Vereadora Primeira 

Secretária, Sra. Vanda Célia da Silva,  reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, 

em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pela Vereadora Vanda Célia da Silva dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, João Paulo de Moraes, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e 

Vitor Espedito Megda.  Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Vereador Daniel 

Galdino Barbosa Filho que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, 

abençoando esta nossa Sessão Ordinária. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente 

cumprimenta todos os presentes e passa-se a fase do EXPEDIENTE, a Sra. Presidente 

solicita a Vereadora Secretária, Sra. Vanda Célia da Silva que proceda a leitura das 

correspondências constantes no expediente, as quais ficarão arquivadas nas 

dependências da Secretaria da Câmara. Ofício nº 232/2021 – 3/242ª Cia PM, enviado 

pela Polícia Militar encaminhando documentação e cópias de Boletins de Ocorrência, 

por realização de evento (rodeio) clandestino em Cabo Verde, nos dias 27 e 

28/08/2021, para conhecimento dos nobres Vereadores desta Casa Legislativa. Cada 

Vereador(a) recebeu uma cópia dos documentos enviados pela Polícia Militar para 

conhecimento e análise. A matéria é considerada de deliberação pelos(as) Senhores(as) 

Vereadores(as) presentes. Em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há 

inscritos. Em seguida a Senhora Presidente indaga ao Segundo Secretário, Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga se há algum inscritos para utilização da palavra livre. O 

Vereador Segundo Secretário informa que estão inscritos os Vereadores(a) Daniel 

Galdino  Barbosa Filho, Luiz Carlos Ribeiro e Vanda Célia da Silva.  De uso da palavra 

o Vereador Daniel comenta sobre o aumento tarifário abusivo na conta de água da 

COPASA e este assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais e alguns 

Vereadores foram marcados. Diz que as contas estão chegando nas residências com os 

aumentos propostos pela ARSAE e um panfleto explicativo, lembra que há cerca de 

umas três semanas esta Casa Legislativa já enviou Ofício ao Executivo pedindo 

providências e a ARSAE repudiando esta ação de reajuste tarifário, uma vez que as 

obras estipuladas no contrato estabelecido entre nosso Município e a COPASA não 

foram cumpridas, o prazo expirou em 2017 e nada foi feito, e agora nos vem este 

reajuste tarifário abusivo passando de 25% para 74%  e como pode uma empresa que 

não cumpriu o que estava estabelecido no contrato com o Município aumentar um valor 

tarifário desta forma, sendo que o serviço não está sendo prestado conforme 

contratado? Diz não estar se referindo aos servidores que prestam excelentes serviços 
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aqui em cabo verde, está falado da empresa COPASA que não cumpriu o que foi 

acordado. Comenta ainda que no panfleto distribuído junto com as contas diz que:  “As 

novas tarifas são resultado de consulta pública na qual Companhia e sociedade civil 

opinaram em relação as propostas da Agência”. Assim indaga, quem em sã consciência 

opinaria para reajustar uma tarifa de um serviço que não está sendo oferecido. Diz que 

o que está acontecendo é um roubo a população, é brincar com a cara do povo, o povo 

brasileiro está perdido, a cada dia é uma notícia de aumentos e mais aumentos, até 

quando a população vai aguentar esta situação? Informa a população que quem que 

deve tomar frente a esta questão é o Poder Executivo, ele que precisa acionar o 

Ministério Público para providências cabíveis, uma vez que a COPASA não cumpriu 

os acordos descritos no contrato, ressalta que a Câmara já encaminhou os Ofícios 

necessários demonstrando toda insatisfação e contrariedades quanto a estes reajustes 

tarifários, mas ainda não se obteve nenhuma resposta. O Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga solicita um aparte e diz que o Vereador Daniel tem toda razão em demonstrar 

indignação, pois no contrato celebrado entre o Município e a COPASA consta que o 

reajuste tarifário somente ocorreria depois que a obra estivesse totalmente concluída e 

os termos contratuais estivessem cumpridos. Diz que a Estação de Tratamento de 

Esgoto não existe em todo Município e é uma palhaçada o que está acontecendo. Daniel 

diz que temos que mobilizar a população, ir para porta da COPASA, chamar 

Deputados, chamara EPTV e mostrar para esta Companhia e Agência reguladora que 

não estamos de braços cruzados não e não aceitamos a imposição desta tarifa em nossas 

contas. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz que além de não 

cumprir o Contrato ainda dizem no panfleto que a população opinou para este resultado 

em relação as propostas da Agência, é brincadeira né? O Vereador João Paulo de 

Morais solicita um aparte e diz que nada foi feito, a coleta de resíduo de esgotos está 

tudo correndo a céu aberto e poluindo nossos ribeirões e o meio ambiente. A Vereadora 

Vanda Célia da Silva diz que providências concretas precisam ser tomadas e este 

panfleto que a Agência distribuiu juntamente com as contas trata-se de uma afronta 

com a população, pois diz que as novas tarifas são resultado de consulta pública na 

qual Companhia e sociedade civil opinaram em relação as propostas da Agência. Neste 

momento é realizada a leitura do Ofício de nº108/2021 encaminhado ao Executivo 

solicitando providências urgentes  e Ofício nº 109/2021 encaminhado a ARSAE com 

documentação anexa solicitando urgentemente a revisão desta decisão de imposição 

tarifária nas contas de água, uma vez que o contrato firmado entre o Município e 

COPASA não foi cumprido pela empresa. A Vereadora Vanda se compromete a 

convidar o Sr. Prefeito para trazer informações sobre este assunto em uma próxima 

Reunião. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro fala do sucesso do exame 

de mamografia realizado em nosso Município através do mamografia móvel, diz que 

foram realizadas 400 mamografias acabando com a fila deste exame e serão realizadas 

mais 100 e ainda exames de ultrassom.  Informa que foram colocadas as aduelas no 

Bairro São João faltando apenas a finalização das cabeças da ponte. No Bairro Esteves 
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foram colocadas as manilhas.  Foi feito o cascalhamento morro do Cesar. Foi feito o 

cascalhamento na estrada do Bairro São João. Foi feito o cascalhamento na estrada da 

Serra dos Lemes nos morros. Foi feito o cascalhamento na saída do Chapadão até no 

asfalto. Foi colocado cascalho no morro que desce para o Kim do Chico Neto próximo 

ao ferro velho lá existente. Comenta que na gestão passada, quando também estava 

Vereador foi realizada uma Audiência Pública com representantes da COPASA, 

munícipes, Vereadores e representante do Poder Executivo, onde foi debatido assuntos 

referente ao Contrato firmado entre o Município e a COPASA, salienta que o que foi 

solicitado e proposto na referida Audiência nada foi cumprido ou realizado por eles. 

Diz que atualmente o Executivo já está tomando algumas providências referente ao 

assunto e certamente se convidado estará aqui prestando esclarecimentos,  o que nós 

queremos é respeito por parte da COPASA, pois desde 2017 esta Casa vem lutando 

com este assunto, e não há nada contra os Servidores que prestam serviços, os quais 

realizam um excelente trabalho e fazem o que pode para amenizar os problemas e sim 

contra a empresa que não cumpriu o que está especificado no Contrato. Lembra que na 

gestão passada aconteceram diversos embates sobre o assunto em Reuniões Plenárias 

e até mesmo na sala de Reunião das Comissões e diversos Ofícios foram enviados por 

esta Casa e nada foi feito. Neste momento promove a leitura do seu requerimento de 

retirada de pauta de Projetos enviados pelo Executivo, solicitando que os mesmos 

sejam devolvidos diante de solicitação verbal do próprio Prefeito Municipal a este 

Vereador que é líder do Governo nesta Casa ( o requerimento será descrito na íntegra 

na Ordem do Dia desta Ata). Todos Vereadores se manifestaram favoráveis ao 

requerimento do nobre Vereador quanto a retirado dos Projetos da pauta Legislativa, 

diante de pedido verbal do próprio Prefeito Municipal ao líder do Governo na Casa.  

De uso da palavra Vitor Expedito Megda comenta que na gestão passada também 

estava Vereador e participou da Audiência Pública realizada com representantes da 

COPASA,  munícipes, Vereadores e representante do Poder Executivo e nada do que 

o Sr. Flàvio representante da COPASA falou não aconteceu e trata-se de uma palhaçada 

o que esta empresa faz com a população. Com relação a ponte do Bairro Esteves onde 

foram colocadas manilhas, relata que existe uma munícipe, a Sra. Cláudia que reside 

na parte baixa desta localidade e ela está muito preocupada com as enchentes que 

possam ocorrer no período chuvoso, assim pede que isso seja visto pelos funcionários 

da Prefeitura antes da finalização dos serviços no local. Diz que a obra está ficando 

bem feita e os serviços muito bom. O Vereador Luiz Carlos diz ser muito pertinente o 

comentário do nobre Vereador e que seja encaminhado em forma de Ofício ao 

Executivo esta solicitação. A Sra. Presidente esclarece o requerimento lido pelo 

Vereador Luiz Carlos, onde solicita a retirada de pauta de alguns Projetos e devolução 

dos mesmos ao Executivo. Diz que trata-se de alguns Projetos referente a criação de 

alguns cargos e que estão sendo devolvidos ao Executivo, diante de pedido verbal do 

próprio Prefeito Municipal ao líder do Governo na Casa, Sr. Luiz Carlos Ribeiro. De 

uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva comenta sobre o grave problema das 
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queimadas que assolam todo país e principalmente nosso Estado de Minas Gerais. Fala 

sobre o imenso prejuízo causado a natureza, fauna e flora, sem contar com o aumento 

de doenças respiratórias na população e até mesmo perdas materiais, pois pessoas tem 

suas propriedades totalmente devastadas pelo fogo. Faz um apelo a toda população 

para que se atentem as ações como queima de lixos, queima de terrenos, bitucas de 

cigarro e outras formas geradoras de faíscas que podem incidir em queimadas de 

grandes proporções e incontroláveis. Sugere que os Poderes Executivo e Legislativo 

criem posts nas redes sociais do Município, alertando sobre o perigo das queimadas e 

dos imensos prejuízos causados a natureza, a flora e a fauna, conscientizando também 

que as queimadas promovidas de forma indiscriminadas e propositalmente configuram 

crimes ambientais, com sérias penalidades aos responsáveis. Outro assunto a ser 

tratado é sobre o uso intensivo de drogas lícitas e ilícitas. Diz que na semana passada,  

no dia 03 de setembro, de 2021, foi realizada uma Reunião aqui na Câmara com 

representantes de vários seguimentos da sociedade com objetivo de unirem forças para 

a realização de um trabalho de prevenção contra o uso de drogas. Não podemos fechar 

os olhos, pois o vício se torna um problema sério de saúde e diz contar com o apoio 

dos nobres Vereadores.  Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  A Sra. Presidente 

consulta os Senhores(as) Vereadores(as) se estão de acordo com a suspensão da leitura 

da Ata de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores(as) Vereadores(as) se 

manifestam favoráveis à suspensão da leitura da Ata da Reunião Ordinária, pois já 

vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura da mesma, 

averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem 

emendas. Na sequência, encaminha o Projeto de Lei nº 2.185/2021 que, AUTORIZA A 

MAJORAÇÃO DO VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A 

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS-

EMATER, E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão, elaboração de 

Parecer e apreciação em Plenário. Em seguida, passa-se a solicitação de envio e 

discussão dos Requerimentos pelos Senhores Vereadores(as). A Sra. Presidente indaga 

se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. O 

Vereador João Paulo de Morais requer o que segue: a) Requer que seja analisa a 

possibilidade de instalação de um quebra-molas na Rua Prefeito Francisco Eliziário de 

Souza, pois nesta Rua residem dois cadeirantes e motoristas imprudentes transitam pelo 

local em alta velocidade podendo ocasionar acidente grave junto a estes moradores.  b) 

Requer que seja realizada manutenção em ponte localizada no Bairro Vargem São José, 

nas proximidades das propriedades do Sr. Luiz Carlos Navarro e Sr. Sebastião Neri, 

pois um caminhão de grande porte e pesado passou pela mesma danificando-a. O 

Vereador Daniel Galdino Barbosa filho comenta que existe uma placa instalada na 

Avenida Oscar Ornelas, próxima aos correios, indicando parada por dez minutos onde 

existia uma farmácia instalada e a mesma não tem utilidade mais, pois a farmácia foi 

desativada e  duas idosas já se colidiram na mesma e se machucaram, porque a placa 
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está instalada na parte mais baixa do suporte. Assim pede que esta placa seja retirada 

do suporte e que permaneça apenas a placa que indica proibido estacionar no local. b) 

Reitera pedido de instalação de um bebedouro e um banheiro no parquinho infantil 

instalado no Bairro Nova Cabo Verde, pois as crianças que lá frequentam necessitam 

destas coisas básicas e de baixo custo para instalação. Indaga ainda o porque que o 

local ainda não foi reaberto para as crianças do Bairro frequentarem, uma vez que o da 

Cidade já foi reaberto. c) Requer informações sobre providências concretas que estão 

sendo tomadas a respeito do aumento tarifário abusivo imposto pela ARSAE nas contas 

de água, uma vez que o contrato firmado entre o Município e a COPASA não foi 

cumprido. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido requer que seja realizada manutenção 

nos brinquedos do parquinho infantil existente no Distrito de São Bartolomeu de 

Minas. Salienta que o mesmo foi instalado no ano de 2014 e nunca mais aconteceu  

manutenção dos brinquedos. Requer também, que seja realizada manutenção nos 

equipamentos da academia ao ar livre do Distrito, os quais estão bastante danificados 

e pede que a mesma seja instalada novamente próxima a quadra de esportes, conforme 

era antigamente, pois a mesma foi levada para as proximidades do campo de futebol, 

um local não muito adequado deteriorando ainda mais os equipamentos lá existentes. 

O Vereador Vitor Espedito Megda reitera pedido de construção de caixa de contenção 

para enxurradas nas proximidades de sua propriedade, evitando assim que as águas 

desçam pela estrada destruindo todo serviço realizado e inundando as proximidades da 

UBS que fica na parte baixa do Bairro. Ressalta ainda, que neste local encontram-se as 

enxurradas da entrada da estrada vicinal denominada “Gordura” e da estrada principal, 

desaguando no asfalto e descendo para as proximidades da escola e UBS, assim pede 

que alguma providência seja tomada para retirada destas enxurradas das estradas 

citadas antes do período chuvoso. E pede que ao ser finalizado o serviço com máquinas 

nestes locais os pontos de enxurradas sejam retirados das estradas, evitando assim a 

formação de poças de água e destruição das estradas. Com relação a colocação de 

manilhas próximo a antiga escola do Bairro Esteves, a moradora Cláudia reside na parte 

baixa e está muito preocupada com enchentes futuras que possam ocorrer, assim pede 

que seja instalada uma manilha de 40 que comporte um maior fluxo de água e não 

aconteça inundação próximo a sua residência. A Vereadora Vanda Célia da Silva 

requer o que segue: a) Requer que seja encaminhado Ofício de agradecimento ao 

DNIT, pelo pronto atendimento a seu requerimento, quando solicitou reparos e 

sinalização do trecho da BR146, denominado de “desvio”. No local encontrava-se um 

grande declive, o qual foi melhorado com a colocação de massa asfáltica, e com a 

devida sinalização do trecho, evitando com isso futuros acidentes com veículos que por 

lá transitam. Requerimento do Vereador Luiz Carlos Ribeiro:  O Vereador que este 

subscreve vem à Vossa presença, na condição de líder do governo, pautado no artigo 

322, § 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis o qual prevê: § 3º Qualquer 

proposição poderá ter o seu pedido de retirada despachado de imediato pelo Presidente 

da Câmara, mediante requerimento subscrito pelo autor da proposição, pelo Prefeito 
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Municipal, ou pelo seu líder, e pela metade do número de subscritores quando se tratar 

de proposição de autoria múltipla, ou da Mesa da Câmara ou de comissão, desde que 

não contenha parecer ou apresente parecer contrário. (grifos nossos). Solicitar a 

retirada das proposições abaixo relacionadas:•Projeto de Lei Complementar nº 

170/2021 que “Promove a extinção de Cargos e Provimentos em Comissão, que 

menciona, na estrutura administrativa do Município de Cabo Verde e toma outras 

providências”.• Projeto de Lei Complementar nº 171/2021 que “Cria na estrutura 

administrativa da Prefeitura de Cabo Verde, Minas Gerais, constante da Lei 

Complementar nº 086/2013, o cargo de “Assessor executivo comissionado”- (AEC) de 

provimento em comissão e toma outras providências.” •Projeto de Lei Complementar 

nº 175/2021 que “Altera os níveis de vencimento de cargos de provimento em 

Comissão que menciona, constantes da Lei Complementar nº 086/2013 e toma outras.” 

• Projeto de Lei Complementar nº 176/2021 que “Cria na estrutura administrativa 

da Prefeitura do município de Cabo Verde, três novas vagas para o cargo de “Agente 

de combate a pandemia”, de provimento efetivo/permanente criado pela Lei 

Complementar n° 148/2021 e toma outras providências”. • Projeto de Lei 

Complementar nº 177/2021 que “Cria na estrutura administrativa da Prefeitura do 

Município de Cabo Verde o cargo de “Coordenador dos agentes de pandemia”, de 

provimento efetivo/permanente e toma outras providências”. Salienta-se que a 

solicitação de retirada dos projetos se dá em razão de solicitação do Prefeito Municipal 

e que, nesta oportunidade, apresento à Vossas Excelências.  Em seguida, a Sra. 

Presidente consulta se todos os Senhores(as) Vereadores(as) estão de acordo com envio 

dos requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão 

enviados em nome desta Casa Legislativa. Na sequência a Sra. Presidente passa a 

discussão, apreciação e votação de Projeto que se encontra encaminhado nesta Casa 

Legislativa. Solicita a Primeira Secretária, Sra. Vanda Célia da Silva que proceda a 

leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.184/2021 que, DISPÕE SOBRE O 

INCENTIVO AO CIRCO E PARQUE DE DIVERSÕES ITINERANTES, QUE SE INSTALAREM NO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE -MG E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência 

submete o referido Projeto de Lei a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. 

Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores presentes se 

manifestam favoráveis a aprovação do Projeto em discussão, visto que atende todos os 

requisitos legais e constitucionais concernentes à matéria, razão pela qual está revestida 

de legalidade e juridicidade. Apreciado pelas demais Comissões Permanentes desta 

Casa de Leis, as mesmas emitiram Parecer favorável à discussão e votação em Plenário, 

pois objetiva a estimular a cultura circense, bem como parque de diversões em nosso 

Município, de forma segura a todos, ou seja, os artistas e a população em geral que 

agraciarão os espetáculos, fixando critérios e condições necessários. O Município de 

Cabo Verde, em tempos comuns, recebe atrações de pequeno porte, cujas instalações 

são reduzidas, necessitando de mecanismos de incentivo, pois é papel do Poder Público 

incentivar e fortalecer práticas que incentivem a cultura. Ademais, a presente 
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propositura resulta em pontuação positiva ao Município de Cabo no ICMS Cultural.  

Submete o referido Projeto de Lei à votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo com a 

aprovação do referido Projeto de Lei permaneçam como estão. O Projeto de Lei nº 

2.184/2021 é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emenda. Neste momento,  

Sra. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.184/2021, por todos 

Vereadores presentes, sem emenda. Antes de encerra a presente Sessão o Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro solicita fazer uso da palavra para manifestar agradecimentos e 

parabenizar o evento  realizado do dia 07 de setembro de 2021 em nosso Município. 

Diz que não pôde estar presente ao palanque para o hasteamento das Bandeiras, mas 

pôde assistir através das mídias sociais com grande emoção e alegria este 

acontecimento. Fala da sua emoção em ver o Sr. Alcy Andrade sendo homenageado 

em reconhecimento pelos inúmeros anos de trabalho frente a Escola Estadual Professor 

Pedro Saturnino de Magalhães e sempre apoiando a fanfarra. Parabeniza os 

organizadores e todos os que participaram desta demonstração de civismo no dia da 

Independência do Brasil. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga parabeniza aos 

organizadores do evento, aos Veteranos componentes da fanfarra que atuam com tanto 

amor e brilhantismo em suas apresentações. O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho 

lembra ter participado por dois anos da fanfarra em sua adolescência, e diz não ver hoje 

os jovens empenhados e interessados a participar da fanfarra que é uma tradição em 

nosso Município. Sugere que seja verificada a possibilidade de uma ajuda, mesmo que 

simbólica aos alunos (as) que quiserem participar, pois seria uma forma de colaborar 

com as famílias também. O Vereador Vitor Espedito Megda diz achar a fanfarra uma 

das coisas mais importantes existentes junto a educação, pois a arte muda vidas. 

Ressalta que seu filho quando adolescente iniciou o gosto pela atividade musical 

participando da fanfarra no colégio. Algum tempo depois passou nas Universidades da 

USP e UNICAMP em música e hoje é professor e vive da música, sendo um orgulho 

para toda família. A Vereadora Vanda Célia da Silva fala do curto prazo para ensaio 

da fanfarra para apresentação do dia 07 de setembro, mas mesmo assim conseguiram 

realizar um belíssimo trabalho graças ao empenho do Sr. Vaguinho, Veteranos 

participantes e portas bandeiras. Ressalta os dizeres de uma faixa que dizia: “A Banda 

não pode Parar” e que muitos jovens querem sim participar da fanfarra e estão 

interessados em ingressar nos ensaios e com certeza no aniversário da cidade o desfile 

será realizado com uma participação de jovens adolescentes em nossa fanfarra tão 

amada por todos. Quanto ao grupo de Caiapós citado pelo nobre Vereador Paulino, 

também no aniversário da Cidade haverá apresentação do grupo. A Sra. Presidente 

sugere que seja encaminhado Ofício de agradecimento e reconhecimento aos Senhores 

Vagner Anacletto, Alcy Andrade e Representante dos Veteranos da fanfarra de nosso 

Município, pela belíssima apresentação no dia 07 de setembro e todo trabalho realizado 

em prol da educação em nosso Município. Nada mais havendo para tratar, para constar, 

agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o 
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dia 20 de setembro de 2021 (Segunda- - Feira) ás 19 horas. E eu Assessora Legislativa, 

lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos 

assinada. 

 

_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    João Paulo de Moraes 
 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro   
    

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 
     

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 

 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


