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

REALIZADA NO DIA 19 (DEZENOVE) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 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 

do Vereador Clayton Ulisses de Paula e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Redno Alexandre da Silva reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, 

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

verificada pelo Vereador Primeiro Secretário dos Senhores Vereadores: Clayton 

Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, 

Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor 

Espedito Megda.  Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada 

a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes, e em seguida, passa-se a 

fase do  EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no mesmo,  leitura de 

Ofício enviado pela AMM informando a gravíssima situação pela qual passa todos os 

Municípios do estado de Minas Gerais com o atraso dos repasses as Prefeituras pelo 

Governo do estado, acumulando uma dívida de R$  9,7 bilhões de reais. Toda 

correspondência lida fica devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. 

USO DA TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de 

acordo em conceder a palavra a Senhora Eleni de Jesus da Silva, moradora na 

Chácara São Francisco que falará sobre encanamentos expostos da empresa 

COPASA na estrada que dá acesso as residências desta Chácara. Os Senhores 

Vereadores se manifestam favoráveis à concessão da palavra. Com a palavra Sra. 

Eleni por 05 minutos. De uso da palavra A Sra. Eleni diz que a estrada que dá acesso 

a Chácara São Francisco está muito ruim, as redes de esgotos estão todas entupidas, 

diz que os moradores já vieram na COPASA, mas os mesmos informaram não se 

tratar de serviço de sua competência, assim pergunta aos nobres Vereadores, se este 

serviço de esgotos não é de competência da COPASA, então é de quem? Diz que 

foram dois Servidores da empresa em sua casa e lhe disseram que a rede estava 

entupida dentro da sua propriedade, assim, juntamente com seus filhos fizeram a 

abertura das manilhas, mas não encontraram nenhum entupimento, está entupido do 

caminho para baixo e como os moradores vão mexer nesta rede? Diz que os dejetos 

estão se espalhando pelo caminho e voltado no ralo do banheiro de sua casa e de suas 

irmãs, ou seja, está tudo muito ruim, começaram-se as chuvas e não dá para se 

arrumar a estrada agora, quando ainda estava de sol pediram para que a estrada fosse 

arrumada, mas não foi arrumada, agora não tem como arrumar, pois está chovendo e 
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com a rede de esgotos, o que será feito? Assim, os moradores querem saber de quem 

é a responsabilidade pela realização do serviço de rede de esgotos, pois a COPASA, 

fala que é de responsabilidade da Prefeitura e na Prefeitura falam que o problema é de 

responsabilidade da COPASA e ninguém resolve este impasse. O Sr. Presidente 

lembra que este problema já foi trazido pelos moradores do local e debatido nesta 

Casa e foi oficiado ao Executivo e a COPASA, cobrando uma providência e 

responsabilização pelo problema ocorrido no local. Diz que se fará necessário 

novamente oficiar as partes e irem até o local avaliar o que realmente vem 

acontecendo e o porquê da não solução desta reivindicação. Pede que o Vereador 

Ronaldo representante do Executivo nesta Casa, convide o Secretário de obras para 

que verifiquem o problema pessoalmente. O Vereador Ronaldo se compromete com a 

Sra. Eleni que amanhã (20/11/2018) estará no local juntamente com o Secretário de 

obras, Sr. Luiz Augusto para avaliar a situação e buscar uma solução para este 

problema. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que uma providência tem que ser 

tomada, pois se a responsabilidade por rede de esgotos é da COPASA, eles não 

podem se omitir e não fazer. O Sr. Presidente pede para Ronaldo agendar um horário 

com o Secretário Luiz Augusto e que pessoalmente ligará para o Sr. Marcelo 

representante da COPASA, para que juntos possam ir ao local em discussão. O 

Vereador Vitor Espedito Megda diz ser um problema antigo e que precisa ser 

resolvido com urgência, pois os moradores do local sofrem com esta rede de esgotos 

exposta causando mau cheiro. A Sra. Eleni reclama dos animais soltos na referida 

estrada e diz que eles atrapalham os pedestres e os mesmos causam proliferação de 

carrapatos e isso tem preocupado os moradores próximos ao local. O Sr. Presidente 

pede para que na visita in loco ao local seja verificado também quem são os donos 

dos animais soltos nesta estrada cabendo a vigilância sanitária tomar as devidas 

providências. O Vereador Roque Antônio Dias parabeniza a atitude dos moradores da 

Chácara São Francisco pela iniciativa de trazer a esta Casa Legislativa este problema 

que os afetam, pois quando os Vereadores trazem pedidos conforme este,  ficam 

pensando que estão somente fazendo críticas e fazendo politicagem, o que não é 

verdade, pois os Vereadores trazem para esta Casa os pedidos da população, é o caso 

de um morador do Distrito que queria vir usar da Tribuna hoje, pois com a ocorrência 

das chuvas lá sua residência foi invadida pela enxurrada, e já faz mais de dois anos 

que estão prometendo de canalizar esta enxurrada mas até hoje  nada foi feito. Assim, 

salienta que os cidadãos tem que tomar esta atitude dos moradores da Chácara São 

Francisco como exemplo e vir até esta Casa reivindicar seus direitos e expor o 

problema. O Vereador Luiz Carlos diz não entender o porquê da não implantação de 

água potável neste local, pois a empresa CEMIG que é muito mais burocrática e 

complicada implantou rede elétrica em toda extensão desta Chácara São Francisco e 

se faz necessária a implantação de água potável no local e acabar com este impasse, 
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se faz necessário um consenso entre COPASA, Prefeitura e moradores. O Vereador 

Vanderlei salienta que este problema vem se arrastando desde a gestão passada, estas 

pessoas já estiveram aqui nesta Casa foi constituída uma Comissão para 

acompanhamento dos trabalhos da COPASA, mas só se resolverá o problema neste 

local quando os proprietários das terras se conscientizarem e construir algumas caixas 

de contenção para as águas das enxurradas, caso contrário nenhum serviço feito com 

máquina será duradouro, pois a estrada é muito íngreme e as águas descem com 

muita força arrastando tudo que há pela frente e produzindo buracos enormes em toda 

extensão da estrada. Assim, sugere que estas caixas de contenção sejam construídas 

para amenizar o problema de buracos na estrada. O Sr. Presidente agradece a 

presença da Sra. Eleni nesta Casa e conforme já dito, que bom que as pessoas vêm até 

esta Casa manifestar seus problemas, pois assim se torna mais fácil tentar solucioná-

los. Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente indaga ao Segundo 

Secretário se há algum Vereador inscrito para palavra livre, este informa que estão  

inscritos os Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro e Roque Antônio Dias . De uso da 

palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz se sentir muito triste e chateado com um 

acontecimento e gostaria de solicitar esclarecimento e no momento oportuno da 

Reunião transformará estas suas palavras em Ofício a ser encaminhado ao Executivo. 

Salienta que o querido médico Dr. João Galdino Viana se aposentou e após sua 

aposentadoria nem os exames de raios X que ele pede, os quais são realizados no 

Hospital, a Secretaria de Saúde do Município não autoriza mais, a pessoa precisa ser 

internada para conseguir fazer o exame de raio X, só porque o Dr. João não atende 

mais pela Prefeitura, assim, praticamente se está “matando” o Dr. João, pois é um dos 

melhores médicos de Cabo Verde, e que sempre se doou em prol de Cabo Verde. 

Assim, diz querer explicação de como este critério de autorização ou não de 

realização de raio X está sendo utilizado pela Secretaria de Saúde, pois desta forma 

está se prejudicando o povo de Cabo Verde, não se está prejudicando o médico e sim 

lesando um direito do povo em realizar os exames de raio X, precisamos de uma 

explicação convincente por parte da Secretaria com relação a este fato, diz que as 

pessoas que o procuraram ficaram muito tristes com o que vem ocorrendo com o Dr. 

João pela pessoa que ele sempre foi, e dedicação total ao povo de Cabo Verde. Diz 

que precisamos dar valor as pessoas que valorizam a população de Cabo Verde, 

assim, diz que é preciso se apurar isso. O Vereador Vitor solicita um aparte e indaga 

se procurou saber onde que está acontecendo este problema, se no Hospital ou na 

Secretaria? O Vereador Luiz Carlos informa que o problema está ocorrendo na 

Secretaria de Saúde, pois o aparelho de raio X é da Prefeitura e o Servidor que realiza 

o serviço é cedido pela Prefeitura também, e quem precisará nos dar este 

esclarecimento é a Secretaria de Saúde, diz que pessoas da Diretoria do Hospital lhe 

ligaram se dizendo muito chateadas com o que vem ocorrendo, pois o Dr. João 
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trabalhou sua vida inteira no Hospital São Francisco e agora não pode ser atendido. O 

Vereador Vanderlei indaga se os pedidos são feitos através do SUS ou particular, os 

quais não estão sendo atendidos. O Vereador Luiz Carlos esclarece que o Sr. João 

não atende pelo SUS mais, somente atende particular. O Sr. Presidente diz que 

realmente esse fato precisa ser esclarecido e pede ao Vereador Ronaldo que verifique 

pessoalmente o que está acontecendo, pois Dr. João é um médico muito importante 

para nossa comunidade e temos que saber o que realmente está acontecendo para 

justificarmos isso para ele. O Vereador Luiz Carlos ressalta a simplicidade do Dr. 

João, o qual em momento nenhum o procurou para tratar sobre este assunto, diz estar 

aqui falando sobre este assunto em nome da população cabo-verdense. Lembra que 

quando Dr. João foi vice-Prefeito renunciou ao subsídio que lhe era de direito para 

que este recurso fosse destinado a benefícios a comunidade. Diz que sempre é muito 

generoso em suas contribuições a comunidade e por isso precisamos ter o mínimo 

respeito e consideração com a pessoa Dr. João. De uso da palavra o Vereador Roque 

Antônio Dias manifesta sua preocupação sobre a saída dos médicos cubanos do 

Brasil, os quais prestam atendimentos médicos à população brasileira através do 

programa “mais médicos”. Salienta estar preocupado porque no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas a população é atendida por uma médica cubana, e o 

atendimento é muito bom, diz que ela presta atendimento as famílias percorrendo as 

residências até fora do Distrito a pé, e depois que as pessoas começaram receber este 

atendimento melhorou muito a saúde de todos. Diz acreditar que dificilmente haverá 

outo médico naquele Distrito que prestará um atendimento tão bom a população. Diz 

que assistiu o Presidente eleito falando que quatro mil reais que são pagos aos 

médicos cubanos, torna o trabalhos destes médicos um trabalho escravo, mas nas 

regiões mais pobres que eles atendem, feliz é a pessoa que ganha o salário mínimo 

brasileiro que é de novecentos e cinquenta e quatro reais, e a maioria das pessoas 

encontram-se desempregadas e o presidente eleito vem falar que o salário do médico 

de quatro mil reais, sugere um trabalho escravo? Salienta que os médicos aceitaram 

vir para o Brasil e trabalhar desta forma, não foram forçados. Diz não estar aqui 

usando da palavra para fazer política não, apesar de não ter votado no presidente 

eleito, mas este é um alerta para o Brasil inteiro que não contará com o atendimento 

do mais médicos. O Vereador Redno Alexandre da Silva solicita um aparte e diz que 

tem conhecimento sobre o assunto e que dos dez mil reais pagos aos médicos 

cubanos, sete mil reais fica com o governo de Cuba e apenas três mil reais é 

repassado para os médicos, segundo levantamento feito, e o presidente eleito está 

exigindo que cada médico tenha seu diploma e aptidões testados pelo revalida e que 

recebam o salário integralmente e que paguem seus impostos aqui no Brasil. O 

Vereador Roque indaga ao Vereador Redno se ele está preocupado com os sete mil 

reais destinados a Cuba ou com as pessoas mais carentes que estão recebendo o 
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atendimento dos médicos. O Vereador Redno diz se preocupar sim com a população, 

mas não acha certo cada médico destinar sete mil reais pro seu país de origem, sendo 

que vivem no Brasil, é por isso que o Brasil se encontra nesta situação que deixaram 

e é isso que o novo presidente quer corrigir. O Vereador Roque lembra que Cuba é 

um país socialista e foi um acordo feito entre os dois países e os médicos estão 

satisfeitos com o que recebem aqui e são médicos de família e a definição de como 

seria pago seus salários foi feita por um acordo entre os presidentes. O Sr. Presidente 

salienta ser esta uma questão de discussão a nível Federal e a preocupação dos nobres 

edis é muito válida, e temos que torcer para que este impasse seja resolvido o quanto 

antes para que a população não venha sofrer as consequências desta suspensão de 

atendimentos médicos. O Sr. Presidente  consulta os Senhores Vereadores se estão de 

acordo com a suspensão da leitura da Ata de acordo com a Resolução 006/2013. Os 

Senhores Vereadores 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 Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente encaminha os Projetos de Resolução nºs 

010/2018 que, CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA CABOVERDENSE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, 011/2018 que, CONCEDE PLACA DE HONRA AO MÉRITO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões 

Permanentes para análise, discussão e elaboração de Parecer, os quais serão 

apreciados e votados ainda hoje em regime de urgências, para continuidade e 

preparação da Reunião Solene para esta homenagem que será realizada no dia 10 de 

dezembro de 2018. Em seguida, passa-se a discussão dos requerimentos. O Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbalmente. 

De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta com pesar a dívida de 

dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e trinta 

e sete centavos do estado de Minas Gerais com o Município de Cabo Verde, pois 

tratam-se de recursos importantíssimos para o atendimento da população e a 

administração está tendo que se desdobrar para honrar seus compromissos elegendo 

as prioridades. Ressalta a má gestão do governo estadual com recursos públicos 

arrecadados, pois o déficit aumentou e muito nesta gestão e isso é inadmissível não 

fez os cortes necessários e com isso os Municípios estão sofrendo as consequências. 

De uso da palavra o Vereador Roque diz que a Câmara Municipal de Cabo Verde tem 

feito sua parte, pois economiza no que pode, não utilizando diárias e outros gastos 

desnecessários. O Sr. Presidente diz ser esta uma informação muito importante, pois a 

Câmara tem contribuído muito com a administração, pois tem economizado cerca de 

quarenta a cinquenta por cento dos recursos destinados pela Prefeitura mensalmente e 

mesmo fazendo algumas reformas necessárias no prédio já fez devolução de recursos 

ao executivo para pagamento dos Servidores Municipais e até no final do anos mais 
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uns duzentos mil reais serão devolvidos, pois trata-se de uma obrigação 

contribuirmos com a boa gestão Municipal. De uso da palavra o Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga comenta que alguns postes com braços de iluminação pública foram 

retirados da Praça que foi revitalizada e os mesmos podem ser aproveitados em 

outros locais. Diz que estes pedidos que fará hoje, já foram feitos há tempos atrás, 

mas ainda não foram atendidos. Assim, pede que ouvido o Plenários seja oficiado ao 

Executivo Municipal, requerendo a instalação de três postinhos com braços de 

iluminação pública na entrada do Distrito de Serra dos Lemes, pede que sejam 

utilizados os postes que foram retirados da Praça que foi revitalizada, pois a entrada 

do Distrito é muito escura e causa transtornos aos moradores do local. Requer ainda, 

que sejam reinstaladas as placas indicando a inauguração da instalação de água no 

Distrito de Serra dos Lemes. Salienta que as placas foram retiradas e foram guardadas 

na casa de um vizinho ao local, assim pede que o local de fixação destas placas seja 

restaurado e que as mesmas sejam recolocadas no local, pois fazem parte da história 

do Distrito. Requer ainda, que seja enviado um Servidor ao parquinho infantil da 

Cidade para que faça uma avaliação dos coqueiros lá existentes, pois alguns já estão 

bastante deteriorados pelo tempo e causando perigo às crianças que lá brincam, pede 

que o Vereador Ronaldo interceda junto ao executivo para que esta avaliação seja 

feita o mais rápido possível e uma providência seja tomada. Reitera pedido de 

construção de um quebra molas nas proximidades da Igreja Presbiteriana no Distrito 

de Serra dos Lemes, pois todos os sábados acontecem às celebrações no local, e a rua 

é um entroncamento muito estreito, e causa perigo aos pedestres por lá transitam 

devido à alta velocidade dos motoristas que trafegam pela via. De uso da palavra o 

Vereador Redno Alexandre da Silva reitera pedido de instalação de iluminação 

pública na saída do Bairro Chapadão, pois no local não há braços de iluminação 

pública e os moradores reclamam da escuridão. Manifesta seus cumprimentos a toda 

comunidade negra do município de Cabo verde, pela comemoração do dia da 

Consciência Negra que será no dia 20 de novembro de 2018. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário suas palavras mencionadas 

na Tribuna anteriormente a respeito de questionamento a ser feito a Secretaria de 

Saúde sejam transformadas em Ofício ao Executivo.  Reitera pedido de construção de 

um bueiro na Rua Augustinho Siqueira, no Bairro Nova cabo Verde. O Vereador 

Vitor Espedito Megda diz que segundo informação o Município está adquirindo um 

cascalho muito bom no Bairro rural Condessa. Diz que com as chuvas ocorridas nos 

últimos dias as estradas rurais estão intransitáveis com grandes atoleiros necessitando 

de tratores para que os veículos sejam desencravados. Lembra que já fez um ano que 

fez um Ofício pedido que fosse cascalhadas as estradas vicinais do Bairro São João, 

Esteves, Coelhos e até hoje nada foi feito. Assim, sugere que com a aquisição deste 

cascalho, que se faça o cascalhamento destas estradas e que se faça um depósito de 
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cascalhos em pontos mais críticos das estradas e coloca a sua propriedade a 

disposição para este depósito, lembra que o comércio também acaba sendo 

prejudicado diante desta precariedade das estradas rurais, pois os moradores não tem 

acesso à cidade para fazer suas compras. O Vereador Luís Antônio Abílio reitera 

pedido de construção de um banheiro no parquinho infantil localizado no Bairro 

Nova Cabo Verde no Chapadão. O Vereador Vitor Espedito Megda reitera pedido de 

providências quanto à lama que desce do loteamento inacabado na entrada do Bairro 

Chapadão e desce pela Rua Vargem São José causando inúmeros transtornos aos 

moradores do local, pede que seja construída uma caixa de contenção da água da 

enxurrada. O Sr. Presidente fala da dificuldade em se tomar alguma providência 

devido este loteamento estar sob ação judicial, mas mesmo assim o requerimentos 

será enviado ao Executivo. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão 

de acordo com o envio dos requerimentos. Todos Senhores Vereadores se manifestam 

favoráveis ao envio. O Sr. Presidente manifesta agradecimentos a todos os presentes, 

e nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais 

esta Reunião e deixa   marcada a próxima para este mesmo dia ás 20 horas, em 

regime de urgência para  apreciação, discussão dos Projetos de Resolução nºs 

010/2018 que, CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA CABOVERDENSE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, 011/2018 que, CONCEDE PLACA DE HONRA AO MÉRITO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, para continuidade e preparação da Reunião Solene para esta 

homenagem que será realizada no dia 10 de dezembro de 2018.  E eu Secretário, 

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

assinada. 

_______________________________     ___________________________________ 

Clayton Ulisses de Paula                              Juscelino Tereza 
 

_______________________________      __________________________________ 

Luís Antônio Abílio                                     Luiz Carlos Ribeiro 

 

 

_______________________________       __________________________________ 

Redno Alexandre da Silva    Ronaldo Roberto dos Reis 
 

_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias     Vanderlei Aparecido Braga 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 19 (DEZENOVE) DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZOITO, NO HORÁRIO DAS DEZOITO HORAS. 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, no horário das 

vinte horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São Francisco nº 

02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Clayton Ulisses de Paula e 

Secretariada pelo Vereador  Primeiro – Secretário Redno Alexandre da Silva, reuniu-

se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Extraordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Primeiro – 

Secretário dos Senhores Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís 

Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio 

Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. Iniciada a Reunião, o Sr. 

Presidente cumprimenta  todos os presentes, e passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. 

Presidente solicita  a Senhora Assessora Legislativa que proceda a leitura dos 

Pareceres referente aos Projetos de Resolução  nº010/2018 que, CONCEDE TÍTULO DE 

CIDADANIA CABOVERDENSE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 011/2018 que, CONCEDE 

PLACA DE HONRA AO MÉRITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Os Projetos de 

Resolução  nºs 010 e 011/2018 são submetidos à apreciação, discussão e votação dos 

Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias manifesta 

sua satisfação em aprovar estes dois Projetos de Resolução, os quais homenagearão 

pessoas que muito contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de nossa 

querida Cabo Verde. Diz que são pessoas simples e merecedoras desta singela 

homenagem. Todos os Senhores Vereadores presentes se manifestam favoráveis a 

aprovação dos referidos Projetos de Resolução, sem emendas. O Sr. Presidente 

anuncia a aprovação dos Projetos de Resolução nº 010 e 011/2018, pelos Vereadores 

presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a 

presença de todos a mais esta Reunião e encerra a presente deixando  marcada a 

próxima para o dia  26 de novembro de 2018 (segunda-feira), às 19 horas. E eu 

secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, 

vai por todos assinada. 

_______________________________     ___________________________________ 

Clayton Ulisses de Paula                              Juscelino Tereza 
 

_______________________________      __________________________________ 

Luís Antônio Abílio                                     Luiz Carlos Ribeiro 

 

 

_______________________________       __________________________________ 

Redno Alexandre da Silva    Ronaldo Roberto dos Reis 
 

_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias     Vanderlei Aparecido Braga 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
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OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 


