293

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 20 (VINTE) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte dias do mês de dezembro 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, 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 Primeira-Secretária dos Senhores Vereadores: Daniel
Galdino Barbosa Filho, Fábio Mendes Ferreira, 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 Primeira 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. 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, consulta o Vereador SegundoSecretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, se há inscritos para utilização da palavra
livre. Este informa que estão inscritos os Vereadores (as): Vitor Espedito Megda, Luiz
Carlos Ribeiro, Vanderlei Aparecido Braga, Daniel Galdino Barbosa Filho e Vanda
Célia da Silva, para utilização da palavra livre. De uso da palavra O Vereador Vitor
manifesta seus agradecimentos e reconhecimento ao Prefeito e principalmente a equipe
que realiza os serviços na zona rural, pelo pronto atendimento e execução de um serviço
de urgência no último sábado no Bairro Fundão dos Cardosos. Diz que diante da grande
quantidade de chuvas, uma ponte lá existente estava ficando quase que intransitável
diante do assoreamento das terras próximas as manilhas e foi feito um serviço paliativo
no local minimizando os problemas para os moradores do Bairro que utilizam esta
passagem. Lembra que fez este pedido foi feito aqui por inúmeras vezes, antes que
começasse o período chuvoso, mas não foi atendido e agora no sábado parte desta ponte
foi levada pela enxurrada, mas restaurada de forma provisória, pois estão aguardando
as aduelas para serem instaladas no local para um serviço permanente. Agradece as
pessoas que ajudaram e cortaram as madeiras para esta manutenção da ponte, Sr. Paulo
Sérgio, Adriano Belarmino e toda equipe rural que trabalharam debaixo de chuva na
maior boa vontade. Pede ao líder do Governo na Casa que interceda junto ao Executivo
para a realização desta obra de forma permanente com a colocação de aduelas no local,
pois, da forma que está não aguenta caminhões pesados passando pelo local. O
Vereador Luiz Carlos de usos da palavra ressalta ser esta a última Reunião Ordinária
deste ano, de um total de 36, sem contar as inúmeras extraordinárias e das Comissões
Permanentes. Agradece a todos pelo trabalho realizado em 2021, com a esperança de
que 2022 será ainda melhor. Ressalta os problemas ocorridos nas estradas rurais, mas

294

que com um pouquinho de paciência vão sendo resolvidos, lembrando que nosso
município tem uma extensão rural muito grande demandando muito trabalho e de fato
muito necessário, são inúmeras as prioridades na zona rural. Parabeniza as realizações
que estão acontecendo neste final de ano, com a participação do comércio, iniciativa
privada, juntamente com a administração Municipal, ressalta a importância desta
parceria para apoio, fortalecimento e fomentação do comércio local. Ressalta a
apresentação da fanfarra, projeção feita pela Mil BR, provedora de Internet no
Município, na Praça Central refletindo imagens lindas na Igreja Matriz, doação de
bolas pelos papais-noéis e super heróis alegrando a criançada, não podendo nos
esquecer dos pais que atuaram voluntariamente nesta distribuição e aquisição das bolas.
Comenta sobre a beleza dos enfeites natalinos em toda cidade, trazendo alegria e brilho
para as noites de dezembro. Agradece o trabalho realizado pelos nobres Vereadores
sempre dispostos a fazer o melhor para toda nossa população, aprovando Projetos,
apresentando requerimentos a pedido dos munícipes e buscando sempre a realização
dos mesmos. Enfim, gratidão a todos que de alguma forma estão contribuindo para que
este natal seja especial e diferenciado em nosso Município. O Vereador Vanderlei de
uso da palavra deseja a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Parabeniza toda
equipe de trabalho da Câmara Municipal que sempre buscam fazer o melhor,
desenvolvendo sempre um trabalho sério em prol de toda população Caboverdense.
Ressalta o trabalho realizado pela Administração Municipal durante o ano de 2021.
Comenta sobre os requerimentos enviados por esta Câmara ao Executivo e salienta que
todos requerimentos que por aqui passam são solicitações dos munícipes e diante deste
contexto se sente indignado por muitos destes pedidos não terem sido atendidos.
Lembra que a família do Sr. Pedro Leme está esperando há mais de quatro meses pela
máquina da Prefeitura para realização de um serviço para a construção de uma ponte e
ainda não foram atendidos, lembra que os moradores do local já cederam a madeira
cortada, faltando apenas o serviço da retroescavadeira e olha que esta máquina já esteve
no Distrito por umas quatro vezes neste tempo, mas não foi realizado o serviço para
esta família. Diz que a família contratou um trator simples e que amanhã (21/12) será
realizado o serviço, mas em sua opinião a situação não será resolvida pois o serviço
demanda a máquina retroescavadeira para sua efetividade. Deixa registrado que a
Prefeitura faz tanta coisa em parceria com a COPASA, será que não poderiam ceder
esta máquina retroescavadeira por um dia para realização deste serviço e a Prefeitura
prestar algum outro serviço para COPASA em forma de pagamento para a utilização
desta máquina. Há que se buscar alternativas mais eficientes para que a população seja
atendida de forma mais rápida e eficaz. Ressalta ainda, a necessidade de sinalização
em alguns quebra molas que foram construídos na estrada rural do Bairro da Cata, pois
veículos que passam pelo local estão sendo danificados, pois os condutores não
conseguem visualizar estes quebra-molas. Lembra que esta estrada é estreita, foi feito
serviço paliativo, mas não da forma que era necessário e está precisando de colocação
de cascalho também nas proximidades da entrada da propriedade do Sr. Mauricio e Sr.
Marolo, diz que os caminhões estavam trabalhando no Bairro e não levaram o cascalho
para este local. Comenta sobre problemas enfrentados pelo Sr. Isaías Leite, com relação
a uma ponte lá existente, onde se faz necessário a instalação manilhas, e este problema
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se arrasta desde a gestão passada e até hoje nada foi feito, muito assoreamento de terras
e vão acabar ficando sem passagem nesta estrada e este munícipe é produtor de leite.
Informa que no Distrito de Serra dos Lemes um proprietário disponibiliza a retirada de
cascalho de sua propriedade para colocar nesta estrada necessitando apenas dos
maquinários. Diz ter postado um vídeo no grupo da Câmara neste final de semana
mostrando os transtornos em uma estrada rural, onde veículos estavam encravando e
hoje o problema foi solucionado pela administração, deixa aqui seu agradecimento e
reconhecimento. De uso da palavra a Vereadora Vanda manifesta seus agradecimentos
por todo serviço realizado no ano de 2021. Deixa seu agradecimento aos Secretários
Municipais que trabalham pesado em prol de uma Cabo Verde melhor. Ressalta que
por muitas vezes os pedidos que aqui são apresentados em nome dos munícipes não
são atendidos com a velocidade necessária ou até mesmo não são realizados. Ressalta
que para o ano de 2022, teremos que priorizar estes atendimentos aos requerimentos
que aqui são apresentados. Deseja para todas as famílias e colegas um abençoado e
Santo Natal. O Vereador Daniel de uso da palavra deixa seu agradecimento ao Sr.
Romilton que prontamente atendeu a um pedido seu de retirada de entulhos na Rua
Tiradentes, para que acontecesse a inauguração de um Pet shop. Deixa seu
agradecimento aos membros da Defesa Civil do Município que deu toda assistência
aos moradores que precisaram deste atendimento em decorrências das chuvas. Informa
ter recebido críticas de um Secretário Municipal, salientando não dar conta de tantos
requerimentos que são feitos por esta Casa Legislativa, a qual representa toda
população. Diz ter ficado surpreso com esta interpelação, pois a cobrança por parte da
população é muito grande e se aqui trazemos estes pedidos é porque os munícipes nos
pedem e caso os serviços solicitados fossem realmente realizados os mesmos pedidos
não voltariam a ser feitos por inúmeras vezes. Ressalta ainda, que se o Prefeito
atendesse as solicitações com antecedência, os quais vem sendo feitos desde o início
do ano, não precisaria ser exposto na internet desta forma, pede que haja mais
prioridade no atendimento aos requerimentos feitos por esta Casa, há pedidos que
podem esperar, outros não, pois se tem urgência na realização dos mesmos. Diz que os
Vereadores não estão aqui para criar intrigas, brigas e nem fazer politicagem, mas estão
aqui para trazer as demandas dos pedidos que os munícipes fazem, e é muito simples,
as pessoas não querem muito, são pedidos para uma melhor qualidade de vida da
população e aqui os Vereadores não estão contra ninguém não, trabalham pelo bem
comum. Se os maquinários já estão no Bairro que façam todo serviço necessário antes
de serem deslocados para outra localidade, esta medida economizará tempo,
combustível e desgaste junto a população, a qual passará a acreditar mais em seus
representantes. Pede que 2022 seja melhor quanto ao atendimento dos requerimentos
feitos nesta Casa e que o Vereadores sejam mais ouvidos, pois estão aqui representando
toda população caboverdense. 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
Extraordinária, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura
da mesma, averiguando seus conteúdos. As Atas são aprovadas pelos(as)
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Vereadores(as) presentes, sem emendas. Como não há Projetos para serem
encaminhados, passa-se a solicitação de envio dos Requerimentos pelos Senhores
Vereadores(as). A Sra. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer
algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Daniel requer que seja
oficiado ao Executivo requerendo manutenção na estrada rural do Bairro Cana do
Reino, pois a mesma encontra-se intransitável e pessoas que residem no local estão
passando por dificuldades com crianças que ficam doentes e não tem como vir para
cidade, assim pede urgência quanto a este manutenção. Reitera pedido de demolição
de casa localizada ao final da Rua Praia Formosa, abaixo da Br 146, pois o local é
utilizado por usuários de drogas e as pessoas que moram próximas ao local não
conseguem dormir diante de tamanho barulho e brigas destes indivíduos no local.
Segue novamente cópia da autorização dada pelo DNIT para efetuação desta demolição
pela administração municipal. Requer que seja realizada manutenção na estrada rural
que dá acesso a Chácara São Francisco, pois a mesma encontra-se bastante danificada
pela ocorrência das chuvas. A Vereadora Vanda Célia da Silva solicita que seja
oficiado ao Executivo requerendo patrolamento e cascalhamento da estrada rural do
Bairro Jangada, a qual dá acesso as propriedades dos Srs. Carlinho Inácio e
Marquinhos. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita que seja oficiado ao Executivo
reiterando pedido de disponibilização de cascalho em pontos estratégicos próximos as
estradas vicinais do Município para que os proprietários em parceria com a Prefeitura
realizem o serviço de cascalhamento das mesmas, lembra que eles se prontificam a
esparramar estes cascalhos nas estradas vicinais. Ressalta a importância destas estradas
ficarem em boas condições e serem recuperadas o mais rápido possível, pois estrada
rural é saúde para todos que delas necessitam para se locomover. A Vereadora Maísa
se solidariza com todos os Senhores Vereadores quando se manifestaram sobre o
atendimento aos requerimentos encaminhados ao Executivo por esta Casa, lembra que
diversos requerimentos foram feitos e reiterados por todos Vereadores e o serviço ainda
não foi realizado. Reconhecemos que muita coisa está sendo feita em todo Município
e Cidade, mas quanto aos requerimentos, o atendimento está bastante falho. Diz que
nesta noite reiterará vários pedidos seus que ainda não foram atendidos. Lembra que
este pedido de demolição da casa ao final da Rua Praia Formosa, conversou por
telefone com uma responsável do DNIT, encaminhou Ofício por e-mail e via correios,
obtendo-se posição positiva e autorizativa para esta demolição a qual não foi realizada
até hoje. Assim, reitera mais uma vez este pedido de demolição da casa localizada ao
final da Rua Praia Formosa, abaixo da BR146. Reitera pedido de construção de um
redutor de velocidades em frente a casa paroquial, na Avenida Oscar Ornelas, pedido
este feito pelo Padre Rovilson, pois carros transitam por este local em alta velocidade,
não bastando apenas a faixa de pedestres existente no local. Reitera pedido de
construção de um redutor de velocidades na Rua Vereador Antônio Firmino de
Carvalho, pois os carros descem pelo local em alta velocidade e existem muitas
famílias com crianças que residem nas laterais desta rua. Reitera pedido de realização
de limpeza nos bueiros de toda cidade, pois estão com muita sujeira acumulada
causando o aparecimento de ratos e baratas. Ressalta que na Rua Vereador Antônio
Firmino de Carvalho, terrenos particulares com grande quantidade de terras desaguam
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com enxurradas nesta rua, causando o entupimento dos bueiros e inundação de algumas
casas quando chove, que este problema seja verificado com urgência. Reitera pedido
de instalação de placa indicando “proibida subida de caminhões” de forma visível, no
início do morro da Rua Vereador Antônio Firmino de Carvalho, pois sem esta
sinalização, os caminhões insistem em subir pelo local, causando riscos aos moradores
por se tratar de morro muito íngreme. Reitera pedido de limpeza da Rua Major Pedro
de Melo, pois a mesma encontra-se muito suja e com mato muito alto, tendo em vista
o retorno das aulas presenciais no início de 2022. Reitera pedido de limpeza e
manutenção de bueiros danificados existentes na Avenida Prefeito Duvivier da Silva
Passos, próximo a residência do Sr. Nélson, pois o local está muito sujo prejudicando
o trânsito de pedestres pelo local. Reitera pedido de realização de limpeza em terreno
da Prefeitura, localizado na Rua Antônio Augusto de Souza, nº 126, Bairro São
Benedito, pois o local encontra-se muito sujo propiciando o aparecimento de cobras,
ratos e lagartos nas casas vizinhas. Ressalta a importância da realização destes pedidos
a população e que em sua opinião o Executivo precisa dedicar um olhar mais atencioso
para estas solicitações. A harmonia entre Legislativo e Executivo é essencial para o
funcionamento da administração e nós Vereadores precisamos desta segurança e
credibilidade junto a população que nos procura e fazem os seus pedidos. Manifesta
seu agradecimento aos Vereadores por todo este trabalho realizado no ano de 2021e
sugere que seja agendada uma Reunião com o Sr. Prefeito agora em janeiro de 2022
para que possam pontuar todas estas questões e apresentar a ele toda demanda dos
pedidos que ainda não foram atendidos para uma melhor organização para estas
realizações. O Vereador Vitor pede que o Executivo tenha um olhar mais carinhoso
para todos estes requerimentos que aqui são feitos, pois falamos em nome da
população. Ressalta que quando o Vereador reitera seus pedidos é porque os mesmos
não foram atendidos. A Vereadora Maísa diz que por isso a importância desta Reunião
para a realização destes ajustes. O Vereador Daniel diz que se os pedidos fossem
atendidos, os mesmos não seriam feitos novamente, causando este transtorno e
descrença da população. O Vereador Vanderlei de uso da palavra diz ser muito
importante esta Reunião para promoção destes ajustes, para um melhor e mais eficiente
trabalho da administração. Reitera pedido de instalação de iluminação na entrada do
Distrito de Serra dos Lemes, ressalta que cerca de quatro postinhos pequenos com
braço de iluminação já resolveria o problema do local que é muito escuro, causando
medo e desconforto para quem passa pelo local á noite, a pé. Salienta que são
problemas fáceis de resolver que vem sendo pedidos há anos sem nenhuma resolução,
lembra que no Distrito de São Bartolomeu de Minas os Vereadores da época pediram
a instalação de redutores por oito anos e hoje os Vereadores atuais continuam fazendo
os mesmos pedidos, não dá para entender, pois quando a administração quer fazer, se
constrói quebra-molas até onde não precisa, deixando de fazer onde precisa. A
Vereadora Vanda ressalta a necessidade deste ajuste e adequação as reais prioridades,
pois há pedidos que foram feitos há um ano atrás e a inda não foram realizados. O
Vereador Luiz Carlos fala da necessidade destes ajustes e se compromete em agendar
esta Reunião com o Prefeito e Vice agora em janeiro, pois os requerimentos fazem
parte das atribuições de um Vereador, somos representantes da população e se não
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fizermos a nossa parte, ficaremos totalmente desacreditados. Pede para que cada
Vereador anote suas demandas de pedidos ao Executivo para que possamos ajustar e
possamos colaborar para uma administração mais agiu e mais eficiente. O Vereador
Fábio Mendes Ferreira reitera pedido de colocação de dois caminhões de cascalho em
estrada vicinal do Bairro Vargem São José, nas proximidades da residência do Sr.
Elizeu, pois o local está intransitável. A Sra. Presidente consulta todos Senhores
Vereadores, se estão de acordo com o envio dos Requerimentos. Todos se manifestam
favoráveis. Todos requerimentos serão enviados em nome desta Casa Legislativa.
Neste momento, passa-se a discussão, apreciação e votação dos Projetos de Lei
encaminhados nessa Casa Legislativa. A Sra. Presidente solicita a Vereadora Secretária
Vanda que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.186/2021 que,
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE PARA O
EXERCÍCIO DE 2022. Submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Apreciado pela Comissão
de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, o Projeto recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em Plenário,
visto que os dispositivos constantes no presente projeto observaram as disposições
legais pertinentes, com especial destaque para as normas constitucionais relativas à
matéria e, ainda, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Posteriormente, analisado pelas
demais Comissões Permanentes desta Casa de Leis, a propositura recebeu parecer
favorável à sua discussão e votação. Submete o referido Projeto 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 é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra.
Presidente solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer
referente ao Projeto de Lei nº 2.187/2021 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE
SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NO
EXERCÍCIO DE 2022 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Submete o referido Projeto a

apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se
manifestar. Apreciado pela Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o Projeto recebeu parecer favorável à sua
discussão e votação em Plenário, pois atende todos os requisitos legais quanto à
matéria, bem como não encontra nenhum óbice legal quanto a sua apreciação.
Posteriormente analisado pelas demais Comissões Permanentes desta Casa de Leis, a
propositura recebeu parecer favorável à sua discussão e votação, visto que o orçamento
anual é uma previsão de gastos e despesas e, para que o Município possa repassar
subvenções às sociedades civis sem fins lucrativos, bem como contrições e
amortizações de dívidas, há a necessidade desta previsão bem como a aprovação
legislativa, razão pela qual a aprovação do mesmo é de extrema necessidade. Submete
o referido Projeto 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 está aprovado por todos Vereadores
presentes, sem emendas. A Sra. Presidente solicita a Vereadora Secretária Vanda que
proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 182/2021
que, INSTITUI O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025. Apreciado
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pela Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, o Projeto recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em
Plenário, pois o mesmo visa instituir as diretrizes, programas e ações de governo para
o período de 04 (quatro) anos, atendendo a todos os requisitos constitucionais previstos
no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República, bem como estão em
consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e são de extrema importância para
que a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 contenha dotações
orçamentárias necessárias ao atendimento dos anseios do município. Posteriormente
analisado pelas demais Comissões Permanentes desta Casa de Leis, a propositura
recebeu parecer favorável à sua discussão e votação. Submete o referido Projeto a
apreciação, discussão 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 está aprovado por todos Vereadores
presentes, sem emendas. Anuncia a aprovação do Projeto de Lei de nº 2.186,
2.187/2021 e Projeto de Lei Complementar nº 182/2021, por todos Vereadores
presentes, sem emenda. A Sra. Presidente manifesta todo seu agradecimento aos
Vereadores por todo trabalho realizado neste ano de 2021, quantas reuniões,
discussões, bate papos, visitas ao Executivo para definição de pautas importantes para
toda população! Diz ser algo que está acontecendo em sua vida totalmente diferente e
prazeroso, o que a deixa muito feliz, e ressalta que o presente que a vereança lhe trouxe
são as amizades aqui conquistadas, independente de partidos, temos nossas discussões,
mas onde sempre prevalece o respeito e a opinião de cada um, pois todos estão aqui
representando a população e em prol de uma melhor qualidade de vida para todos.
Manifesta sua gratidão as colaboradoras e colaboradores da Câmara Municipal por toda
dedicação e carinho na realização dos trabalhos legislativos. Finaliza suas palavras
desejando um feliz e Santo Natal para todos e que 2022 seja ainda mais próspero e de
muitas realizações. Informa que a Câmara permanecerá fechada nos dias 24,
27,28,29,30 e 31 e reabrirá no dia 03 de janeiro. Os Vereadores estarão de recesso
Legislativo, mas continuarão seus trabalhos próximo a população. Nada mais havendo
para tratar, para constar, agradeço a presença de todos a mais esta Reunião e deixo
marcada a próxima para o dia 07 de fevereiro de 2022 (Segunda-Feira) ás 19:00 horas,
pois estarão entrando em recesso Legislativo. Caso nos seja encaminhado algum
Projeto pelo Executivo em regime de urgência, os Senhores Vereadores(as) serão
convocados extraordinariamente, de acordo com o Regimento Interno desta Casa. E eu
Assessora Legislativa, lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se
aprovada, vai por todos assinada.
_________________________________ __________________________________
Daniel Galdino B. Filho
Fábio Mendes Ferreira
_________________________________ __________________________________
Juscelino Tereza
Luiz Carlos Ribeiro
_________________________________ __________________________________
Maísa Renata Batista Gianini
Pedro Sérgio Aparecido
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_________________________________ __________________________________
Vanda Célia da Silva
Vanderlei Aparecido Braga
_________________________________
Vitor Espedito Megda
OBSERVAÇÕES:

_______________________________________________________

____________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO.

