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

REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE SETEMBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio 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: Adriano 

Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro que 

proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr. 

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

solicitando a leitura da matéria contida no mesmo e leitura do Requerimento feito 

pelo Vereador: Vitor Espedito Megda. Toda documentação fica devidamente 

arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em seguida, passa-se ao 

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

de acordo em conceder a palavra a professora Marília Campos Batista Lima e a aluna 

Júlia Aparecida Moreira representantes da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino 

de Magalhães para fazerem explanação sobre o Projeto Cidade Limpa elaborado e 

trabalhado por eles por toda Cidade. Todos Vereadores se manifestaram favoráveis a 

concessão da palavra. Com a palavra a professora Marília Campos Batista Lima e a 

aluna Júlia Aparecida Moreira por 05 minutos. De uso da palavra a professora 

Marília diz estar aqui nesta noite a convite dos Senhores Vereadores para demonstrar 

um Projeto elaborado com muito carinho e comprometimento, diz que este trabalho 

foi intitulado “Cidade Limpa”, e este Projeto muito os encanta porque consegue-se 

sair das salas de aula e atingir toda população, através da conscientização e cuidado 

com o meio ambiente. Apresentação do projeto CIDADE LIMPA -  16/ 09/ 2019 

Primeiramente cumprimento o Sr. Presidente da Câmara dos Vereadores Sr. 

Vanderlei Aparecido Braga, através do qual cumprimento todos os demais presentes 

aqui nessa casa. Boa noite a todos! Meu nome é Marília, sou professora de química 

da E. E. P. P. S. Magalhaes e nossa escola foi convidada a apresentar o projeto  

“CIDADE LIMPA” que estamos desenvolvendo com nossos alunos. A partir do 

decreto municipal 045/ 2019, o qual regulamenta a coleta do lixo doméstico, 

comercial, reciclável e a retirada de entulhos no Município de Cabo Verde, a 

EEPPSM tomou para si a necessidade de exercer a função social de ser colaboradora 

na conscientização da população para que, não somente a cidade, mas o meio 

ambiente em si, sejam impactados positivamente com a coleta seletiva. Acreditamos  

no poder da educação como meio multiplicador e facilitador nesse processo de 

conscientização. Objetivo geral : Promover a conscientização quanto à importância 

da coleta seletiva na cidade para o meio ambiente. Objetivos específicos: - Conhecer 

a importância e as vantagens da coleta seletiva. - Conhecer os materiais recicláveis( 
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papel, plástico, metal e vidro) tornando assim possível a separação de lixo em suas 

casas, a fim de serem descartados na terça feira. -Informar a população sobre a nova 

forma de coleta de lixo na cidade. Período de realização: Agosto a Dezembro de 

2019. Responsáveis: Alunos, professores, especialistas, direção e todos os 

funcionários profissionais da educação. Parceiros: Prefeitura Municipal de Cabo 

Verde  e Instituto Federal do sul de Minas de Muzambinho. Ações propostas: - 

Estudo do gênero textual decreto  e do decreto municipal 045/2019; -Estudo do 

folheto da prefeitura municipal; - Estudo da reportagem “ Reciclagem sem erro: Os 

tipos de papel, plástico, metal e vidro que podem ( e que não podem) ser reciclados. - 

Estudo da notícia sobre a aprovação da lei, que estabelece o fornecimento de sacolas 

plásticas específicas para material reciclável pelo comércio. - Produção de tabelas 

com materiais que podem ser reciclados. -Produção de folheto de divulgação da 

coleta seletiva elaborado pela escola. - Reflexos da produção do lixo pós revolução 

industrial através de dados estatísticos. - Estudo da reportagem ISOPOR – grande 

vilão do meio ambiente devido à dificuldade para ser reciclado. -Estudo e pesquisa 

dos minérios encontrados em Minas Gerais e os impactos ambientais causados por 

sua extração. Análise da economia de energia quando reciclamos esses metais. - 

Estudo da biotecnologia com ênfase na biodigestão e biorremediação com posterior 

visita à fazenda do Adriano Muniz a fim de conhecer  um biodigestor.- Poesia 

concreta com o tema CIDADE LIMPA, que será  exposta em nossa escola essa 

semana. - Intervenção artística  na praça da cidade com mensagens fixadas em 

árvores, abordando o mesmo tema ( alunos agindo como agentes de transformação ); 

 -Estudo do Mapa de C Verde, com divisão em setores, para a conscientização da 

população sobre as novas regras de coleta seletiva. -O tema cidade limpa também foi 

abordado dentro das Olímpiadas de Língua Portuguesa, com palestra proferida pelo 

secretário de planejamento Luiz Roberto Passos Júnior e secretária do meio ambiente 

Telma Sandra da silva; visita ao aterro controlado do município com a secretária do 

meio ambiente; produção de um artigo de opinião sobre o projeto de coleta seletiva ( 

O artigo selecionado para participar das olímpiadas foi escrito por nossa aluna Júlia 

Aparecida Moreira,( 3 ano B do Ensino Médio) a qual, convido nesse momento para 

proceder a leitura desse artigo . - Produção de um  jimgle para a campanha, composto 

e cantado pelos alunos de nossa escola.( Composição foi de Matheus Imesi  Silva - 

aluno do 2 ano A do E M) e será apresentado agora por ele . Culminância :  O dia 

02/10  foi intitulado por nós como dia CL, dia da Cidade Limpa ,quando os alunos, 

acompanhados do professor coordenador de cada setor, direcionaram à porta da 

Prefeitura Municipal dessa cidade, onde após entoarem o Hino Nacional, partiram em 

trios para o trabalho de conscientização nos bairros. Os alunos, devidamente 

uniformizados e identificados com o crachá da campanha, após o contato com cada 

morador e distribuição de panfletos explicativos ( elaborados pela escola), 

registraram em um relatório o trabalho realizado, Avaliação:  Retorno dos alunos à 

comunidade na semana de Educação para a vida, que acontecerá na segunda 

quinzena de novembro a fim de  avaliar a implantação desse projeto, identificar os 

avanços e as dificuldades que a população apresentar. Essas dificuldades (Se 

houverem,)  deverão   ser relatadas e encaminhadas à  prefeitura para eventual análise 
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e , posterior , correção.  Senhores Vereadores: TEMOS A CONVICÇÃO DE QUE A 

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DE TODA A POPULAÇÃO CABOVERDENSE , SÓ 

SERÁ EFETIVADA SE HOUVER UMA CONSCIENTIZAÇÃO DE TODOS OS 

FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA COLETA DO LIXO, COM FISCALIZAÇÃO 

ÁRDUA E  CONTINUA ,A FIM DE SE FAZER CUMPRIR O DECRETO QUE FOI  

APROVADO PELO  PODER EXECUTIVO. Ademais, considerando a importância da 

temática ambiental na visão de mundo e tendo consciência de que a escola é o local 

privilegiado  na formulação  de atividades que viabilizam essa reflexão, nós da 

EEPPSM , nos colocamos a disposição em promover e desenvolver ações de 

importância e relevância,  como as que foram desenvolvidas nesse projeto. “ SOMOS 

ESCOLA QUE PULSA E QUE FAZ ACONTECER!” Algum Vereador deseja se 

manifestar sobre o assunto exposto? De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de 

Paula cumprimenta todos presentes e todo corpo docente da Escola estadual Professor 

Pedro Saturnino de Magalhães e parabeniza toda explanação aqui feita sobre o 

Projeto Cidade Limpa elaborado e trabalhado pelos alunos e professores desta escola, 

parabeniza ainda,  a redação escrita pela aluna Julia sobre o tema exposto, e ao aluno 

Mateus pela letra (jingle) escrita e cantada por ele sobre o tema exposto também, 

lembra que o convite para que estivessem aqui nesta noite partiu deste Vereador que 

vos fala, pois presenciou o belíssimo trabalho de conscientização da população feitos 

pelos alunos e professores nas ruas e não poderia perder a chance de tê-los aqui nesta 

Casa reforçando a importância deste trabalho realizado. Diz que será um trabalho 

marcado e gravado para eternidade e no futuro teremos muito a agradecer por essa 

atitude alavancada por toda escola. O Vereador Redno Alexandre da Silva manifesta 

seus cumprimento e reconhecimento pelo trabalho realizado pelos alunos, professores 

e demais colaboradores da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães, 

diz ser um trabalho lindo de conscientização de toda população cabo-verdense. De 

uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz ser uma honra tê-los presentes 

aqui nesta Casa nesta noite e os felicita pela realização deste belíssimo Projeto e diz 

que quando parte dos alunos a conscientização, onde os mesmos iniciam o processo 

em suas casas, podemos ter a certeza de que irá dar certo, diz que muitas pessoas já 

lhe perguntaram sobre a questão de multas a serem aplicadas, diz esperar e acreditar 

que as mesmas não precisarão ser aplicadas, que as pessoas possam se conscientizar e 

abraçar esta causa da separação dos materiais recicláveis, pois isso será de grande 

importância para nossa Cidade. Parabeniza a iniciativa de elaboração deste Projeto  e 

a colocação do mesmo em prática para uma melhor qualidade de vida a todos nós. De 

uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias diz ser uma honra poder tê-los  

presentes aqui nesta noite representando todos os alunos que estudam no colégio, diz 

ser uma imensa satisfação ver acontecer no colégio onde estudou vários anos de sua 

vida, a atuação contínua dos professores e colaboradores em prol de toda população 

cabo-verdense, diz que a atitude tomada através da elaboração deste Projeto é 

continuar nos ensinando e em muito colaborando com as ações públicas para uma 

maior e melhor conscientização de toda população. Diz acreditar que através da 

educação as coisas fluem com muito mais clareza e fica muito mais fácil trabalhar a 

conscientização de toda população de que a responsabilidade de todo lixo produzido 

em nossas casas, de sua separação e destinação correta é nossa, pois somos nós que 
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produzimos, não é a Prefeitura, ou seja, se cada um fizer a sua parte certamente 

seremos vitoriosos no final. Diz que no final da tarde de hoje recebeu a informação 

de que cerca de setenta por cento do lixo recolhido já está sendo devidamente 

separados, materiais recicláveis dos não recicláveis, então se setenta por cento da 

população já aderiu a esta forma de coleta é fruto do trabalho realizado pela escola, 

demonstrando que a mesma deu um salto com a elaboração e efetivação deste projeto 

que está alcançando grande êxito. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias 

enaltece a presença de todos nesta Casa e fala de sua admiração por todos 

professores, diz ter uma filha professora e presencia todo amor dedicado por ela a 

esta profissão e que em toda sua vida teve apenas uma professora, a Sra. Maria 

Aparecida da qual se lembra todos os dias e pede a Deus que a proteja onde ela 

esteja. Manifesta todo seu reconhecimento por este trabalho realizado pela escola, 

pois o tema meio ambiente é o assunto do momento, e crê que este Projeto dará certo, 

por estar sendo promovido pela escola, pois não adianta somente o Executivo e o 

Legislativo proporem um Projeto deste porque as pessoas não se darão conta da 

importância, mas a partir dos alunos levando esta conscientização até suas casas e a 

população certamente obterá grande resultado. Deixa sua eterna gratidão aos 

professores e muitas vezes pais de alunos que tanto necessitam de atenção, roga a 

Deus que ilumine a todos sempre. O Sr. Presidente agradece a presença de todos os 

professores, alunos, colaboradores da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de 

Magalhães por estarem nesta noite fazendo a explanação deste Projeto tão importante 

para nossa Cidade e deixa esta Tribuna a disposição para quando quiserem dela 

utilizar novamente. Em seguida, consulta o Vereador Segundo Secretário se há 

Vereadores inscritos para uso da palavra livre. Este informa que estão inscritos os 

Vereadores Adriano Lange Dias e Roque Antônio Dias. De uso da palavra o 

Vereador Adriano comenta que nos dias 12 e 13 de setembro de 2019 participou de 

curso na Cidade de Alfenas promovido pelo Tribunal de Constas do estado de Minas 

Gerais para os Municípios, facilitando assim a capacitação dos agentes e servidores 

públicos municipais, diz que foram abordados temas fundamentais para a melhoria e 

efetividade na gestão pública, falou-se sobre o controle interno, ao qual cabe a 

fiscalização das ações dos gestores, falou se da obrigatoriedade da implantação da 

ouvidoria nos Municípios, a fim de se dar uma resposta mais rápida e mais precisa a 

sociedade. Diz que a maior preocupação hoje é com a transparência dos órgãos 

públicos e facilitar esta visibilidade ao cidadão e fácil acesso a estas informações de 

forma simplificada para que todos possam entender. Foi falado sobre a realização de 

licitações e todo seu processo burocrático, que por muitas vezes atrasam toda 

execução dos serviços prestados pela administração, assim foi falado sobre a 

legalização da limitação da quilometragem para participação das empresas 

interessadas em participarem da licitação, impedindo assim, que as localizadas em 

locais muito distantes da região licitante participe da mesma, impedindo a demora da 

entrega do que foi licitado. Ressalta que a Legislação exige a realização de 

orçamentos participativos junto à população no que antecede a sua aprovação nas 

Câmaras Municipais, e isso que está acontecendo aqui hoje com a presença de tantos 

munícipes já faz parte deste orçamento participativo, pois as ações apresentadas e 



111 
 

inseridas no Projeto da escola gerarão um custo futuro que serão inseridos no Projeto 

Orçamentário Municipal futuro. De uso da palavra o Vereador Roque comenta que 

estamos vivenciando uma época desanimadora com muito ódio nas redes sociais   

fomentadas pelos governantes, o que é muito triste, e quando vemos uma coisa boa 

como esta que foi explanada aqui hoje, temos que deixar registrado, um Projeto 

elaborado por Professores, alunos e colaboradores em prol de uma cidade mais limpa, 

essa atitude é louvável. Comenta que no Distrito de São Bartolomeu de Minas tem 

uma criança de apenas seis anos que está com câncer e sua família é muito carente, 

diz que neste domingo (15/07/2019) foi realizada uma feijoada beneficente por um 

grupo de pessoas lá do Distrito em prol desta família, diz que conseguiram vender 

trezentos ingressos desta feijoada, assim deixa os seus parabéns e reconhecimento por 

este trabalho voluntário realizado demonstrando amor e caridade ao próximo, ou seja, 

existem coisas ruins acontecendo sim, mas as coisas boas prevalecem. Na sequência 

passa-se a ORDEM DO DIA.  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. Como não há Projetos para serem 

encaminhados, passa-se a discussão dos requerimentos. O Sr. Presidente indaga se 

algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso 

da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento: a) Reitera 

pedido de construção de ponte nas proximidades da propriedade do Sr. Vico Deco e 

Sr. Natalino, pois no local não existe ponte e se faz necessária a construção de uma 

para que se possa transitar pelo local. Pede ainda, que se realize o cascalhamento da 

estrada rural onde esta ponte deverá ser construída. Diz que estava na festa do Bairro 

Cata e o Sr. Natalino questionou a respeito da construção desta ponte próxima a 

propriedade do Sr. Vico Deco, diz que há tempos a administração está prometendo 

esta construção e até hoje nada foi feito e os moradores do local necessitam muito 

desta construção, assim indaga ao líder do Prefeito na Casa se ele tem alguma 

informação sobre esta obra a ser realizada. O Vereador Adriano Lange Dias diz que 

há poucos dias atrás já respondeu a este mesmo questionamento,  diz que já foi 

protocolado em Belo Horizonte junto ao Deputado Cássio Soares e Secretarias 

responsáveis,  o pedido de concessão ao Município pelo Estado de aduelas de 

concreto para a realização da obra, caso não consiga esta doação, a prefeitura abrirá 

licitação e fará com recursos próprios dentro de sua possibilidade orçamentária, 

salienta ser um serviço complexo a ser realizado, por isso a necessidade destas 

aduelas de concreto, tendo em vista o grande fluxo de veículo que passará pelo local 

quando realizada esta obra, diz acreditar que neste ano esta obra não será 

concretizada, pois mesmo diante da disponibilização de recursos se faz necessário um 

tempo para realização de licitação e todo procedimento legal para a realização do 

serviço em questão, o que a administração poderá fazer é o cascalhamento daquele 

trecho para em épocas de chuvas minimizar os transtornos para os moradores se 

locomoverem pelo local até que se consiga construir a ponte. O Vereador Luiz Carlos 
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Ribeiro comenta que na sexta-feira passada aconteceu aqui no salão do colégio um 

sarau promovido pela Escola Municipal Pedro de Alcântara Ferreira, assim pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado a todos os alunos, professores, diretora Elvira Silva e 

demais colaboradores daquela escola parabenizando por esta belíssima apresentação e 

isso faz com que desperte o interesse da nossa juventude a literatura brasileira e 

enriquecendo a vida com conhecimentos educativos. O Vereador Adriano solicita um 

aparte e diz que realmente estava tudo muito bonito e foi demonstrado um show de 

talentos, onde foram abordados vários temas e escritores com caracterização 

específicas,  e realmente estava tudo muito lindo, foi show. De uso da palavra o 

Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo manutenção na estrada rural do bairro Capitães que dá acesso a 

propriedade do Sr. Ernestinho, e reparos em uma ponte próxima a este local antes que 

se inicie o período chuvoso. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula 

faz um convite a todos presentes e todos que assistem esta Sessão via internet, diz 

que hoje está se iniciando os campeonatos de futebol municipais, diz que hoje está se 

iniciando com o time dos veteranos no Distrito de São Bartolomeu de Minas, diz que 

se iniciou também o campeonato regional e na quinta feira se iniciará o campeonato 

municipal  de campo aqui na cidade, e acontecerá nos quatro campos de futebol 

existentes no município de Cabo Verde, Bairro Coelhos, Distritos de Serra e São 

Bartolomeu de Minas e na Cidade, assim convida a rodos a prestigiarem e participar 

destas realizações. O Vereador Roque pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

DNIT, pedindo que seja retirada uma placa de sinalização indicando o nome das 

cidades (Cabo Verde, Muzambinho) e que esta seja recolocada em outro local, pois 

os motoristas estão reclamando que a mesma está atrapalhando a visibilidade para 

saírem do Distrito de São Bartolomeu de Minas e atravessarem a BR 146, pede que 

os responsáveis revejam o local desta instalação antes que ocorra um acidente no 

local. Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo a realização de 

serviço com máquina na estrada do Bairro Fiéis, pois os motoristas que trafegam pelo 

local estão reclamando da quantidade de “costelas” (ondulações) existentes nesta 

estrada e os carros mais antigos quase se desmancham ao passar pelo local, assim 

pede providências urgentes quanto a esta situação. O Vereador Clayton indaga ao 

líder do Prefeito na Casa e aos Vereadores representantes do Bairro sobre o serviço 

que está sendo feito no Bairro Esteves, se a obra está adiantada.  O Vereador Vitor 

responde que a obra está quase concluída, que acredita que nesta semana já será 

totalmente finalizada. O Vereador Adriano complementa dizendo que lá será feito um 

trabalho de cascalhamento das estradas, pois se conseguiu um local de fácil acesso 

para esta extração, salienta que o cascalho foi doado por proprietários lá da região 

onde está se realizando a construção da ponte. O Sr. Presidente pede que seja enviado 

ao Executivo requerendo informações sobre o por que de manterem a quadra 

esportiva do Distrito de Serra dos Lemes fechadas em alguns dias da semana, salienta 

que desde a sua construção ela permanecia aberta todos os dias da semana, inclusive 

aos sábados e domingos, pois lá no Distrito só existe este local e o parquinho infantil 

para o lazer das crianças, jovens e adultos, assim os frequentadores do local querem 

saber o por que de manter o local fechado depois que foi realizada reforma no local. 
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É sabido que não existe uma pessoa responsável diariamente pelo local, mas pede que 

seja revista esta decisão de fechamento da quadra. Reitera pedido de manutenção no 

asfalto da estrada rural que liga o Distrito de Serra dos Lemes, Bairro Coelhos á 

entrada do Bairro Chapadão, salienta ser uma pavimentação que foi feita 

recentemente e já está com muitos buracos e rachaduras, assim pede que o Executivo 

notifique a empresa responsável para os devidos reparos, enquanto está no prazo de 

garantia da obra. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta sobre um loteamento que 

está sendo divulgado pela Cidade, com preços de parcelas acessíveis e a perder de 

vista, mas gostaria de saber se toda documentação exigida pela Prefeitura para esta 

realização está em ordem, porque depois toda a responsabilidade recai sobre o 

Município, são pessoas de outras Cidades que chegam aqui realizam a venda dos 

lotes aos nossos munícipes, depois simplesmente somem e não dão nem satisfação e 

não temos nem a quem recorrer, pois não conhecemos ninguém. Assim, pede que o 

Executivo nos envie toda esta documentação comprovando esta legalização deste 

loteamento. O Vereador Vitor indaga se existem terrenos caução, porque a 

empreiteira vem abre as ruas, não realizam as obras de infraestrutura exigida, as 

pessoas constroem e a Prefeitura fica em situação difícil diante destas pessoas não 

podendo ajuda-las com a infraestrutura do local. O Vereador Luiz Carlos diz não se 

tratar de perseguição não, mas viu um loteamento totalmente concluído (luz, água, 

asfalto, acessibilidade) nas proximidades da Juréia e no que lhe parece nenhum lote 

foi vendido ainda. Salienta que as coisas que são feitas as pressas, não dá muito cero, 

precisamos nos informar sobre o que está acontecendo evitando assim problemas 

futuros. O Vereador Adriano diz que no inicio quando estavam fazendo propaganda 

pela cidade a documentação não estava em dia, e a Prefeitura tinha algumas 

exigências a serem cumpridas, assim acredita que estas  exigências tenham sido 

sanadas pelo dono do loteamento, mas é favorável ao envio de Ofício ao Executivo 

solicitando o envio de toda documentação a esta Casa a respeito do loteamento em 

questão. O Sr. Presidente consulta se todos os Senhores Vereadores estão de acordo 

com envio dos requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos 

serão enviados. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente agradece a todos os 

presentes e deixa marcada a próxima Reunião para o dia 23 de setembro de 2019. E 

eu Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se 

aprovada, vai por todos assinada. 

 

 

_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula    

 

_______________________________       __________________________________ 

Juscelino Tereza      Luís Antônio Abílio                                    

         

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   
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_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 

 


