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

REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE JUNHO DOIS MIL E VINTE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 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 

Interina  do Vereador Luiz Carlos Ribeiro 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, Redno Alexandre da Silva, 

Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador  Roque Antônio Dias, com a devida 

apresentação de Atestado Médico por  tempo indeterminado diante da pandemia do 

COVID 19 e Vanderlei Aparecido Braga, devidamente justificada. Em seguida, o Sr. 

Presidente Interino solicita ao Vereador Redno Alexandre da Silva 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 dos Requerimentos feitos pelos 

Vereadores: Luís Antônio Abílio e Redno Alexandre da Silva. Toda documentação 

fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em 

seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Na sequência, o Sr. 

Presidente  consulta o Vereador Segundo Secretário se há Vereadores inscritos para 

palavra livre. Este informa que está inscrito o Vereador: Redno Alexandre da Silva. 

De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva diz que falará um pouco 

sobre a barreira sanitária instalada na entrada da Cidade. Salienta que dizem que já 

está comprovado o 4º caso de COVID 19 em nossa Cidade, mas não sabe ao certo. 

Diz que no sábado foi a Botelhos e não foi autorizado a entrar na Cidade, as barreiras 

lá existentes não permitiram, assim se pergunta, se lá há casos positivos para esta 

doença, se nós não somos permitidos entrar lá, por que as pessoas de lá estão 

entrando normalmente em nossa Cidade? Diz achar que deve haver mais rigor na 

barreira da entrada de nossa Cidade, pois neste final de semana ficou impressionado 

com o número de pessoas de outras Cidades aqui em nosso Município e por isso pede 

que haja uma fiscalização mais rigorosa na barreira. Diz que a população está muito 

preocupada e com razão, pois moramos em uma cidade pequena de poucos recursos 

para o tratamento a esta doença tão grave. Em sua opinião precisa ser instalada 

barreira sanitária no Distrito de Serras dos Lemes, conforme solicitado pelo nobre 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga, onde tiveram problemas com aglomeração de 

ciganos e estão entrando muitos vendedores ambulantes. Diz que no seu entender a 

barreira sanitária deve ser taxativa e não deixar ninguém de fora entrar em nossa 



284 
 

Cidade, pois de que adianta os bares da nossa Cidade serem fechados, se pessoas de 

fora estão entrando facilmente em nossa Cidade, diz que tem presenciado em outras 

cidades o aparelho de medição de temperatura usado nas barreiras e aqui em Cabo 

Verde na barreira este medidor de temperatura não é utilizado. Salienta que o 

Governo federal destinou recursos para os Estados e Municípios para serem 

utilizados na aquisição destes equipamentos, assim gostaria de saber por que aqui em 

Cabo Verde estes aparelhos não foram comprados ainda. E se cada um de nós não 

fazermos a sua parte e a barreira se fechar para pessoas vindas de fora, a situação irá 

se agravar muito em nosso Município. Comenta que tem visto algumas discussões em 

grupos de mídias sociais sobre os funcionários aposentados que recebem cesta básica. 

Assim, explica que são funcionários antigos que se aposentaram pelo regime 

IPSEMG, um regime próprio de aposentadoria que dava aos servidores o direito deste 

benefício que é concedido aos servidores públicos ativos da atualidade. Os que se 

aposentam atualmente pelo regime previdenciário do INSS não possuem o direito de 

receber cestas básicas. O Vereador Clayton Ulisses de Paula solicita um aparte e diz 

que as decisões sobre o enfrentamento do COVID 19 no Município quem toma é o 

Comitê e no início desta pandemia solicitou ao Executivo  que algum Vereador  

participasse deste Comitê o que não foi acatado. Assim, sugere que esta Casa 

Legislativa nomeie o Vereador Redno Alexandre da Silva para participar das 

Reuniões realizadas pelo Comitê, representando oficialmente a Câmara Municipal. O 

Vereador Redno pede que haja mais transparência quanto a este assunto COVID 19 

junto a população e que nada seja escondido, que seja bem informado e que dê 

publicidade as informações. O Vereador Adriano Lange Dias solicita um aparte e diz 

que os números de casos de COVID 19 no Município são informados na página da 

Prefeitura Municipal, diz que deste o inicio deveriam ter  solicitado um membro  

desta Casa para participar ativamente  das Reuniões do Comitê, inclusive com direito 

a opiniões sobre o assunto as decisões a serem tomadas. Diz que desde o início da 

criação deste Comitê existem coisas estabelecidas  que concorda e outras que não 

concorda. Salienta que tudo que venha a agregar é bem vindo, se o aparelho para 

medir temperatura ajuda na detecção do problema, vamos adquirir um aparelho, se 

tem que haver regras mais rígidas com relação a barreira sanitária, que sejam 

implantadas, e com uma maior conscientização da população. Diz que por falta de 

uma maior divulgação e publicidade dos boletins  a população fica preocupada e sem 

saber o que realmente fazer, e que em sua opinião umas duas vezes por semana 

deveria ser realizada uma live explicativa sobre tudo que está acontecendo e as 

tomadas de decisões pelo Comitê. Com relação aos profissionais que estão atuando 

na linha de frente, e que tiveram ou tem contato com as pessoas diagnosticadas com 

COVID 19 já fizeram testes, as pessoas das famílias as quais tiveram contato já foram 

comunicadas?  É isso que gostaria de saber e solicitará esta informação do Executivo 
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no  momento oportuno desta Reunião. O Vereador Clayton Ulisses de Paula solicita 

um aparte e diz que em sua opinião a medição de temperatura não deva ser feito 

apenas nos visitantes em nossa Cidade e sim em todos que passarem pela barreira 

sanitária na entrada da Cidade, pois até nos moradores de Cabo Verde frequentamos 

outros lugares e corremos o risco de também termos febre, e por isso essa medição de 

temperatura deve ser aplicada a todas as pessoas que por lá passarem. O Vereador 

Redno diz que no início da pandemia a barreira estava agindo de forma mais rígida 

não deixando entrar pessoas de outras Cidades, agora está tudo liberado e não estão 

impedindo ninguém de entrar e a população está preocupada com seus familiares. O 

Sr. Presidente agradece a sugestão do nobre Vereador Clayton e nomeia o Vereador 

Redno Alexandre da Silva para acompanhar as Reuniões do Comitê de combate ao 

COVID 19 em Cabo Verde e representar este Poder Legislativo. Solicita que as 

assessoras da Câmara possam auxilia-lo com documentos a respeito do COVID 19 e 

anseios da população que aqui já foram reivindicados para que possa participar destas 

Reuniões. Fala da importância de uma maior publicidade sobre o assunto através do 

Comitê ao menos com a realização de live uma vez por semana informando o que 

está acontecendo a população.  Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. 

Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da 

leitura das Atas de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores Vereadores se 

manifestam favoráveis à suspensão da leitura das Atas das Reuniões Ordinária e 

Extraordinária, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a 

leitura das mesmas, averiguando seus conteúdos. As Atas são aprovadas pelos 

Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 

2.144/2020 que, INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO – SIMASE, NAS MODALIDADES DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE, DESTINADA A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI NO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 

2.145/2020 que, ALTERA A LEI MUNICIPAL 2.024 DE 28/03/2003 E TOMA OUTRAS 

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

Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e votação em Plenário. O 

Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o Plenário e este de acordo, os 

Projetos de Lei nºs 2.144 e 2.145/2020 sejam discutidos, apreciados e votados em 

regime de urgência, ainda hoje, na Reunião das 20 horas, uma vez que estarão 

entrando em recesso parlamentar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

solicitação do nobre Vereador. O Sr. Presidente Interino informa que os Projetos de 

Lei nºs 2.144 e 2.145/2020 serão discutidos, apreciados e votados em regime de 

urgência, ainda hoje, na Reunião das 20 horas. O  Sr. Presidente indaga se algum 

Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da 
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palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva comenta seus requerimentos: a) 

Reitera pedido de prorrogação para pagamento dos impostos: IPTU  e ISSQN, para 

que dê tempo dos comércios e população em geral se recuperar financeiramente, pois, 

diante da pandemia as pessoas estão passando por dificuldades financeiras e não terão 

como pagar estas contas neste momento. B) Os proprietários de Kombis e Vans 

particulares que transportam alunos para a Prefeitura, pedem que a mesma os ajude 

ao menos com a doação de uma cesta básica, a fim de colaborar neste momento tão 

difícil por que estão passando, pois sem a realização do transporte escolar ficam sem 

receber seus pagamentos e estão passando por grandes necessidades. C) Requer 

providências quanto a pavimentação da Rua Venâncio Ferreira de Carvalho, 

entroncamento com a Rua São Paulo, no Bairro São Judas, pois foi feita uma obra 

pela COPASA neste local e onde fizeram os serviços afundou e a pavimentação da 

Rua encontra-se totalmente danificada. D) A pedido dos moradores da Rua 

Tiradentes, requer ao Executivo a possibilidade de atendimento dos agentes 

comunitários do PSF nesta Rua, conforme era feito antigamente, pois nesta Rua 

existem pessoas idosas que necessitam deste atendimento em casa. Pede que ouvido o 

Plenário se oficie ao DNIT requerendo que seja realizada manutenção de quatro 

buracos grandes na entrada do trevo da Cidade de Cabo Verde, pois os mesmos estão 

dificultando a entrada dos veículos na Cidade. O Sr. Presidente Luiz Carlos diz que 

quando se fala em DNIT, se sente muito indignado, pois por várias vezes solicitou 

nesta Casa o envio de Ofício requerendo a colocação de placas em alguns pontos 

específicos informando o nome da Cidade de Cabo Verde e até hoje não houve 

atendimento ao pedido. Informaram a esta Casa que seria instalado um radar no 

Trevo de São Bartolomeu de Minas e até hoje nada foi feito. Foi solicitado reparos na 

pavimentação do local denominado “Desvio” na BR 146, informaram que o serviço 

foi realizado, mas não deram conta de fazer um serviço bem feito, assim diz não 

saber o que está acontecendo com aquele Departamento e nem que está no comando 

do mesmo, mas está uma vergonha, pois respostas em papel é fácil de se dar, mas a 

efetivação dos serviço não está sendo feita.   O Vereador Redno diz que os moradores 

do Bairro Santa Edwirges pedem mais uma vez, que o Executivo instale placas com 

nomes das ruas no referido Bairro, pois os carteiros não realizam entrega de 

correspondência neste local devido a falta destas placas com a indicação dos nomes 

das ruas e pedem ainda que seja instalada uma lixeira grande no Bairro para que 

possam depositar seus lixos, facilitando a coleta feita pelo caminhão. De uso da 

palavra o Vereador Luís Antônio Abílio comenta seus requerimentos: a) Requer que 

seja realizada pintura dos quebra molas existentes no Bairro Chapadão e Bairro Nova 

Cabo Verde, pois os mesmos estão totalmente sem pintura dificultando a visão dos 

mesmos pelos motoristas. Requer ainda, que seja realizada a pintura dos meios fios 

destes Bairros para uma melhor aparência visual. Pede que ouvido o Plenário seja 
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oficiado ao Executivo requerendo a possibilidade de instalação de uma barreira no 

Bairro Esteves, pois as pessoas de outras Cidades que são barradas na entrada da 

Cidade na barreira sanitária, dão a volta por Monte Belo e entram em nosso 

Município sem a menor fiscalização trazendo risco de contaminação pelo coronavírus 

a nossa população. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que 

ouvido o Plenário seja reiterado envio de Ofício ao DNIT de uma melhor sinalização 

na BR 146, nas proximidades da entrada da COOXUPÉ, onde o trânsito é intenso 

diariamente, ainda mais neste período de colheita do café. Vale ressaltar, que neste 

trecho os motoristas trafegam em alta velocidade, necessitando assim, a instalação de 

um radar nesta localidade. Lembra que pedidos anteriores feitos por esta Casa já não 

foram realizados, como: instalação de um radar no Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, sinalização com placas indicando movimentação de pedestres e ciclistas no 

asfalto fazendo caminhada, a fim de que os motoristas fiquem mais atentos neste 

trecho de estrada e outros pedidos que não foram atendidos por aquele Departamento, 

assim, espera que este pedido de instalação de radar próximo a entrada da 

COOXUPÉ seja atendido antes que ocorra acidente grave no local. Diz que durante a 

leitura do expediente foi lida correspondência enviada pela representação da Gerência 

Executiva e Negocial de Governo de Poços de Caldas, informando Crédito de 

Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, a qual não ficou muito clara, 

assim pede que seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo informações sobre 

este assunto, o que seria este recurso bloqueado, aguardando contrapartida do 

Município. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido o 

Plenário seja reiterado pedido de manutenção da pavimentação do trecho de estrada 

rural que entre Cabo Verde, Distrito de Serra dos Lemes e Coelhos, pois esta 

pavimentação encontra-se ainda no prazo de garantia da obra e está totalmente 

esburacada, pede que a Prefeitura acione a empresa executora da obra para esta 

manutenção. Diz que próximo a propriedade do Sr. José Reinaldo existe um buraco 

tão grande que os motoristas precisam passar pela via da contra mão para desviar do 

mesmo, causando perigo de acidentes no local. Assim pede providências urgentes. 

Pede que seja realizada manutenção com patrolamento e cascalhamento na estrada 

vicinal que dá acesso a propriedade do Sr. João Batista da Cruz no Bairro Vargem 

São José, pois o local encontra-se em estado precário de conservação. O Vereador 

Adriano Lange Dias pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

Municipal e que este requeira do Comitê criado para assuntos do COVID 19 

informações  sobre qual a forma adotada para realização dos testes do coronavírus 

aqui em nosso Município, nos profissionais que estão atuando na linha de frente, 

principalmente as pessoas que tem contato com a pessoa diagnosticada positivo para 

COVID 19, pois vemos inúmeros questionamentos quanto a esta questão e que seja 

uma resposta mais rápida. Diz serem sabedores dos prazos estabelecidos por Lei 
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destes prazos, com pena de crime de improbidade administrativa para o 

descumprimento destes prazos e aqui temos alguns Ofícios que foram enviados ao 

Executivo com seus prazos vencidos e nenhuma resposta nos foi enviada, assim pede 

mais agilidade quanto as respostas dos Ofícios pela Administração para que possam 

responder os questionamentos feitos pela população. O Sr. Presidente diz concordar 

com a fala do Vereador Adriano e lembra que há algumas Reuniões passadas duas 

cidadãs estiveram aqui requerendo seus direitos de informação sobre a não 

contratação das vagas estabelecidas no concurso realizado em 2019, diz ter sido 

indagado sobre a resposta do Executivo e infelizmente teve que responder que ainda 

não recebemos nenhuma resposta por parte do Executivo Municipal. Manifesta sua 

tristeza relacionada ao Executivo por não nos enviar as respostas necessárias para 

repassarmos a população. Diz achar tão fácil, ou fala sim ou fala não, mas que dê 

uma resposta aos anseios da população. O Sr. Presidente indaga se todos estão de 

acordo com o envio dos Requerimentos. Todos Vereadores manifestam-se favoráveis 

ao envio. Todos requerimentos serão enviados através de Ofício. Neste momento 

passa-se a Discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei Complementar n° 

161/2020 que, DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente solicita a 

Assessora Legislativa que faça a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei 

Complementar nº 161/2020 e submete o referido Projeto de Lei Complementar à 

discussão dos Senhores Vereadores. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

aprovação do referido Projeto de Lei Complementar uma vez, ser este de extrema 

importância para a Lei Orçamentária para o exercício de 2021, bem como atende a 

todos os requisitos legais previstos no art. 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e 

Lei Complementar nº 101/2000, além de possuir todos os anexos necessários. O 

Projeto de Lei Complementar é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente submete o referido Projeto de Lei Complementar à votação 

dos Senhores Vereadores. Os Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação 

do referido Projeto permaneçam como estão. O Projeto de Lei Complementar é 

aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a 

aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 161/2020 por todos Vereadores 

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

presença de todos a mais esta Reunião Ordinária, passando a Reunião Extraordinária 

para discussão apreciação e votação dos Projetos de Lei nºs 2.144 e 2.145/2020, em 

regime de urgência.  E eu Assessora Legislativa, lavrei a presente Ata que, depois de 

submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada.  

_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula    
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_______________________________       __________________________________ 

Juscelino Tereza      Luís Antônio Abílio      

                       

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

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 29 (VINTE E NOVE) DE JUNHO DOIS MIL E VINTE, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 
 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 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 

Interina do Vereador Luiz Carlos Ribeiro 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, Redno Alexandre da Silva, 

Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador  Roque Antônio Dias, com a devida 

apresentação de Atestado Médico por  tempo indeterminado diante da pandemia do 

COVID 19 e Vanderlei Aparecido Braga, devidamente justificada. Iniciada a 

Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes, e passa-se a fase do 

EXPEDIENTE, e solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura  do Parecer 

referente ao Projeto de Lei nº 2.144/2020 que, INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SIMASE, NAS MODALIDADES DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE, DESTINADA A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI NO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia  

submete o referido Projeto de Lei à discussão dos Senhores Vereadores. De uso da 

palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que o menor infrator em nossa 

Cidade não recebia nenhuma medida socioeducativa mediante suas infrações, eram 

apenas advertidos no fórum e voltam as suas vidas quase que normais. Com a 

aprovação deste Projeto fará com que estes menores infratores frequentem algumas 

atividades específicas no CRAS e isso será muito positivo, pois tirará estes 

adolescentes das ruas evitando o acometimento de novos delitos e ainda aprenderão 

alguma função gratificante para suas vidas. E se diz totalmente favorável a aprovação 

do Projeto em discussão. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente submete o referido Projeto de Lei à votação dos Senhores 

Vereadores. Os Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido 

Projeto permaneçam como estão. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa que 

proceda a leitura  do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.145/2020 que, ALTERA 

A LEI MUNICIPAL 2.024 DE 28/03/2003 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIA . Na 

sequencia  submete o referido Projeto de Lei à discussão dos Senhores Vereadores. 

Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto  por se tratar 

apena de alteração material, adequando a nomenclatura conforme determinação da 
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Secretaria estadual de Defesa Civil (SEDEC), mantendo as mesmas atribuições e 

funções da Lei de 2003. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente submete o referido Projeto de Lei à votação dos Senhores 

Vereadores. Os Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido 

Projeto permaneçam como estão. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 

2.144 e 2.145/2020 por todos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradeço a presença de todos a mais esta Reunião 

Extraordinária e deixo marcada a próxima para o dia 03 de agosto de 2020 (Segunda - 

Feira)  ás 19:00 horas, pois estaremos entrando em recesso Legislativo e caso seja 

necessários os Senhores serão convocados na forma regimental. E eu Assessora 

Legislativa, 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   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO.  

 

 


