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

REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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, João Paulo de Moraes, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

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

Vitor Espedito Megda. Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Reverendíssimo Pastor 

da Igreja Batista Vale das Bênçãos, Sr. Antônio Carlos da Silva, 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 que proceda a leitura dos 

requerimentos feitos por escrito pelos Senhores Vereadores e leitura das demais 

correspondências constantes no expediente, as quais ficarão arquivadas nas 

dependências da Secretaria da Câmara. Requerimentos formulados pelo Vereador 

Daniel Galdino Barbosa Filho: a) Requer que seja construído um banheiro e instalado 

um bebedouro no parquinho infantil existente no Bairro Nova Cabo Verde, pois as 

crianças que lá frequentam precisam pedir água aos vizinhos do local ao sentirem sede. 

Ressalta que estas benfeitorias são o mínimo a ser oferecidos as nossas crianças e se 

faz necessário este atendimento com urgência. b) Requer que seja realizada uma 

limpeza no Ribeirão Assunção, em toda extensão da Rua Assunção, pois o Ribeirão 

encontra-se muito sujo, com muito lixo e acumulando animais mortos no local. Se faz 

necessário esta limpeza para um melhor escoamento da água. Requerimentos 

formulados pelo Vereador João Paulo de Moraes: a) Requer que seja instalada 

iluminação na Pracinha localizada na saída do Bairro Chapadão, ao final da Rua Rio 

de Janeiro, onde foi instalada uma academia ao ar livre, pois os moradores próximos 

ao local reclamam da escuridão e aglomeração de dependentes químicos neste 

ambiente. b) Requer que seja realizada manutenção, patrolamento e limpeza nas 

laterais da estrada rural que dá acesso ao Bairro São Boaventura, pois com a ocorrência 

das chuvas esta estrada encontra-se em estado precário de conservação e o mato alto 

em suas laterais atrapalham a visibilidade dos motoristas. Requerimentos formulados 

pela Vereadora Maísa Renata Batista Gianini: a) Requer providências urgentes, 

relacionadas a diversos cavalos soltos no loteamento Residencial Primavera, do 

proprietário Sr. Valdir Gonçalves Figueiredo, em nosso Município. Segundo o 

proprietário, estes animais ficam soltos em períodos diurno e noturno, estão 

danificando construções lá  iniciadas, pisoteiam encanamentos instalados e vagam pelo 
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loteamento podendo ocasionar acidentes graves com veículos que transitam naquela 

estrada próxima a este local e proliferação de carrapatos. b) Requer informações acerca 

dos parâmetros utilizados na análise de concessão de insalubridade e periculosidades 

aos servidores públicos do Município. Requer também informações acerca de 

eventuais cortes ocorridos no último ano e no presente, com a respectiva 

fundamentação jurídica ou de profissional responsável que motivaram os cortes. Por 

fim, que nos seja informado se existe estudo em andamento relacionado ao assunto, 

visando a atualização dos parâmetros, em especial em relação ao momento pandêmico 

que vivemos, bem como visando eventuais correções. c) Requer que sejam instalados 

braços de iluminação em alguns postes existentes na Rua Praia Formosa, nas 

proximidades do galpão de peças usadas para carro da Sra. Regiane Prado, pois no 

local já existem postes, restando apenas a instalação destes braços. Ressalta-se que o 

local é bastante escuro e necessita desta iluminação. d) Requer que o proprietário do 

terreno próximo a residência de nº 345, na Rua Vereador Antônio Firmino de Carvalho, 

seja notificado, para que o mesmo realize a limpeza do terreno vazio e providencie a 

canalização das águas das enxurradas neste local, pois esta água está infiltrando nas 

laterais do muro desta residência podendo ocasionar seu desmoronamento. e) Que que 

seja oficiado ao DNIT requerendo a instalação de sonorizador nas laterais das vias da 

BR 146, mais precisamente na Localização 21°27'46.8"S 46°24'17.4"W -21.462987, - 

46.404844, em frente o galpão de peças usadas para carros, da Sra. Regiane Prado,  

para melhor segurança dos motoristas e pedestres que transitam pela BR nesta 

localidade. Segue foto do local, anexa. Requerimentos formulados pela Vereadora 

Vanda Célia da Silva: a) Requer  que seja tomada alguma providência quanto a erosão 

causada pelas chuvas nos túmulos do cemitério do Distrito de São Bartolomeu de 

Minas.Pede que seja feita uma contenção desta erosão e que seja feita pavimentação 

com concreto na via principal e vias que dão acesso aos túmulos, pois, o local é todo 

em terra batida e se faz necessário estas melhorias. Segue fotos anexas. b) Requer que 

sejam realizadas algumas melhorias ao lado esquerdo do velório do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas. Que sejam plantadas gramas e árvores neste local e que sejam 

instalados alguns bancos para melhor comodidade das pessoas que lá precisarem ficar 

por ocasião de velório de seus entes queridos ou amigos. c) Requer que sejam tomadas 

algumas providências quanto a causa animal no Município, conforme deliberado em 

Reunião realizada no dia 15 de fevereiro de 2021, as 09 horas da manhã, na Câmara 

Municipal:  • Carro equipado para transporte dos aninais; • agilidade na realização de 

licitação para contratação de veterinário para castração dos animais abandonados e 

atendimento de emergências (acidentes, envenenamento, etc);  • colocação de suportes 

com vasilhas para água e ração; • Disponibilização de ração para trato dos cães em 

situação de rua identificados pela coleira; • Disponibilidade de um Servidor para 

reposição de água e ração nos recipientes instalados e para atendimento de eventuais 

emergências (denúncias); • aquisição de coleiras para identificação destes animais; • 

disponibilização de um local para a recuperação dos animais castrados e acidentados 
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que passarem por atendimento veterinário; • levantamento dos animais de rua e 

domésticos para controle da municipalidade. d) Requer que sejam construídas rampas 

de acessibilidade e colocação de corrimão nos degraus de entrada no cemitério 

municipal, pois pessoas especiais e idosas encontram muitas dificuldades em se 

locomoverem por este local, diante da ausência desta acessibilidade. Requer ainda, que 

seja disponibilizado, aos Servidores do Cemitério EPIs (luvas, vestuário adequado e 

máscaras) para que possam trabalhar em segurança.  e) Requer informações de previsão 

da restauração da Casa da Cultura e de espaço adequado para Biblioteca Municipal 

Professora Alice de Abreu Siqueira. f) Requer que as respostas dos requerimentos 

feitos pelos Vereadores  nos sejam enviadas quinzenalmente, para que não acumule 

tantos pedidos e para que os munícipes tenham resposta mais rápida de suas 

solicitações. Requerimentos formulados pelo Vereador Vitor Espedito Megda: a) 

Requer que sejam instaladas galerias de concreto (passador de gado) nas seguintes 

estradas rurais: Bairro Pasto Grande, próximo a propriedade do Sr. “Graia”, próximo a 

propriedade do Sr. Nem Costa, no Bairro Esteves e próximo a propriedade do Sra. 

Jucirlei e Sr. Arlindo no Bairro Fundão dos Cardosos. Salienta que estas galerias de 

concreto podem ser até mais caras, mas será uma obra permanente que não precisará 

ser substituída conforme os mata burros feitos com madeira. Segue foto anexa. b) 

Requer informações sobre previsão de inauguração e funcionamento da Unidade 

Básica de Saúde (UBS) construída no Bairro Coelhos. A matéria é considerada de 

deliberação pelos(as) Senhores(as) Vereadores(as) presentes. Em seguida, passa-se ao 

USO DA TRIBUNA LIVRE. A Sra. Presidente concede a palavra ao 1º Tenente do 

Pelotão da Polícia Militar, Sr. Sandro Olímpio de Lima Almeida, que agradece a  

oportunidade em estar aqui nesta noite e deixa a polícia militar a disposição dos 

Poderes Legislativo/Executivo e demais órgãos do Município e pede que se faça o 

encurtamento deste contato para informações e que não se tenha tantas formalidades 

quando necessário acionar os serviços militares, que possamos resolver as demandas 

que incomodam a população de forma mais direta e simples. Diz que há um prazo 

estipulado para primeiro de março de 2021 para solicitação de emendas parlamentares 

juntos aos Deputados Federais, assim pede o apoio desta Casa no encaminhamento de 

Ofício aos Deputados fazendo a reivindicação de emendas para aquisição de patrulha 

rural e outros equipamentos necessários para o bom e efetivo trabalho da policia militar 

em nosso Município. Fala da importância de instalação de câmeras nas entradas da 

Cidade e pontos estratégicos rurais, a fim de se inibir a ação de bandidos em nosso 

Município, fala que nas Cidades da região este monitoramento por câmeras já existe e 

contribui muito com a segurança das cidades. Fala da importância da colaboração da 

população em denunciar carros e pessoas estranhas que possam estar mapeando os 

locais a serem atacados por bandidos, pede que sempre anote a placa de veículos 

suspeitos para facilitar a identificação ao serem abordados pela polícia. Menciona a 

causa animal e ressalta que a polícia militar está atenta quanto a esta fiscalização e com 

a mudança da Lei houve um agravamento da pena, que vai de 2 a 5 anos de prisão para 
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pessoas que cometerem crime de maus tratos a animais, em especial cachorros e gatos, 

e é importante que quando se for fazer alguma denúncia que se tenha uma filmagem 

ou fotos dos maus-tratos para que a polícia possa agir a partir dessas provas. O assunto 

é amplamente discutido, e alguns Vereadores fazem questionamentos e teceram suas 

considerações sobre os assuntos tratados, com o comprometimento de envio de Ofício 

aos Deputados Federais requerendo a destinação de emenda parlamentar para aquisição 

de patrulha rural e outros equipamentos para o trabalho da polícia militar em nosso 

Município. Toda gravação na íntegra desta explanação fica salva no computador da 

Secretaria. A Sra. Presidente agradece a presença do 1º Tenente Sandro aqui nesta noite 

fazendo esta belíssima explanação sobre assuntos pertinentes ao nosso Município e 

coloca este Poder Legislativo a disposição para quando necessitar de algo ou para 

utilização desta Tribuna. A Sra. Presidente consulta os Senhores(as) Vereadores(as) se 

estão de acordo em conceder a palavra ao Sr. Ivair Ribeiro de Paula, morador do Bairro  

Fundão dos Cardosos que falará sobre algumas necessidade de seu Bairro.  Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da palavra. Com a palavra Sr. Ivair  

por 05 minutos. De uso da palavra o Sr. Ivair  inicia sua diz estar aqui hoje para trazer 

algumas necessidades de seu Bairro, a primeira é relacionada a uma ponte localizada 

no início do Bairro a qual está bastante danificada, diz que no ano passado foram 

substituídos alguns pranchões, restauração esta que não foi suficiente para o tamanho 

do problema, assim pede providências urgentes quanto a manutenção total desta ponte. 

A segunda necessidade do Bairro está localizada na propriedade do Sr. Arlindo Ribeiro, 

que diz respeito a construção de uma passagem de gado subterrânea, pois este 

proprietário trabalha com criação de gado leiteiro e cedo precisa passar com este gado 

por esta estrada principal do Bairro e a mesma é muito movimenta na parte da manhã 

por veículos e pedestres, onde até já aconteceram alguns acidentes e em conversa com 

o Sr. Arlindo, o mesmo pediu que fosse feita esta reivindicação aqui hoje de passagem 

subterrânea através de instalação de galerias de concreto com cerca de um metro e 

setenta centímetros de altura e a largura da estrada, que não é muito, para que o gado 

não precise passar pela estrada principal.  A terceira necessidade é a autorização do 

Prefeito Municipal para aplicação de roundup (herbicida) nas laterais da estrada 

daquele Bairro, pois há local que a estrada está se fechando, não cabendo dois carros 

de pequeno porte passando ao mesmo tempo e se faz necessária esta manutenção e 

limpeza com máquina nas margens desta estrada. Diz que estas são as reivindicações, 

não é muita coisa, só pede que os Senhores Vereadores intercedam junto ao Executivo 

para esta realização dos serviços. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda 

disse que em conversa com o Sr. Prefeito, solicitou a instalação de manilhas nas 

cabeceiras das pontes para canalização e contenção das águas das enxurradas, a fim de 

não danificar as pontes e as estradas. Manifesta seu agradecimento ao Sr. Prefeito por 

ter realizado serviço com máquinas na estrada retirando a água das enxurradas nos 

morros, restando agora a parte das baixadas. A Sra. Presidente agradece a presença do 

Sr. Ivair nesta noite e sempre que precisar esta Casa estará de portas abertas para 
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recebê-lo.  Em seguida, a Sra. Presidente consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. 

Vanderlei Aparecido Braga, se há inscritos para utilização da palavra livre. Este 

informa que não há inscritos para a utilização da palavra livre.   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 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(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. Como não há nenhum 

Projeto para ser encaminhado,  passa-se a discussão dos requerimentos. A Sra. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento 

verbalmente. Os Vereadores Daniel, Vanda e Vitor comentam seus requerimentos, os 

quais estão descritos na íntegra no início desta Ata. O Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga manifesta seus agradecimentos ao Secretário da Saúde Sr. Ademir Antônio 

Coutinho, pela atenção a ele dispensada, quanto a uma resposta satisfatória ao 

atendimento médico realizado no Distrito de Serra dos Lemes. Diz que o atendimento 

inicial é de dezesseis pessoas, mas que em breve aumentará para vinte ou vinte cinco 

atendimentos. Pede que ouvido o Plenário Ofício seja elaborado pela Câmara com o 

nome de todos os Vereadores solicitando emenda parlamentar para aquisição de 

patrulha rural e outros equipamentos para o Pelotão da Polícia Militar de nosso 

Município. Requer que seja enviado Ofício de pesares assinado por todos Vereadores 

a família do Sr. Luiz Augusto de Melo, manifestando sentimentos por seu falecimento 

de forma tão precoce, o que tanto nos entristeceu. O Vereador Luiz Carlos solicita um 

aparte e manifesta seus sentimentos pelo falecimento do Sr. Luiz Augusto, uma pessoa 

que trabalhou na administração passada e que sempre estava disponível ao atendimento 

as necessidade da população de caboverdense. E chama a atenção de todos para a 

gravidade do COVID 19, ressaltando que essa doença não é brincadeira e temos que 

nos cuidar e seguir todos os protocolos sanitários a fim de evitarmos esta proliferação 

deste vírus tão letal. O Vereador Vitor solicita um aparte e diz que resume o ex 

Secretário Luiz Augusto como uma pessoa firme, honesta e trabalhadora, diz ser uma 

tristeza muito grande para todos esta perda em nossa cidade. A Vereadora Maísa 

manifesta todo seu sentimento de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Augusto e pede 

para que Deus conforte o coração de suas filhas e esposa. Lembra da dedicação do ex 

Secretário que não media esforços para atender as demandas da população 

caboverdense. Lembra que no dia de hoje tivemos mais uma vítima do COVID 19 em 

nosso Município, Dona Maria. Precisamos pedir a proteção de Deus, mas também 

fazermos a nossa parte, seguindo todos protocolos sanitários, evitando com isso perda 

de pessoas queridas em nosso Município.  O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que 

ouvido o Plenário, seja oficiado ao Executivo reportando as reivindicações feitas pelo 

Sr. Ivair Ribeiro de Paula, aqui nesta noite. Requer a pedido da Munícipe Maria Podestá 

que seja realizada manutenção na estrada Rural do Bairro Condessa ao Bairro São 
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Boaventura, a qual encontra-se em estado precário de conservação. O Vereador Daniel 

Galdino Barbosa Filho pede que ouvido o Plenário, seja questionado a COPASA qual 

a data mais precisa para a execução desta obra e prazo de entrega da obra de 

canalização da rede de esgotos no Bairro Primavera, pois foi dito que a licitação já foi 

aberta e a obra será concluída de 2021 a 2023. Assim solicita uma melhor especificação 

deste prazo. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido pede que ouvido o Plenário seja 

enviado Ofício parabenizando a Chapa eleita do Conselho de Desenvolvimento  

Comunitário do Distrito São Bartolomeu de Minas (CODESBA), na qual foi eleito 

Presidente o Sr. Hamilton de Sousa Filho. Que seja enviado um Ofício a Chapa eleita 

no Distrito de Serra dos Lemes, onde foi eleito Presidente o Sr. Paulo César Ferreira. 

Indaga ao líder do Governo na Casa Sr. Luiz Carlos se tem alguma informação sobre a 

obra da creche no Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois, foi informado de que a 

empresa abandonou a obra, desistiu da construção e foi embora. Assim, gostaria de 

saber se o Prefeito Cláudio já está ciente do problema e já está solucionando o 

problema. Ressalta que a obra está parada e trata-se de um elefante branco no Distrito, 

construção lenta, mas, que é de grande importância para o local e se faz necessário o 

seu término o mais rápido possível. O Vereador Luiz Carlos diz estar cinte da 

desistência da empresa com relação a obra no Distrito de São Bartolomeu de Minas e 

que o Prefeito já está tomando todas as providências necessárias para a continuidade 

da obra. Lembra que a creche seguirá os padrões da estrutura física das existentes e 

será construída com recursos próprios, o que torna os procedimentos necessários mais 

rápidos, diz que já estão elaborando nova licitação e em breve os serviços serão 

retomados. Diz que buscará mais informações a respeito do assunto junto ao Executivo 

e trará para próxima Reunião.  Em seguida, a Sra. Presidente consulta se todos os 

Senhores(as) Vereadores(as) estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos se 

manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados.  Na sequência, passa-se 

a apreciação, discussão e votação dos Projeto de Lei Complementar já encaminhados 

nesta Casa Legislativa. Solicita a Primeira Secretária, Vereadora Vanda Célia da Silva, 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 

167/2021, REVOGA, “IN TOTUM”, O ARTIGO 275 DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 

008, DE 03 DE SETEMBRO DE 1999, QUE “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE” E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em 

seguida, submete o referido Projeto de Lei Complementar à discussão dos Senhores 

Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores se manifestam favoráveis a 

aprovação deste Projeto em discussão por se tratar da revogação de um dispositivo do 

Estatuto dos Servidores Municipais que se encontra em completo descompasso com a 

legislação hodierna, entendimentos jurisprudenciais e do Tribunal de Contas, além de 

caracterizar flagrante inconstitucionalidade. Esclarece-se que o dispositivo em questão 

se refere à forma de remuneração dos agentes políticos, contudo representa um conflito 

de normas, em especial podendo inclusive caracterizar acúmulo de cargos, 

necessitando da presente adequação para que reflita legalidade. Salienta-se que o 



47 
 

Estatuto dos Servidores Municipais foi instituído no ano de 1999, ou seja, já conta com 

22 (vinte e dois) anos, necessitando de adequações. O Projeto é aprovado, por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. Submete o referido Projeto de Lei Complementar 

à votação dos Senhores Vereadores. Podem se manifestar. 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. Na sequência,  solicita a Primeira Secretária, Vereadora Vanda Célia da 

Silva, que proceda a leitura dos Pareceres referentes aos Projeto de Lei Complementar 

nº 168/2021 que, DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 

COMPLEMENTAR Nº 008, DE 03 DE SETEMBRO DE 1999, QUE “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE” E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei Complementar n° 169/2021 que, DÁ NOVA REDAÇÃO 

AO ARTIGO 127 DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 008, DE 03 DE SETEMBRO DE 1999, 

QUE “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE” E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Informa que os dois Projetos serão 

submetidos a apreciação, discussão e votação de uma só vez por se tratarem de assuntos 

correlacionados. Submete os referidos Projetos de Lei Complementar à discussão dos 

Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores se manifestam favoráveis 

a aprovação destes Projetos por se tratarem de reivindicações antigas dos servidores 

públicos do município de Cabo Verde, visto que se viam penalizados em caso de 

licença para tratamento de saúde, perdendo férias regulamentares e férias prêmios caso 

tenham tido 60 ou 90 dias respectivamente de atestados. Esclarece-se que os projetos 

em questão adequam a legislação hodierna, garantindo que os servidores tenham seus 

direitos resguardados, bem como que possam licenciar-se para cuidar da própria saúde, 

sem que percam seus direitos. Salienta-se que o Estatuto dos Servidores Municipais foi 

instituído no ano de 1999, ou seja, já conta com 22 (vinte e dois) anos, necessitando de 

adequações. Os Projetos são aprovados, por todos Vereadores presentes, sem emenda. 

Submete os referidos Projetos de Lei Complementar à votação dos Senhores 

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

aprovação dos referidos Projetos permaneçam como estão. Os Projetos de Lei 

Complementar são aprovados, por todos Vereadores presentes, sem emendas.  A 

Senhora Presidente anuncia a aprovação dos Projetos de Lei Complementar nºs 167, 

168 e 169/2021, por todos Vereadores, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, 

para constar, agradece a presença de todos e encerra esta Sessão Ordinária deixando 

marcada a próxima para o dia 1º de março de 2021 as 19 horas. E eu Assessora 

Legislativa, lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, 

vai por todos assinada. 

_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    João Paulo de Moraes 
 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro    
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_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido  

      

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 
 


