
75 
 

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

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

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezenove dias do mês de agosto 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 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: Vitor Espedito Megda e Juscelino Tereza. 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 ao Sr. Marcos Antônio de 

Oliveira Carvalho que fará convite sobre 6º Concurso de Qualidade dos Cafés de 

Cabo Verde – MG 2019. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da 

palavra. Com a palavra Sr. Marcos por 05 minutos. De uso da palavra o Sr. Marcos 

agradece a oportunidade por estar aqui mais uma vez realizando este convite, 

comprovando a importância desta realização no Município e demonstrando o 

potencial de produção de cafés especiais no nosso Município. Diz que o processo se 

iniciará agora no dia 26 de agosto com a apresentação das amostras no CODEBASS e 

na sequencia as mesmas serão destinadas ao Instituto Federal de Muzambinho para a 

realização das demais etapas do concurso e apresentação de tecnologias a valorização 

do produto no mercado. De uso da palavra os Vereadores Adriano Lange Dias, Luiz 

Carlos Ribeiro e o Sr. Presidente, manifestam agradecimento e reconhecimento a 

pessoa do Sr. Marcos e a Associação ASPROCAFÉ, pela iniciativa e realização de 

mais um concurso de cafés especiais em nosso Município, com a certeza de que esta 

realização só agrega qualidade e valor ao produto em questão.  Em seguida, consulta 

o Vereador Segundo Secretário, Sr. Roque Antônio Dias, se há inscritos para 

utilização da palavra livre, este informa que estão inscritos os Vereadores: Redno 

Alexandre da Silva e Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador Redno 

comenta que há dias atrás três pessoas contratadas pela Prefeitura para realizarem 

roçagem das margens das estradas rurais foram dispensadas pelo Secretário Luiz 
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Augusto Melo, assim indaga ao  líder do Prefeito na Casa se tem alguma informação 

sobre isso, porque estava indo tão bem os serviços dos roçadores, as margens das 

estradas limpas possibilitando uma visão melhor aos motoristas, e agora foram 

dispensados, sendo que seus contratos eram até 2020. Salienta que a parte rural do 

nosso Município é muito extensa e a realização deste serviço de roçagem em alguns 

lugares deixa a desejar, assim em sua opinião os roçadores não deveriam ter sido 

dispensados neste momento evitando assim reclamações futuras de mato alto nas 

margens das estradas rurais. Manifesta seus sentimentos e tristeza pelo falecimento 

da Sra.  Jesuína da Silveira Navarro,  conhecida carinhosamente como Dona Zininha 

e tão estimada por todos cabo-verdenses, diz que estiveram presentes em seu velório 

e deixa registrado aqui um desabafo de um acontecimento desagradável quanto à 

escola estadual Major Leonel, diz achar que deveriam ter tido um pouco mais de bom 

senso e ter enviado um representante e uma homenagem a Dona Zininha pelo que ela 

representou àquela escola, talvez se fosse outra pessoa deveria ter sido diferente, 

aproveita a presença de pessoas que conviveram com ela durante sua vida e que são 

consideradas sua família, para manifestar suas condolências e volta a repetir que a 

escola Major Leonel deveria ter tido dignidade, respeito e consideração e ter enviado 

um representante para se sensibilizar com o falecimento da estimada Dona Zininha, a 

qual deixou um grande legado a sua família e toda população cabo-verdense. Pede 

que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício de Pesares a família da Sra. Zininha e 

do Sr. Antônio Ribeirinho, manifestando sentimentos por seus falecimentos. De uso 

da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro manifesta seus sentimentos pelo 

falecimento da Dona Zininha e diz aos familiares presentes que seu nome sempre 

ficará gravado em nossos corações, pois tratava-se de uma pessoa ímpar e especial e 

como seu ex aluno deixa registrada sua tristeza por seu falecimento. Diz que no 

momento oportuno desta Reunião solicitará o envio de um Ofício ao DNIT em 

agradecimento aos reparos solicitados na BR 146 no trecho denominado “Desvio”, 

lembra que foi um requerimento de sua autoria o qual foi prontamente atendido e 

amenizou o rebaixamento do asfalto no local. Salienta que no dia 16 de agosto de 

2019, completou um ano do falecimento do saudoso Padre Henrique Neveston da 

Silva, diz que foi feita uma reforma no túmulo, com realização de missa campal para 

bênção do túmulo onde está também o frei Bonifácio, salienta que esta reforma foi 

feita com dinheiro da paróquia e doação de paroquianos. Foi celebrada missa  

homenagem ao padre Henrique na igreja Matriz, onde o Padre Rovilson foi muito 

feliz em suas palavras agradecendo a família do Padre Henrique por tudo que ele 

realizou e representou em nossa Comunidade e na Diocese, lembrando que ele era o 

braço direito do Bispo Dom Lanza e nunca recebeu um agradecimento digno do 

mesmo diante de todo seu serviço prestado frente a igreja. Salienta que a família do 

Padre Henrique ficou muito feliz e agradecida por este reconhecimento. Diz que em 



77 
 

suas idas ao cemitério pode perceber que os servidores que lá trabalham não possuem 

equipamentos de proteção, como: luvas, roupa adequada, máscaras e outros, 

lembrando que trata-se de um local que possui níveis de contaminação e os 

trabalhados necessitam destes equipamentos básicos para sua proteger sua saúde, 

assim pede que o setor de obras da Prefeitura se atente para concessão destes quites 

de materiais de proteção aos servidores que lá trabalham, diz que no momento 

oportuno da Reunião solicitará o encaminhamento de Ofício ao Executivo. Comenta 

sobre a ponte que dá acesso a Chácara São Francisco, a qual está danificada, diz ter 

conversado com o Sr. Luiz Augusto Melo e o mesmo informou que existem várias 

obras em andamento no Município, e um dos próximos serviços serão realizados lá e 

que estão aguardando alguns detalhes para iniciarem os serviços no local, indaga ao 

líder do Prefeito na Casa se tem alguma informação sobre o assunto, pois trata-se de 

uma ponte muito utilizada pelas pessoas que residem nesta Chácara. O Vereador 

Adriano diz que responderá ao questionamento do Vereador Luiz Carlos e do 

Vereador Redno no momento que utilizar-se da Tribuna. O Vereador Clayton Ulisses 

de Paula solicita um aparte de manifesta todo seu sentimento de pesares aos 

familiares da Dona Zininha e do Sr. Antônio Ribeirinho, comenta sobre a instalação 

da imagem da padroeira logo na entrada de nossa Cidade, uma pareceria realizada 

entre a paróquia e a Prefeitura Municipal, pois ficou muito bonita e trata-se de um 

belíssimo trabalho realizado, indaga se o Vereador Luiz Carlos tem algo a falar sobre 

esta instalação. O Vereador Luiz Carlos diz que foi uma parceria realizada com 

grande êxito, e Nossa Senhora da Assunção foi colocada de braços abertos recebendo 

a todos que chegam a Cabo Verde e gerou-se uma certa preocupação quanto a 

questão de vandalismos, mas no dia da celebração uma pessoa lá presente já se 

prontificou a cuidar diariamente do local onde foi colocada Nossa Senhora da 

Assunção e isso muito comoveu a todos que presenciaram esta atitude, e demonstrou 

o respeito, a crença e fé do nosso povo. O Vereador Clayton sugere que seja 

encaminhado Ofício ao Padre Rovilson e todos envolvidos nestas realizações 

reconhecendo e parabenizando-o trabalho desenvolvido frente a igreja católica em 

nosso Município. O Vereador Roque Antônio Dias solicita um aparte e diz que as 

vezes o Vereador realiza seu trabalho e passa despercebido por todos, relembra o 

transtorno vivido por toda população quando o desvio ficou interditado por vários 

meses diante da obra lá realizada. E em Reunião passada foi feito um pedido pelo 

Vereador Luiz Carlos ao DNIT para que realizassem manutenção no local, devido 

rebaixamento do asfalto e o pedido foi prontamente atendido, assim parabeniza o 

trabalho realizado pelo nobre Vereador nesta Casa por sua representatividade junto a 

comunidade cabo-verdense. Manifesta seus sentimentos pelo falecimento da Sra. 

Zininha e diz que infelizmente não ficou sabendo do seu falecimento e sugere ao Sr. 

Rafael que viabilize a publicação de falecimentos no site caboverdenoticias, diz que 
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simpatizava-se muito com o trabalho realizado pela Dona Zininha em prol dos 

animais, pois também gosta de cuidar destes animais indefesos e diz ter sete gatos em 

sua casa. O Vereador Luiz Carlos agradece as palavras proferidas a sua pessoa e 

salienta que os Vereadores tem muito “poder”, basta pedir as pessoas responsáveis 

que alguma posição nos será dada. Lembra do problema de mau cheiro na Rua 

Quintino Bocaiuvas mencionado aqui nesta Casa por sua pessoa e eles foram ao local 

imediatamente, diz ter conversado com os Servidores da empresa por diversas vezes, 

os quais são ótimos e prestativos, diz que sempre foi tão bem atendido que as vezes 

fica até constrangido com tanta atenção e por isso que nós Vereadores temos que 

utilizar do nosso “poder” de forma correta, focar e direcionar no que realmente se 

quer resolver. 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. O Sr. Presidente 

encaminha o Projeto de Lei Complementar nº  156/2019 que, REVOGA O INCISO VI 

DO ARTIGO 549 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 005 DE 22/12/98 (CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) QUE DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE SERVIÇOS DE 

EXPEDIENTES DIVERSOS – DARM – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RENDAS 

MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão elaboração de 

Parecer e apreciação em Plenário. Na sequencia, 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: Reitera pedido de manutenção com cascalhamento 

nas estradas vicinais dos Bairros Rurais: Esteves, São João, Coelhos e Fundão dos 

Cardosos, pois as mesmas encontram-se em estado precário de conservação. Requer 

que esta manutenção seja feita antes que se inicie o período chuvoso. O Vereador 

Juscelino Tereza também comenta seu requerimento: Requer que seja instalada uma 

lixeira grande na Rua Praia Formosa, entre a residência de nº 1260 e 515, que seja 

instalada bem no meio desta numeração citada para que todos os moradores do local 

sejam beneficiados. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias comenta que 

solicitou ao Executivo através de Ofício enviado por esta Casa a realização de um 

levantamento em toda extensão do ribeirão Assunção a partir do CODEMA  e da 

Defesa Civil, com objetivo de termos conhecimento dos locais que seriam necessário 

a realização de um trabalho mais efetivo quanto a prevenção de enchentes em 

períodos chuvosos. Salienta que de acordo com esta solicitação nos foi enviado 

Ofício de n° GAB 198/2019 com relatório completo elaborado pelo CODEMA, em 



79 
 

anexo,  informando todos os pontos vulneráveis numa extensão de 4.710 metros da 

extensão do Ribeirão Assunção. Assim pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo, o qual de posse deste relatório a nós enviado, possa realizar o serviço de 

limpeza e desobstrução destes pontos sugeridos no relatório do CODEMA e defesa 

Civil, a fim de se prevenir o acontecimento a de enchentes em períodos chuvosos, o 

que ocorre grandes transtornos aos moradores próximos a estes locais.  Requer uma 

maior atenção quanto aos pontos das estradas rurais onde existem os chamados 

“encravadores”, que seja feito um trabalho com o rolo compactador e cascalho para 

que em períodos chuvosos as pessoas que utilizam-se destas estradas não sofram com 

seus veículos encravados nestes locais. Pede que seja feito conforme já o foi na 

estrada do Bairro Coelhos, Serra dos Lemes, intervenções estas solucionarão o 

problema em épocas chuvosas. O Vereador Luiz Carlos sugere que sejam retirados os 

paralelepípedos das ruas que serão pavimentadas e que estes sejam colocados nestes 

pontos de estrada mais críticos, pois assim seria uma solução permanente par este 

problema que ocorre frequentemente em períodos chuvosos. O Vereador Adriano 

salienta que segundo informações de engenheiros responsáveis pela pavimentação a 

obra de recapeamento não pode se retirar os paralelepípedos, mas caso tenha havido 

alguma mudança quanto a este critério, certamente o Executivo poderá analisar esta 

possibilidade.  O Vereador Roque diz concordar com as palavras do Vereador 

Adriano quando diz que precisa se aproveitar o momento de estiagem para realização 

destes serviços, uma vez que em períodos chuvosos fica-se impossibilitada esta 

realização, assim comenta que no Distrito de São Bartolomeu de Minas ocorre um 

problema muito sério com enxurradas que inundam as residências na Rua Targino de 

Assis Dias, assim pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo 

providências quanto a este problema antes que se inicie o período chuvoso, salienta 

que foi prometido fazer a substituição das manilhas lá existente e construção de mais 

bueiros e nada foi feito, os moradores sofrem com a incidência de enxurrada 

invadindo suas residências. O Vereador Adriano diz ter conversado sobre este 

problema nesta semana e o que foi descoberto é que parte do manilhamento da 

referida rua está entupido e acredita que para realizar a substituição destas manilhas 

com maior vazão não será um custo alto e com certeza o Prefeito estará realizando os 

serviços dentro da possibilidade orçamentária do Município. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro pede que ouvido o Plenário seus pedidos feitos no momento da Tribuna Livre 

para assuntos diversos seja transformado em Ofício. O Sr. Presidente consulta se 

todos os Senhores Vereadores estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos 

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

se  a fase de discussão, apreciação e votação dos Projetos já encaminhados nesta 

Casa. O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora Legislativa que faça a leitura do 

Parecer referente aos Projetos de Lei n° 2.116 /2019 que, AUTORIZA 
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TRANSFORMAÇÃO DE ÁREA RURAL EM ÁREA DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA, NOS 

TERMOS DO ART. 231, INCISO VIII DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 044/2008 (PLANO 

DIRETOR) DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de 

Lei nº 2.117/2019 que, AUTORIZA TRANSFORMAÇÃO DE ÁREA RURAL EM ÁREA DE 

URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 231, INCISO VIII DA LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL 044/2008 (PLANO DIRETOR) DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, os quais de acordo com o consenso de todos 

Vereadores serão discutidos e votados de uma só vez por se tratarem de Projetos que 

possuem a mesma finalidade. O Sr. Presidente submete os referidos Projetos a 

apreciação e  discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias diz que estes Projetos 

tratam da transformação de área rural em área de urbanização específica, o que 

possibilitará a regularização destas áreas para uma futura concretização de 

loteamentos a serem feitos no Município e por isso se diz favorável a aprovação 

destes Projetos. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que os membros da oposição 

nesta Casa também são favoráveis à aprovação dos Projetos diante do déficit de 

terrenos na Cidade e com a criação de futuros loteamentos nestas áreas possibilitará 

aos cidadãos a construção de sua casa própria. O Vereador Redno se diz favorável à 

aprovação destes Projetos para o bem de nossa Cidade, pois aumentando os Bairros 

nossa Cidade se desenvolverá e melhorará a qualidade de vida das pessoas. Os 

Projetos de Lei n°s 2.116 e 2.117/2019 estão aprovados pelos Vereadores presentes, 

sem emenda. Em seguida, solicita a Sra. Assessora Legislativa que faça a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei n° 2.120/2019 que, ESTABELECE 

OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS ESPECÍFICAS PARA 

MATERIAL RECICLAVEL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, e sua respectiva emenda. 

Na sequencia submete o referido Projeto a apreciação e  discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. De uso da palavra o 

Vereador Adriano ressalta a importância do mesmo diante da conscientização 

ambiental e diz que a administração já está desenvolvendo um Projeto para realização 

da coleta seletiva para destinação correta dos materiais recicláveis. Destaca que a 

Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães está elaborando um Projeto 

denominado Cidade Limpa, diz que os alunos e professores visitaram o aterro 

sanitário de nossa Cidade, onde receberam algumas orientações, diz que este Projeto 

tem o objetivo de ensinar, conscientizar alunos e a sociedade sobre a questão 

ambiental e do lixo produzido, assim observamos que as ações e ideias estão focadas 

em um único objetivo, a proteção ambiental e conscientização humana. Assim se diz 

totalmente favorável a aprovação do Projeto de Lei 2.120 e sua respectiva emenda, na 

qual se estende o prazo para 90 dias para os comerciantes se adequarem ao 

fornecimento das sacolas plásticas específicas para a realização de reciclagem no 

Município de Cabo Verde. O Vereador Clayton Ulisses de Paula complementa as 
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palavras do Vereador Adriano e diz que este Projeto de Lei já está sendo divulgado 

nas escolas Major Leonel e Pedro de Alcântara também e será expandido para todas 

as escolas rurais e dos Distritos para esta conscientização ambiental. O Vereador 

Roque Antônio Dias salienta a importância de Projeto como este serem aprovados e 

para proteger o meio ambiente pode contar com sua pessoa para esta aprovação, e diz 

que apenas um Prefeito não conseguirá corrigir todos os problemas existes quanto a 

esta questão, mas cada um fazendo a sua parte teremos um futuro melhor e mais 

consciente, lembra que na gestão do Tatu conseguiu-se extinguir o lixão que existia 

próximo a COOXUPÉ, e hoje o local é arborizado e foi criado o aterro sanitário. E 

hoje o Prefeito Édson está implantando esta Lei para reciclagem de materiais 

específicos, isso será de grande relevância também, assim cada Prefeito fazendo um 

pouquinho no final o resultado será grandioso em prol do meio ambiente e da 

qualidade de vida da população. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz saber que 

existem os fornecedores destas sacolinhas, os quais talvez não estejam preparados 

para a modificação das mesmas conforme exigência no Projeto, assim resolveram 

estender o prazo de adequação para que os fornecedores possam  se organizar e 

cumprir o que está estabelecido no Projeto de Lei ora em discussão. Lembra que as 

sacolinhas serão biodegradáveis para o descarte dos materiais recicláveis e isso será o 

começo desta conscientização de toda população para um cuidado maior com o meio 

ambiente, ressalta a importância da cooperativa de materiais recicláveis a qual precisa 

ser cada vez mais estimulada e reforçada, pois à mesma muito contribuirá para o 

sucesso e efetividade deste Projeto que hoje aqui estamos aprovando.  O Projeto de 

Lei n° 2.120/2019 está aprovado pelos Vereadores presentes, com emenda. O Sr. 

Presidente anuncia a aprovação dos Projetos de Lei nºs  2.116, 2.117/2019,  pelos 

Vereadores presentes, sem emendas, e Projeto de Lei nº 2.120/2019 com emenda. O 

Vereador Adriano solicita a palavra como líder do Prefeito na Casa para dar algumas 

informações e responder aos questionamentos feitos pelos Vereadores Redno e Luiz 

Carlos. Com relação à ponte da Chácara São Francisco é intensão do Executivo 

realizar aquela obra, 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. Com relação aos roçadores com maquininhas que foram 

dispensados temporariamente, esclarece que também fez este questionamento ao 

Secretário e ele explicou que a parte mais grossa e necessária do serviço foi feita, 

explica que estes roçadores foram credenciados  através de toda documentação 

exigida até ao final do ano de 2020 e isso significa que a administração tem a 

autonomia para contrata-los somente no momento que necessitar de seus serviços, 

trata-se de uma mão de obra especializada que será utilizada de forma temporária, 
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não trata-se de um contrato com tempo determinado, diz que o processo licitatório 

para este credenciamento dos roçadores vai até ao final de 2020 podendo até 

prorrogar, mas os serviços são realizados de forma temporária. Comunica que nesta 

semana o Município recebeu duas novas ambulâncias iguais às utilizadas pelo 

SAMU, destinadas pelo Ministério da Saúde/Governo Federal. Com relação à 

realização de ginastica e futebol nos bairros rurais informa que já foram 

disponibilizados professores para ministrarem estas aulas para os Coelhos, Serra dos 

Lemes, Distrito de São Bartolomeu de Minas, Chapadão, além do que já estava sendo 

realizado aqui na Cidade, diz acreditar que agora o Departamento de esportes 

conseguiu organizar a realização destas aulas em todos os locais citados. O Vereador 

Redno agradece os esclarecimentos proferidos pelo Vereador Adriano. O Vereador 

Adriano diz que todos aqui possuem as mesmas intenções para o bem comum de toda 

população. Nada mais havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa 

marcada a próxima Reunião para o dia 26 de agosto 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   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 


