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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1645/2022 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 20 de setembro de 2022. 
 
 
Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2022, às 19:05hs (dezenove horas e cinco 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel 
Geraldo Dias, Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto Rinco 
de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa 
Varotto. Ausente o Vereador Allan Martins Dutra Borges. O Presidente declarou aberta 
a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Em seguida solicitou que se procedesse a 
leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei 035/2022 de autoria do 
Executivo: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel urbano e dá 
outras providências". 2- Parece Jurídico do Projeto de Lei 035/2022 Parecer Jurídico 
nº. 045/2022 Referência: Projeto de Lei nº 035/2022 Autoria: Executivo Municipal I – 
RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis para emissão 
de parecer, o Projeto de Lei 035/2022, de autoria do Executivo Municipal, que 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel urbano e dá outras 
providências". É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica. II – ANÁLISE 
JURÍDICA 2.1. Da Competência, Iniciativa e Legalidade. O projeto versa sobre 
matéria de competência do Município em face do interesse local, encontrando amparo 
no artigo 30, inciso I da Constituição Federal e no artigo 10, inciso I e XVII da Lei 
Orgânica Municipal. Analisando a proposta do Executivo, nota-se que a pretensão 
envolve a possível compra de bem imóvel, com a finalidade de construir uma unidade 
básica de saúde onde serão instaladas as dependências da equipe Saúde em Casa III. 
Com relação à iniciativa, o amparo está no artigo 34, X da Lei Orgânica Municipal, 
quando prevê que é atribuição da Câmara Municipal a autorização para compra de bens 
imóveis, vejamos: “Art. 34 – Compete à Câmara Municipal, pelo voto de dois terços 
(2/3) com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do 
Município e, especialmente: X – autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando 
se tratar de doação sem encargo Quando se trata de aquisição de bens móveis, a 
administração pública está atrelada aos ditames da Lei Federal nº 8.666/93 que exige, 
dentre outros requisitos, a comprovação de que aquele imóvel atende às atividades 
precípuas da administração. Nesse sentido, a lei federal prevê a possibilidade de 
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dispensa de procedimento licitatório, conforme art. 24, X que assim dispõe: “Art. 24 É 
dispensável a licitação: X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; “Sendo assim, incumbe à 
administração demonstrar, de forma clara, que aquele imóvel que se pretende adquirir, 
é único capaz de atender às necessidades administrativas, principalmente pela 
localização. Também vale destacar, que a aquisição deve se dar dentro dos padrões 
normais do mercado imobiliário, o que será comprovado por avaliação prévia, onde 
comissão designada para o fim irá atestar que o bem estar dentro dos valores praticados 
pelo mercado. Feitas estas considerações e sendo atendidos todos os requisitos 
impostos pela lei federal e local, essa Assessoria Jurídica OPINA s.m.j., pela 
regularidade formal do projeto, pois se encontra juridicamente apto para tramitação 
nesta Casa de Leis. 2.2. Do Quórum e Procedimento Para aprovação do Projeto de Lei 
035/2022 será necessário o voto favorável da MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 6 (seis) 
votos dos membros da Câmara, considerando que a matéria é aquela prevista no art. 34 
da Lei Orgânica Municipal. É importante ressaltar que o Presidente da Mesa Diretora 
também votará em projetos de lei com quorum por maioria absoluta, nos termos do 
artigo 35 do Regimento Interno. III – CONCLUSÃO Diante de todo exposto, do ponto 
de vista de constitucionalidade, juridicidade a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j. pela 
viabilidade técnica do Projeto de Lei Complementar 035/2022. No que tange ao mérito, 
a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso da 
função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto, as 
formalidades legais e regimentais. Rio Novo, 19 de setembro de 2022. Daniele Sobral 
de Mello-OAB/MG 172.862-Assessora Jurídica. 3- Indicação nº: 017/2022 Autoria: 
Daniel Geraldo Dias:  Senhor presidente, O vereador signatário, com assento nesta 
Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o Art.109 do regimento 
interno, solicito à vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para 
apreciação do Plenário e se aprovada se envie ofício ao Sr. Ormeu Rabello, Digníssimo 
Prefeito Municipal, Indicando-lhe: Indicação: Que seja homenageado com uma 
MOÇÃO de APLASOS todos os organizadores do 7° Passeio Ecológico de Rio Novo. 
Justificativa:  Foi um evento marcante pra nosso Município, onde participaram 307 
ciclistas, o que demonstra organização, comprometimento, trabalho, carinho e respeito 
com todos os participantes. Por entender que os organizadores merecem todo o 
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RECONHECIMENTO é que gostaria de contar com o pronto atendimento dessa nossa 
solicitação. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 13 de setembro de 2022 Daniel Geraldo 
Dias. Vereador Proponente. 4- Requerimento nº154/2022 Autoria: Guilherme de 
Souza Nogueira. À Câmara Municipal de Rio Novo-MG Ref.: MOÇÃO DE 
APLAUSO O vereador que abaixo subscreve requerer à Mesa Diretora desta Câmara 
que, após apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO as Escolas 
Municipais e Estaduais, Secretais Municipais e Instituições pela participação nos 
eventos da semana da pátria.  Sala das Sessões Messias Lopes, 08 de setembro de 2022. 
Guilherme de Souza Nogueira-Vereador Proponente. 5- Requerimento nº 155/2022. 
Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda O Vereador que abaixo subscreve, requer que 
após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, as solicitações 
abaixo:- Construção de portal de boas-vindas na divisa de Rio Novo/Guarani e Rio 
Novo/São João Nepomuceno. Justificativa: A construção de um portal na divisa dos 
municípios é uma forma recepcionar bem quem chega em nossa querida Rio Novo. Já 
foi requerido portal para a divisa de Rio Novo/Goianá portanto achei importante requer 
também para as divisas acima mencionadas. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 08 de 
setembro de 2022. Vereador Proponente-Pedro Gonçalves Caetano. 6- Requerimento 
nº 156/2022. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda À Câmara Municipal de Rio 
Novo O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja 
enviada ao Executivo, as solicitações abaixo: - Seja encaminhado a Copasa solicitação 
para mudança do local de captação de água. Justificativa: Tal solicitação se faz 
necessária pois o nível da água do Calixto está muito baixo devido à estiagem, sendo 
que é de lá que é feita a capitação de água que abastece parte do município.  Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 08 de setembro de 2022. Vereador Proponente-Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda. 7- Requerimento nº 157/2022 Autor: Thárik Varotto Ao Exmo. 
Sr. Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda DD. Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, 
seja enviada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Reitera Requerimento nº 
041/2021 conforme cópia anexa.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 de setembro 
de 2022 Thárik Gouvêa Varotto- Vereador Proponente. 8-Requerimento nº 158/2022 
Autor: Thárik Varotto Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda DD. 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo O Vereador que abaixo subscreve, 
requer que após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a seguinte 



 
 
 

4967 
 

 
 

 
 

solicitação: -Vem requerer capina nas ruas da cidade. Justificativa: Muitas das ruas 
estão com grande quantidade de matos, necessitando urgentemente de capina.  Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 20 de setembro de 2022. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador 
Proponente. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei 035/2022 de autoria do 
Executivo: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel urbano e dá 
outras providências". Encaminhado para as comissões emitirem parecer.  2- Indicação 
nº: 017/2022 Autoria: Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Comentou a importância do evento 
para o município e aproveitou para corrigir o número de participantes, disse que havia 
informado ser 307 sendo na realidade 349, que gostaria de contar com o apoio do 
demais vereadores para a aprovação da indicação. Palavra com o Vereador Jordão 
de Amorim Ferreira: Disse que esteve presente no evento e elogiou a organização do 
mesmo, parabenizou o vereador pela indicação e pediu permissão para assinar. Palavra 
com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o Vereador Daniel Dias 
pelo reconhecimento para com os ciclistas, e pediu permissão para assinar. Palavra 
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Parabenizou o vereador por propor 
a moção de aplauso pedido para assinar em conjunto, disse que esteve no local dando 
apoio para os organizadores, que antes da pandemia esse evento foi realizado na  
durante a semana municipal do ciclismo, um projeto de sua autoria,  e sempre abraçam 
a causa fazendo esse grande evento, disse ainda que aproveitando que o autor solicitou 
que fosse feito a correção no número de ciclistas, pediu para fazer uma correção na 
escrita, onde está moção de aplasos antes de ser encaminhado. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Daniel pela indicação, 
disse que a cidade está muito carente de eventos, e esses eventos ajudam a divulgar o 
nome da cidade e que gostaria de assinar o requerimento. O Vereador proponente 
concedeu permissão a todos que solicitaram para assinar o requerimento e deixou 
disponível para os demais caso queiram assinar. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3- Requerimento nº154/2022 
Autoria: Guilherme de Souza Nogueira. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador pelo 
requerimento, disse que não pode comparecer, mas passou pelo local e pode ver a 
participação das crianças, e sugeriu a volta do momento cívico nas escolas. Palavra 
com o Vereador Daniel Geraldo Dias. Parabenizou o Vereador pelo requerimento 
disse ser um evento marcante, que infelizmente não pode estar presente e pediu 
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permissão para assinar. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse 
ter participado de algumas apresentações durante a semana da pátria e teceu elogios 
especiais a apresentação da Loja Maçônica, parabenizou o vereador Guilherme pelo 
requerimento e pediu permissão para assinar em conjunto. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4-Requerimento 
nº 155/2022. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano. Disse que o portal 
além de marcar a divisa entre os municípios tem como objeto dar as boas-vindas a 
quem chega em nossa cidade.   Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 5- Requerimento nº 156/2022. Autor: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
vereador proponente: disse que há aproximadamente uns dois anos a empresa ficou 
de fazer a referida mudança e até o momento não tomou nenhuma providência, com as 
últimas chuvas a situação foi amenizada, mas há duas semanas atras a situação estava 
crítica, e a principal fonte de abastecimento de água do município vem daquele local e 
a empresa sabe que não é melhor lugar para fazer a captação, não só pelo volume como 
pela qualidade da água, que devido a ter ser passado todo esse tempo e não terem 
tomado nenhuma providência é que está fazendo esse requerimento. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que gostaria de aproveitar que está se 
falando da Copasa e comentar sobre o requerimento que fez com relação a caixa de 
água localizada no bairro Novo Horizonte que se encontra em péssimo estado, que já 
começou entrar em contato com os funcionários da Copasa para ver o que pode ser 
feito devido a quantidade de ferrugem pois isso traz diversos problemas de saúde além 
de outros problemas, e citou como exemplo o entupimento do encamento, e como o 
requerimento não surtiu efeito irá tentar conversar diretamente com a Copasa, irá 
gravar um vídeo caso for necessário para mostrar o descaso  com a população de Rio 
Novo. Palavra com o Pedro Gonçalves Caetano:  Disse que esse problema foi muito 
bem lembrado pelo vereador Thárik. Em seguida comentou o ocorrido em sua 
residência com seu chuveiro que estava super aquecendo por estar entupido com 
crostas de ferrugem vindas através da água da Copasa. Palavra com o Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Disse ser complicada a situação da Copasa que está 
com seu serviço sucateado em nossa cidade, quanto a questão solicitada pelo presidente 
o vereador disse que está na câmara desde 2013 e todo ano tem promessa que essa 
modificação vai ser feita, que não sabe como é feito nos municípios maiores, mas nos 
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município menores a Copasa mantem o serviço de maneira muito precário, que 
precisam ver uma forma de cobrar, que no ano de 2015 tiveram um parecer jurídico de 
que a Câmara mediante a apresentação de um abaixo assinado, os consumidores teriam 
que fazer as reclamações e poderiam mover algum tipo de ação para obrigar a Copasa 
a fazer e na época não houve êxito, só obtiveram 242 assinaturas, e infelizmente não 
tiveram como tomar as providências legais naquela época, sugeriu então que fosse 
pedido um parecer da atual assessoria jurídica da câmara para analisar o contrato ver 
ser existe alguma possibilidade de tomarem uma providência com relação a esses 
problemas, comentou que achou importante a atitude do executivo pois há um tempo 
atras a Copasa estava querendo obrigar os municípios a assinar um aditivo no contrato, 
e Rio Novo foi o  único município que na época não quis assinar, não sabe se 
atualmente assinou, mas lembra que na época o representante regional da Copasa  
estava no gabinete da prefeitura e o prefeito disse que se a Copasa mandasse para Rio 
Novo um equipamento de tratamento de água melhor ou igual ao que tem atualmente 
no município de Goianá, ele assinaria o documento, como a troca não foi feita acredita 
que o documento não foi assinado, que é preciso ver as formas legais para tira-los dessa 
forma cômoda para eles   e  incomoda para o povo. Palavra com o Vereador Jordão 
de Amorim Ferreira: Disse que o que deixa brecha para Copasa estar do jeito que 
está é o contrato que ela tem com o município, não sabe se o contrato foi aprovado às 
pressas, mas é um contrato de duas páginas e que não cobra nada da empresa e que 
deixa essa lacuna para um serviço mal prestado, comentou que o bairro Nova Aurora 
ficou sem água por 3 dias, com vazamento na praça, que passou na Copasa o carro 
estava porta e todos os funcionários lá sentados sem fazer nada e o povo sem água, sem 
contar o reservatório do bairro Lagoinha que foi prometido desde 2017, a tubulação 
antiga toda sucateada, que não sabe se quando esse contrato vencer vai estar nesta casa 
e se ele será renovado, mas espera que se renovado seja um contrato mais firme e cobre 
mais da empresa porque infelizmente a população está sem suporte nenhum.  Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvea Varotto:  Disse que além dos problemas já 
mencionados, a população de cidades pequenas não tem o costume de ligar para o 
número disponível para atendimento ao consumidor,  elas procuram as pessoas ou 
reclamam ou não informam o problemas,  que sabe disso porque tem entrado em 
contato com o José Ricardo por problemas na cidade relativo a Copasa,     e muitos não 
tem reclamação porque não procuraram ligar para o atendimento ao consumidor,  
comentou que estava na Loja do Luiz Carlos e o funcionário dele Isaias presente na 
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sessão é testemunha,  quando mandou mensagem para o José Ricardo que é o 
encarregado da Copasa e na mesma hora ele retornou perguntando onde era o problema 
e informou a ele que era na praça do bairro Nova Aurora e ele já estava no local e disse 
que iria resolver, mas que ninguém havia ligada para fazer a reclamação, que é preciso 
através da câmara tentar minimizar esses serviços mal prestados pela Copasa.   Palavra 
com o Vereador Daniel Geraldo Dias:   Disse que infelizmente a situação da Copasa 
no município é um problema antigo, antes de ser vereador esteve presente em uma 
sessão da câmara e um dos assuntos era o serviço que Copasa presta para a população, 
e comentou ter encontrado com uma senhora com várias utensílio domésticos na mina 
do Zezinho Mendonça porque estava sem água em casa, que o vereador Jordão 
comentou sobre o contrato, mas tem que haver uma brecha pois não existe contrato 
onde um dos lados só tem direitos, talvez devessem acionar o Procon, é preciso levar 
em conta o direito do consumidor, comentou ainda quanto as diversas ocorrências na 
cidades, e quanto a necessidade de se achar uma solução para tantas reclamações 
quanto aos serviços prestados pela Copasa, da forma que está não pode ficar. Colocado 
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 6- 
Requerimento nº 157/2022 Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O vereador disse que:  
“esse requerimento é relativo a vergonha que se encontra a ponte no São Francisco, 
uma ponte que quase matou a Senhor Cristina Rinco e uma outra pessoa também da 
qual não sei  o nome, e teve outros acidentes não tão perigosos, ontem novamente caiu 
um carro lá, já tentei por várias vezes e esse requerimento é só mais um, se eu não 
estiver  enganado tem mais dois ou três reiterando o problema, é um requerimento que 
na época da eleição foi uma promessa feita pelo senhor Ormeu ao pessoal da 
comunidade de que iria colocar o tubulão e arrumar  ponte, que ontem porque Deus 
não quis as pessoas que ocupavam o veículo não morreram, que por achar que as coisas 
precisam ser divulgadas comuniquei ao Kadu Fontana, e o Prefeito com a casa de pau 
respondeu a ele que a ponte está em boas condições, ele tinha que ir lá e ver ou mandar 
o responsável pelas pontes do município ir olhar,  ou será que vão esperar alguém 
morrer para tomar providência? Vemos muitas  coisas que não precisam serem feitas  
e estão sendo feitas, ajudando pessoas que não precisam,  mas infelizmente aqueles que 
mais precisam, que são as pessoas que não tem condições, que precisam do local para 
trafegar com segurança, essas não são atendidas pelo município, haja vista o atoleiro 
que está no local, fizeram uma maquiagem e continua a mesma merda, quando começar 
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a chover novamente vai causar outro tipo de problema pois tem um açude ao lado, carro 
podendo desviar e até cair dentro do açude, então eu venho aqui deixar a minha 
indignação com a total cara de pau. Vale ressaltar que entrei em contato o senhor 
prefeito  que atendeu e enviou o muque para que o carro fosse retirado e a pessoa não 
tivesse mais prejuízos com a água adentrando no veículo, mas fica aqui minha 
indignação, ninguém pediu ele para prometer, foi no intuito de angariar voto daquelas 
pessoas, podem ver comentários no facebook de pessoas que moram naquela 
comunidade, ele foi lá e falou que iria  arrumar, a ponte desde 2020 no mínimo, que 
foi quando eu me candidatei a vereador se encontra em péssimas condições, e até hoje 
nada foi feito, é buraco na ponte, pedras descalçando a base da ponte, prego que sai da 
tábua, passam muitos pesados, o que faz com que a ponte  sofra esses prejuízos, então 
mais uma vez aguarda com urgência antes que algum munícipe ou qualquer outra 
pessoas que esteja passando pelo local venha sofrer danos maior ou até vir a óbito, é o 
que tenho a dizer porque realmente é um absurdo”. Palavra com o Vereador Daniel 
Geraldo Dias: Disse que a situação dessa ponte é antiga, que em 2018 os moradores 
lhe pediram pra que fosse até lá, uma pessoa havia se acidentado com charrete, a 
situação estava muito crítica na época e foi feito um reparo, que seria interessante a 
colocação de sinalização, espera que o problema seja resolvido o mais breve possível. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 7- Requerimento nº 158/2022 Autor: Thárik Varotto. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse 
ter feito requerimento com referência ao bairro Mangueira e que passando em diversas 
ruas da cidade tem visto mato com até 30cm de altura principalmente nos bairros mais 
fastados, como já começou o período de chuvas espera que a prefeitura atenda o 
requerimento e comece a fazer limpeza em todos esses locais. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente 
antes de conceder a Palavra Livre comentou o Oficio recebido do Gabinete do Prefeito 
com referência aos empenhos e disse que os mesmos se encontram na sala da 
presidência disponíveis para análise. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: O vereador disse que esteve juntamente com o 
Prefeito e o Secretário de Saúde na empresa Zopone que se encontra instalada no 
município de Goianá, é a empresa responsável pela obra da linha de energia ligando os 
Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais que passará  por cidades como Rio Novo, 
Goianá, Piau, Santos Dumont e outros municípios, é uma obra muito grande e está 
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precisando de muita mão de obra, quando estiveram na empresa estavam precisando 
com urgência de 25 funcionários para serviços gerais e 5 pedreiros, irão disponibilizar 
o transporte da cidade de Rio Novo para os pontos, a previsão do ponto desta região é 
de ficar instalado por  um ano e meio, que acha importante eles como vereadores 
estarem sabendo dessas oportunidades pois dentre todas as demandas, a que são mais 
interpelados é sobre emprego, que o pessoal da empresa pediu o apoio da câmara, que 
a seu ver é uma boa oportunidade que está surgindo na nossa região, que gostaria de 
deixar registrado em ata e pediu que fosse utilizados os canais de comunicação da 
câmara para a divulgação. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda: Disse que a divulgação será feita, que teve contato com a empresa 
quando estavam para vir para a região, e essa geração de emprego é muito importante 
nessa atual crise que o país enfrenta. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto: Disse que foi muito bem lembrado pelo vereador Guilherme, e que existe 
uma arte em alguns grupos que participa falando sobre a procura de profissionais pela 
empresa e menciona quais os profissionais estão precisando e telefone para contato, e 
mesmo tendo a oferta não estão conseguindo os profissionais para realizar a obra junto 
aos municípios próximos, disse ainda que irá procurar a arte com a menção dos 
profissionais que a empresa está precisando para que seja divulgado. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente 
Ata.                                                                                                         

 
 
____________ausente___________    
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