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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1276/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de Abril de 2016.

Aos 15 (quinze) dias do mês de Abril de 2016, às 19:00 (dezenove horas ), no
“Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Sebastião José
Esperança reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Allan
Martins Dutra Borges, Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Éder
Lima Moreira, Guilherme de Souza Nogueira, José Adriano Tostes Xavier e
Vinícius Carvalho de Araújo. Ausente o Vereador Carlos Alberto do Carmo
Mattos. O Vereador Presidente Sebastião Esperança, saudou a todos os
presentes, em especial a Senhora Cíntia, Assessora do Vereador Cido da cidade
de Juiz de Fora, declarando a seguir que estava aberta a Sessão Ordinária da
Câmara Municipal. Solicitou que todos os presentes ficassem de pé para a
execução do Hino Nacional Brasileiro, lembrando que no dia 13 de Abril foi
comemorado o dia do Hino Nacional Brasileiro. A seguir solicitou a dispensa da
leitura da Ata nº 1275/2016, colocando a mesma em discussão e votação
obtendo o seguinte resultado: A Ata 1275/2016 foi aprovada por sete votos
favoráveis e uma abstenção por parte do Vereador Allan Martins Dutra Borges,
devido a sua ausência na sessão anterior. Passou-se então para a leitura do
expediente. EXPEDIENTE: 01 – Informou que a Sra. Rosana Chaves S.
Rabite estava inscrita para falar sobre a viabilidade de assinar consórcio com a
Escola Girassol de São João Nepomuceno, para transportar crianças de Rio
Novo/São João Nepomuceno. Escola essa especializada para receber pessoas
com necessidades especiais. 02 – Leitura do requerimento 38/2016 de autoria
do vereador Vinícius Carvalho de Araújo: Ao Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo - Sr. Sebastião José Esperança - O Vereador que abaixo
subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação
abaixo ao Chefe do Executivo Municipal, Exma. Senhora Maria Virgínia do
Nascimento Ferraz: Solicita do Executivo Municipal que seja realizada
manutenção em todas as estradas rurais do município de Rio Novo, como
roçagem do mato e patrolamento. JUSTIFICATIVA:“ Como está findando o
período das chuvas, o mato encontra-se alto nas laterais das estradas, causando
arranhões nos veículos que nela trafegam e diminuindo a visibilidade dos
motoristas, podendo vir a causar acidentes indesejáveis. Todos nós sabemos que
a Prefeitura Municipal está passando por um período de contenção de despesas,
razão pela qual a mesma deve prestar seus serviços com mais eficiência.
Acredito que, com o início do período de estiagem, esta manutenção irá manter
as estradas em ótimo estado de conservação por um longo período e,
consequentemente, trará uma grande economia aos cofres públicos. Apresento
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este requerimento na certeza de sua aprovação pelos nobres Edis”. Rio
Novo/MG, 13 de Abril de 2016. Vinícius Carvalho de Araújo - Vereador
Proponente. 03 – Leitura do Ofício nº 106/2016 do Ministério Público de
Estado de Minas Gerais – CAOSAÚDE, assinado pelo Promotor de Justiça
Coordenador Gilmar de Assis, informando o recebimento do ofício nº
CM/2016/11, que encaminhou o requerimento nº 93/2014 e cópia dos ofícios
PM/2015/0415 e CM/2015/46, enviado por esta Casa, todos relacionados à obra
de construção do prédio anexo à Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. 04 –
Leitura da resposta da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, ao Ofício
CM/2016/041, conforme segue: Sr Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo - Vereador Sebastião José Esperança - Ref.: Ofício CM/2016/041. Senhor
Presidente. Com referência ao Ofício em epígrafe e em atenção à solicitação do
Vereador José Adriano Tostes Xavier, cumpre-nos informar: A prestação de
serviços ao Município pela COPASA, deve-se ao Contrato firmado pela
empresa, relativo à concessão para administração e execução do serviço de
abastecimento de água na cidade. Certamente referido contrato ou convênio,
estabelece, além do prazo de vigência, os direitos e obrigações das partes, ou
seja, da Concessionária e do próprio Município. Entre as cláusulas que
determinam a forma de prestação dos serviços, constam as hipóteses de
exigibilidades a serem cumpridas, bem como, possibilidades de rescisão
contratual. O Contrato foi assinado pelos representantes legais das partes, ou
sejam, o Prefeito Municipal pelo Município e o presidente ou dirigente
credenciado pela empresa concessionária. À Câmara Municipal coube a tarefa
de analisar e aprovar o projeto de lei remetido pelo Executivo, autorizando a
Concessão. Quem representa judicialmente o Município é o Prefeito Municipal,
como chefe do Executivo e nestes termos, parte legítima para promover
qualquer ação judicial contra a COPASA, ou qualquer outro órgão ou pessoa,
sempre que necessário, em defesa do Município. Oportuno citar que a
administração anterior precisamente em agosto do ano de 2012, moveu nesta
Comarca uma ação judicial contra a COPASA- Processo 235376629.2012.8.13.0554- impelindo-a a corrigir procedimento danoso ao Município.
Embora as reclamações tenham sido atendidas naquela mesma data, mencionado
processo ainda encontra-se em curso na 5ª Vara da Fazenda Estadual, segundo
andamento, aguardando manifestação das partes sobre proposta de honorários
apresentada por perito designado para cumprimento de tarefas, hoje não mais
pertinentes e necessárias, face transcurso de quase três anos. Cabe realmente à
Câmara Municipal através de seus nobres integrantes, fiscalizar e reclamar o que
necessário for em favor da comunidade. Em nosso entendimento, neste caso,
fiscalizar e exigir principalmente sobre a qualidade da água distribuída à
população. A este respeito, qualquer cidadão além da Câmara Municipal, tem o
direito de reclamar e exigir que a água distribuída aos consumidores, possua
2

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-el/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

todas as boas qualidades essenciais e próprias ao consumo. Sugerimos que a
denúncia ou reclamação seja feita de forma expressa ao Executivo e ao
Ministério Público, quando for o caso de condição nociva à saúde pública,
tornando-se essencial o oferecimento de provas que se resumem na análise da
água. Não é admissível que o consumidor pague para receber água imprópria ao
uso, principalmente consumo. Evidente que neste caso, comprovada a
procedência da denúncia, são cabíveis processos pelos danos e riscos à saúde
pública, além de outras penalidades legais impostas e até mesmo, a rescisão do
Convênio ou da Concessão. Nestes termos, em resposta à consulta sobre
medidas legais que possam ser tomadas pela Câmara Municipal, na louvável
tentativa de resolver os problemas citados como “qualidade de água”,
“vazamento de água nas ruas”, “buracos etc. “, considerando, como citado,
que “ visitas oficiais de Comissões de Vereadores à sede da empresa, em nada
resultaram”, cumpre-nos sugerir que as reclamações sejam recebidas de forma
expressa, através de manifestos, abaixo-assinados, ofícios, publicações e outros
que, sendo pertinentes, sejam encaminhados ao Executivo e à própria COPASA
e quanto à qualidade ao Ministério Público. Q u e s e j a m c o m p r o v a d a s a
veracidade e autenticidade de reclamações para que possam fundamentar ações
judiciais contra a COPASA e se cabível contra Executivo, objetivando tais
órgãos e agentes ao cumprimento da ”Obrigação de fazer” em obediência às
cláusulas contratuais e em respeito às leis que tratam da impossibilidade
Administrativa, de Responsabilidade Fiscal, além das multas penais de proteção
à saúde e ao meio ambiente. Denunciar aos órgãos competentes que tem como
atribuição averiguar fatos e formar inquéritos à apuração dos crimes
mencionados acima, apresentando as evidentes comprovações. Torna-se
necessário, portanto e em primeiro lugar, que o Contrato/Convênio entre o
Município/COPASA, seja lido, analisado, divulgado amplamente, para que
sejam do conhecimento público quais são as atribuições específicas das partes
contratantes, Município e COPASA, para que sejam evitados entendimentos
equivocados sobre a atribuição de responsabilidades. A Câmara legalmente pode
assim cumprir seus deveres, exigindo que o Executivo e COPASA atendam aos
anseios do povo e para tal se necessário, promova ação judicial cabível e
procedente na forma adequada à atribuição do Judiciário. Câmara Municipal de
Rio Novo, 15 de abril de 2016. Brenildo Ayres do Carmo - 28977/ OABMG Assessor Jurídico. 05 – Leitura de correspondência do Instituto de Estudos
Políticos, sobre pesquisa de opinião de avaliação de desempenho da Mesa
Diretora da Câmara Municipal. Através dos dados coletados na pesquisa os
Vereadores serão contemplados com a “Medalha JK Realizadores”,desde que o
índice de aprovação seja superior a 50%. 06 – Leitura de carta do Gabinete
do Deputado Federal Tenente Lúcio nº 006/2016, na qual solicita informações
sobre a posição de cada Vereador sobre o processo de Impeachment, salientando
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que necessita apenas de números, não havendo necessidade de identificação.
Fim do Expediente. ORDEM DO DIA: O Vereador Presidente colocou em
discussão o requerimento nº 38/2016 de autoria do vereador Vinícius Carvalho
de Araújo. O Vereador Vinícius Araújo solicitou a palavra para justificar seu
requerimento, dizendo que apesar de ser uma solicitação simples, será de muita
eficácia para o meio rural, uma vez que as estradas rurais se encontram em um
péssimo estado de conservação. Destacou ainda, que no seu entender o serviço
de roçagem é mais importante que o patrolamento. Lembrou também, que é
justamente nas atividades rurais que hoje se concentra a maior geração de
empregos em nosso município. O Vereador Dionísio Da Dalt se manifestou
solicitando autorização para assinar o requerimento de forma conjunta com o
Vereador Proponente. Colocado em votação o requerimento 38/2016 foi
aprovado por unanimidade. A seguir o Presidente Sebastião Esperança fez
menção ao Ofício nº 106/2016 do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais-CAOSAÚDE, dizendo que apesar de terem sido enviados ofícios para a
Secretaria Estadual de Saúde e para o Tribunal de Contas do estado, até a
presente data, ainda não houve manifestações por parte dos citados. Colocou em
discussão o PARECER da Assessoria Jurídica desta casa sobre o assunto
COPASA. Palavra com o Vereador José Adriano Tostes Xavier: Agradeceu
ao Presidente Sebastião Esperança pela rapidez ao encaminhar o ofício para a
Assessoria Jurídica da Casa. Solicitou junto ao Presidente, que a Câmara
Municipal inicie uma campanha de coleta de assinaturas junto à população,
exigindo providências urgentes por parte da COPASA, documento este que
poderá ser usado até mesmo em uma eventual denúncia ao Ministério Público .
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que já havia comentado
antes do início da reunião, sobre a possibilidade da Comissão de Educação,
Saúde e Assistência Social, realizar um estudo detalhado com fotos, provas de
problemas de saúde decorrente da má qualidade da água em nosso município.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que desde a última
visita feita a COPASA em Belo Horizonte, ele vem notando que a população já
não acredita mais que o assunto “água” seja solucionado com essas visitas.
Lembrou que diante deste total descrédito da população, só resta à Câmara
Municipal acionar a COPASA através do Ministério Público. Disse que a
Câmara Municipal tem o dever e a oportunidade de colher as denúncias contra a
COPASA e que ele já vem fazendo isto através de sua rede social. Disse que
sempre solicita a todos que reclamam com ele sobre a qualidade da água, que o
façam através de seu Email, relatando o problema e se identificando com nº do
CPF e identidade, para que aí sim, a Câmara Municipal, de posse desses
documentos, possa tomar as medidas judiciais cabíveis. Disse que seria uma
resposta positiva por parte da Câmara Municipal o lançamento de uma
campanha com coleta de assinaturas, conforme proposta do vereador José
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Adriano, coleta de denúncias via Email e o PARECER da Assessoria Jurídica
da Câmara Municipal. Propôs que após o ajuntamento de todos estes
documentos a Câmara Municipal oferecesse uma denúncia junto ao Ministério
Público. Palavra com o Vereador José Adriano Tostes : O Vereador lembrou
que em legislaturas passadas, era muito comum os cidadãos comparecerem nas
reuniões da Câmara trazendo água suja dentro de garrafas de refrigerantes.
Lembrou que ele mesmo chegou a coletar amostra de água, que mais parecia
uma garapa, e levou até Belo Horizonte quando de visita à COPASA, mas que
infelizmente, de nada adiantou. Palavra com o Vereador Éder Lima: Disse
que a Câmara Municipal deve questionar junto à COPASA sobre o investimento
que a empresa fez no Município. Segundo informações da própria empresa,
foram gastos aproximadamente R$1.400.000,00, sendo que mais da metade
deste valor foi aplicado no Aeroporto Regional. Lembrou que apesar disso,
ainda sobraria um montante razoável para troca da rede de distribuição em nosso
município. Lembrou que a substituição da rede de distribuição de água não foi
realizada em sua totalidade, e que a tubulação antiga não suporta a pressão da
água ocasionando assim o surgimento de verdadeiras “minas” em nossas ruas.
Acredita que esse é o ponto a ser abordado. Disse que é necessário ter acesso as
planilhas de custo das obras realizadas pela COPASA. Lembrou ainda, que
vários municípios estão até mesmo rompendo contrato com a COPASA, citando
como exemplo a cidade Ubá, que hoje discute a possibilidade e Montes Claros
que já rompeu o contrato. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: Lembrou
que foi integrante da última Comissão da Câmara Municipal que visitou a sede
da COPASA levando várias reivindicações, sendo que para ele, a mais
importante é a que se refere à mudança da captação da água para o rio Novo.
Lembrou que podemos chegar ao ponto de ficarmos sem abastecimento de água
já que o ribeirão do Calixto demonstrou durante a última estiagem que o fluxo
de água é insuficiente para o abastecimento do município. Parabenizou ao
Vereador José Adriano pela idéia de coleta de assinaturas, dizendo acreditar que
é mais um instrumento na tentativa de pressionar o Executivo Municipal e a
COPASA. Palavra com o Vereador Allan Borges: Disse que este é um
assunto muito polêmico. Lembrou que a Assessoria Jurídica em seu PARECER
relatou que qualquer cidadão tem o direito de oferecer uma denúncia contra a
COPASA. Disse que a Câmara tem o dever de incentivar e esclarecer a
população quanto aos seus direitos de consumidor. Quanto ao possível
rompimento de contrato com a COPASA, disse que apesar de ser um crítico
ferrenho da empresa, tem a certeza de que o município não suportaria arcar com
os custos para assumir a distribuição da água. Palavra com o Vereador Eder
Lima: Disse que as cidades que estão rompendo com a COPASA não
retornaram com o serviço para a administração municipal já que existem no
mercado, outras empresas que realizam este tipo de prestação de serviços. O
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Vereador sugeriu que se acrescente um campo no “abaixo-assinado” proposto
pelo Vereador José Adriano, onde as pessoas possam registrar qual a sua
reclamação, além do nome legível e titulo eleitoral, visando com isso, embasar o
relatório que a Comissão e Saúde terá de fazer. Após deliberações ficou
acordado que a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social se
encarregará de elaborar como será redigido e colhidas as assinaturas no “Abaixo
Assinado”, como forma de última tentativa de solucionar o problema da água
em nosso município, sem ser preciso recorrer à justiça. Antes de conceder a
palavra à Sra. Rosana Chaves, o Presidente Sebastião Esperança determinou que
constasse nesta Ata a seguinte informação: O Projeto de Lei Complementar nº
001/2016 encontra-se ainda de posse do Executivo. Lembrou que a Casa está
aguardando a reunião com as partes envolvidas, e, que enquanto não acontecer
tal reunião o Projeto não será votado pela Câmara. Disse ainda acreditar que a
única maneira de resolver esta questão é através desta reunião. A seguir,
concedeu a palavra à Sra. Rosana Chaves S. Rabite. Palavra com a Sra.
Rosana Chaves S. Rabite: Iniciou sua explanação dizendo estar presente na
reunião para falar por todas as crianças portadoras de necessidades especiais.
Lembrou das dificuldades e do preconceito que estas crianças se deparam e
enfrentam no mundo atual. Disse que ao contrário de muitos pais, ela luta pelos
direitos de sua filha de se integrar a comunidade. Disse ainda que esta luta é
dura razão pela qual comparece no Plenário da Câmara para falar sobre a Escola
Girassol localizada no município de São João Nepomuceno. Relatou que sua
filha freqüenta esta Escola de segunda à sexta-feira, e que ela tem que lavá-la
todos os dias, gerando uma despesa difícil de custear. Informou que já recorreu
junto as Secretarias de Saúde e Educação do Município em busca de ajuda para
o transporte diário, mas que a luta até a presente data não surtiu efeito. Disse que
pensou até em se mudar para São João Nepomuceno, na tentativa de diminuir os
gastos. Não o fez ainda por ter certeza de que seu pedido é mais do que justo e
que é um direito da criança ser integrada na sociedade. Disse ainda que o
preconceito é muito grande, que a chamada “inclusão” caminha de forma muito
lenta. Lembrou que sua luta não é somente para garantir transporte para sua
filha, mas para todas as crianças que necessitarem deste tipo de tratamento.
Disse que ela conhece aqui em nossa cidade, cerca de dez crianças que se
beneficiariam com a assinatura de um convênio entre o Município de Rio Novo
e a Escola Girassol. Apresentou cópia do convênio assinado entre a Prefeitura de
São João Nepomuceno e a Associação Pestalozzi que é a administradora da
Escola. Informou também que a Escola Girassol é muito conceituada junto à
população de São João Nepomuceno. Solicitou que a Câmara Municipal de Rio
Novo a ajude nessa luta. Disse que colheu informações a respeito da verba do
FUNDEB, e que por isso pode informar que 60% dos gastos dessa verba são
destinados aos Profissionais da área e que os 40% restantes são para despesas de
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manutenção. Relatou que dados obtidos junto à Secretaria de Educação de Rio
Novo demonstram que atualmente são gastos 85% com os profissionais. Diante
dessas informações solicitou que a Câmara a ajude a descobrir de onde vêm os
25% que estão sendo gastos acima do que seria correto. Disse que gostaria de
saber se essa diferença é retirada dos 40% referente à manutenção ou se vem do
geral. Informou que não paga nada à Escola Girassol, que o ensino é gratuito.
Disse que hoje a Escola recebe crianças de Descoberto (15 crianças) e Rochedo(
04 crianças), e que caso aumente o número de crianças de Rio Novo, ficaria
difícil para a Escola receber a todos devido aos custos. Ressaltou mais uma vez
a importância de uma Escola Especializada como a Escola Girassol, para o
desenvolvimento das crianças. Disse que ao contrário do que muitos ainda
pensam, o autista tem totais condições de se integrar e aprender. Citou várias
celebridades no mundo que são ou eram autistas como Walt Disney, Leonardo
da Vinci, Steven Spielberg, George Bush. Disse que não existe intenção de
acabar com a APAE, e quem sabe, no futuro possa haver até mesmo uma Escola
dessas em Rio Novo. Muito emocionada, agradeceu a todos pela atenção
dispensada, dizendo que está disponível para qualquer tipo de informação e
esclarecimento. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Parabenizou a
Sra. Rosana pelas suas explicações e principalmente pela forma como lida com a
situação. Disse que o convênio assinado entre a Prefeitura de São João
Nepomuceno e Associação Pestalozzi é muito simples e objetivo em sua
redação, não deixando nenhum tipo de dúvida em suas cláusulas. Disse que a
Câmara Municipal não dispõe de meios legais para fazer com que o Executivo
celebre este tipo de convênio, mas que pode encaminhar uma solicitação, e que a
Sra. Rosana pode contar com ele nesta luta. Palavra com a Vereadora
Dulcimar Marques: Se colocou à inteira disposição, dizendo conhecer a luta da
Sra. Rosana há muito tempo, e que esta luta comove a todos. Palavra com o
Vereador Éder Lima: Disse que apesar não ter nenhum parente Portador de
Necessidades Especiais, pelo fato de fazer parte do LEO e Lions Clube há 17
anos, lida diariamente com este tipo de situação e que o pedido da Sra. Rosana é
louvável. Sugeriu a possibilidade de um convênio entre a Prefeitura Municipal
de Rio Novo a Escola Girassol e a APAEA de Rio Novo. Lembrou que além do
auxílio público, poderia se recorrer às empresas privadas como a Viação
Bassamar e a Viação José Maria Rodrigues que poderiam ajudar no transporte
das crianças. Disse ainda que poderia se recorrer à SOCICAN que hoje
administra o Aeroporto Regional Presidente Itamar Franco, afim de solicitar os
6% de recolhimento de Imposto de Renda que pode ser destinado a este tipo de
causa social. Orientou à Sra. Rosana que procure auxílio junto à Secretaria de
Assistência Social do Município, pois a mesma dispõe de recursos. Palavra
com o Presidente Sebastião Esperança: Dirigindo-se à Sra. Rosana, disse que
todos ficaram sensibilizados com o seu relato e a sua luta e que todas as
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possibilidades de auxílio serão levadas em conta. Disse que tem certeza de que
várias outras empresas idôneas de nosso município colaborariam com o projeto.
Finalizou dizendo que a Câmara Municipal não medirá esforços para ajudar da
melhor maneira possível. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador José
Adriano Tostes: Informou que foi procurado por moradores de Furtado de
Campos que reclamaram que os carros da Secretaria de Saúde não estão indo na
zona rural para transportar os doentes. Informou que reclamaram também da
impossibilidade de acesso a tratamento odontológico. Solicitou que o Presidente
Sebastião Esperança envie ofício à Exma. Prefeita Municipal indagando se
realmente é fato e por qual motivo isto vem acontecendo. Palavra com o
Presidente Sebastião Esperança: Informou ao Vereador José Adriano que já
foi feito um requerimento de autoria do Vereador Guilherme Nogueira, sobre o
assunto dos carros não estarem buscando os doentes nas residências. Disse que
aguarda resposta do Executivo sobre o assunto. Sobre as reclamações referentes
ao tratamento odontológico, solicitou que o Vereador José Adriano faça um
requerimento e que o mesmo seja apresentado na próxima reunião. Palavra com
o Vereador Allan Borges: O Vereador usou da palavra para destacar o evento
que ele promoveu no último final de semana em nosso município. O Rio Novo
Motofest. Lembrou que o evento foi um sucesso total e que é seguramente mais
um evento no calendário festivo de nossa cidade. Lamentou a falta de apoio por
parte do Executivo Municipal, dizendo que vários itens que haviam sido
acordados com o Executivo não foram cumpridos, tais como: instalação de um
transformador e limpeza no Parque de Exposição, limpeza na Cachoeira do
Calixto, Ambulância de plantão no local do evento e outros mais. Segundo o
Vereador, dentre todos os imprevistos, o que mais o deixou chateado foi o fato
do Executivo não ter enviado nenhum representante para receber os
motociclistas. Agradeceu aos Vereadores Vinícius Araújo e Eder Lima por
terem prestigiado o evento. Disse que se sentiu envergonhado com o total
descaso, não por ele, mas pelos visitantes. Destacou a conduta e o caráter dos
motociclistas que após utilizarem das escolas, antes de partirem, fizeram uma
faxina deixando o local apto para o recebimento dos alunos, e além disso,
doaram material para as escolas. Disse que apesar dos contratempos valeu a
pena. Valeu pela amizade que fez com vários motociclistas. Disse que pensa em
apresentar um pedido de Moção de Aplauso para alguns deles. Finalizou
dizendo, que provavelmente no mês de Julho, acontecerá mais um grande evento
em nossa cidade: O Encontro Nacional de Carros Antigos e o Festival de
Cerveja Artesanal. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança:
Parabenizou ao Vereador Allan Borges pela realização de um evento grandioso.
Destacou também o comportamento e a educação de todos os motociclistas que
aqui estiveram. Lembrou que além da limpeza das Escolas eles foram os
responsáveis também pela limpeza no Parque de Exposição. Colocou a Casa à
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disposição do Vereador Allan Borges para as merecedoras homenagens que ele
se propuser a realizar aos motociclistas. Finalmente, não havendo mais nenhum
assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião, ordenando que se lavrasse a
presente Ata.
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