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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1278/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 29 de Abril de 2016.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Abril de 2016, às 19:00  (dezenove horas ), 
no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira, Vice-Presidente em substituição ao Vereador Sebastião José 
Esperança, ausente, assim como o Vereador Allan Martins Dutra Borges, 
reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Carlos Alberto do 
Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt Neto,  Dulcimar Prata Marques, Éder Lima 
Moreira, José Adriano Tostes Xavier  e Vinícius Carvalho de Araújo. O 
Vereador Presidente Guilherme de Souza Nogueira, saudou a todos os presentes, 
em especial aos Senhores Milton Xavier Júnior e Augusto César e à Senhora 
Patrícia Cabral, representantes da EMATER, que farão no decorrer da sessão, a 
apresentação do Relatório Anual de Atividades da referida empresa em nosso 
município, referente ao ano de 2015. Justificou a ausência do Vereador 
Presidente Sebastião Esperança, devido a compromissos políticos na cidade de 
Juiz de Fora, para tratar de assuntos de interesse de nosso município. Explicou o 
rito da sessão aos representantes da EMATER, declarando a seguir que estava 
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou a dispensa da 
leitura da Ata nº 1277/2016, colocando a mesma em discussão e votação 
obtendo o seguinte resultado: A Ata 1277/2016 foi aprovada por seis votos a 
favor e uma abstenção, sendo esta do Vereador José Adriano Tostes Xavier, 
ausente na última reunião. Passou-se então para a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE: 01 - Leitura do requerimento 48/2016: REQUERIMENTO 
Nº 048/2016. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo - Sr. Sebastião 
José Esperança.  A Vereadora que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada a solicitação abaixo, à Exma. Senhora Prefeita 
Municipal de Rio Novo, Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz: 1 - Vem 
requerer novamente a varrição na Rua Tenente João Lobo Ribeiro, visto que 
várias vezes interpelou o funcionário responsável, sendo que o mesmo relatou 
ter problemas de saúde e não poder subir a rua. Sugiro estudar a viabilidade do 
remanejamento do mesmo para uma rua que não seja íngreme, substituindo por 
outro funcionário, ou seja, troca de setores. 2 - Reitera os requerimentos nºs 
049/2015 e 013/2016. JUSTIFICATIVA: Sabemos que esta é uma função muito 
importante igual a qualquer outro setor na Prefeitura, portanto tem que ser 
desempenhada com muito zelo e responsabilidade. Vários moradores cobram 
esta limpeza diariamente. Rio Novo, 27 de abril de 2016. Dulcimar Prata 
Marques - Vereadora Proponente. 02 – Leitura do requerimento 47/2016: 
REQUERIMENTO Nº 47/2016. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio 
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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 informações sobre a Ordem de Pagamento de 
Restos a Pagar de 2014 nos valores de R$13.008,27 (Treze mil, oito reais e vinte 
e sete centavos) e R$17.318,65 (Dezessete mil, trezentos e dezoito reais e 
sessenta e cinco centavos), realizados à empresa JI Construções Ltda-ME, nas 
datas de 11/11/2015 e 25/11/2015 respectivamente, perfazendo um total de 
R$30.326,92 (Trinta mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e dois 
centavos).  JUSTIFICATIVA: “Esse requerimento deve-se ao fato de que, ao 
analisar as Notas de Empenho, o Vereador que este subscreve, ficou em dúvida 
sobre qual o motivo de um recurso objeto de convênio nº 738/2010, para 
calçamento poliédrico em diversas ruas do bairro Cerâmica só ter sido pago no 
fim de 2015. Além disso, um fato de maior relevância chamou ainda mais a 
minha atenção: O Boletim de Medição nº 03 no valor de R$17.318,65 
(Dezessete mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), não 
contém as assinaturas da prefeita Municipal, Engenheira da Prefeitura e 
Engenheiro Responsável Técnico. Solicitamos que essas informações sejam 
prestadas de forma clara e em caráter de urgência, sob pena de esta Câmara, 
após apreciação do Plenário, tomar as atitudes previstas em Lei.” Rio Novo/MG, 
27 de Abril de 2016. Guilherme de Souza Nogueira - Vereador Proponente. 03 – 
Leitura do requerimento 46/2016: REQUERIMENTO Nº 46/2016. 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 ao Executivo Municipal que seja 
providenciada de forma urgente a instalação do sistema de tratamento e 
distribuição de água potável para os moradores de Furtado de Campos. 
JUSTIFICATIVA: “ Mais uma vez, venho através de requerimento solicitar do 
Poder Executivo, providências em relação à instalação do sistema de tratamento 
e distribuição de água potável para os moradores do Distrito de Furtado de 
Campos. Importante lembrar que referida solicitação já foi alvo de pedidos 
anteriores, através dos requerimentos 088/2013, 001/2015 e 067/2015. 
Infelizmente, até hoje, a única resposta que obtive foi através do Ofício 
204/2013/PM do Gabinete da Prefeita Municipal, que informou à época que iria 
solicitar ao Setor de Obras, uma avaliação no local. Pelo fato de ser um 
requerimento datado em 2013 e, principalmente, por se tratar de uma prioridade 
ao bem estar dos moradores do Distrito, solicito que este requerimento seja 
prontamente acolhido pelo Executivo Municipal”. Rio Novo/MG, 27 de Abril de 
2016. Guilherme de Souza Nogueira - Vereador Proponente. 04 – Leitura do 
requerimento 45/2016: REQUERIMENTO Nº 45/2016. Ao Presidente da 
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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 ao Executivo Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, que seja providenciado de forma urgente o 
Serviço de Emissão do Cartão Nacional do SUS. JUSTIFICATIVA: “Esse 
requerimento visa atender a diversas solicitações de rio-novenses, que reclamam 
do fato de que este serviço, essencial e obrigatório ao Município, não estar 
sendo realizado”. Rio Novo/MG, 27 de Abril de 2016. Guilherme de Souza 
Nogueira – Vereador Proponente. 05 – Leitura do requerimento 44/2016: 
REQUERIMENTO Nº 44/2016. 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 disponibilizado em caráter de 
urgência, em todos os departamentos e repartições públicas as seguintes 
informações aos munícipes: Dias de atendimento; Horário de Funcionamento da 
repartição/departamento,inclusive interrupção para almoço.JUSTIFICATIVA:“ 
É fato recorrente sermos abordados por cidadãos revoltados com a situação de 
descaso com que vem sendo tratados. Constantemente somos procurados por 
cidadãos reclamando que ao chegarem nas repartições elas estão vazias ou 
fechadas, e o pior, não existe nenhum tipo de informação. Diante de tal fato o 
cidadão se sente abandonado, por isso solicitamos uma maior atenção e o pronto 
atendimento de nossa solicitação”. Rio Novo/MG, 26 de Abril de 2016. Dionísio 
Da Dalt Netto - Vereador Proponente. Fim do Expediente. ORDEM DO DIA : 
Foram colocados em discussão e votação os requerimentos apresentados no 
Expediente, com os seguintes resultados: Requerimento 45/2016 de autoria do 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira, assinado em conjunto pela Vereadora 
Dulcimar Prata Marques, aprovado por unanimidade. Requerimento 46/2016 de 
autoria do Vereador Guilherme de Souza Nogueira, aprovado por unanimidade. 
Requerimento 47/2016 de autoria do Vereador Guilherme de Souza Nogueira, 
aprovado por unanimidade. Requerimento 48/2016 de autoria da Vereadora 
Dulcimar Prata Marques, assinado em conjunto pelos Vereadores Eder Lima 
Moreira e Carlos Alberto do Carmo Mattos, aprovado por unanimidade. 
Requerimento 44/2016 de autoria do Vereador Dionísio Da Dalt Netto, assinado 
em conjunto pelo Vereador Eder Lima Moreira, aprovado por unanimidade. Foi 
ainda apresentado um Requerimento Verbal de autoria do Vereador Eder Lima 
Moreira, solicitando que seja disponibilizado no site da Câmara Municipal, 
cópias de todas as respostas que o Executivo Municipal enviar, referente aos 
requerimentos dos Senhores Vereadores. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Vereador Eder Lima: O Vereador Eder Lima, informou que, segundo 
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informações de terceiros, está havendo extração de ouro em nosso município. 
Disse que a Câmara deve cobrar do Executivo Municipal uma atuação 
investigativa com a finalidade de se apurar a veracidade das informações. 
Lembrou que esta região, outrora conhecida como “Sertões Proibidos”, onde até 
mesmo Tiradentes aqui esteve, era uma região produtora do minério. Alertou 
para as questões ambientais, caso sejam confirmadas as explorações em nosso 
município. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: O Vereador 
Guilherme Nogueira disse que este é momento oportuno para que a Câmara 
Municipal cobre do Executivo Municipal a instalação do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente – CODEMA, que se arrasta desde o ano de 2013. Lembrou que 
na ausência do CODEMA, a SUPRAM- Superintendência Regional de Meio 
Ambiente, deve ser consultada para saber se existe algum tipo de registro de 
solicitação de exploração de minério em nosso município. Terminou dizendo 
que ele também já ouviu este tipo de boato e que compete à Câmara Municipal 
averiguar a verdade, e caso seja comprovada a exploração, se ela está sendo feita 
dentro da legalidade. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: O Vereador 
Vinícius Araújo disse que procurou se informar a respeito da extração de ouro 
em nosso município com o funcionário da Prefeitura Municipal Senhor Ronan 
Jannuzzi, e que o mesmo relatou que existe tal exploração e que os exploradores 
possuem documentação autorizando a extração de ouro. Lembrou que se trata de 
uma informação extra-oficial e que a Câmara Municipal deve mesmo enviar um 
ofício à SUPRAM com a finalidade de se apurar a comprovação da existência 
dessas documentações legais. Disse também que as folhas para coleta das 
assinaturas referentes ao “Abaixo Assinado” sobre a distribuição e tratamento de 
água em nosso município já estão prontas e que a Comissão de Saúde, Educação 
e Assistência Social, encarregada de gerenciar a Campanha, aguarda somente a 
divulgação através do carro de som, para dar início à tarefa. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Parabenizou ao Vereador Vinícius Araújo, 
pela agilidade no processo visando a campanha da água. Disse que informará ao 
Presidente Sebastião Esperança sobre a situação, para que as devidas 
providências quanto à divulgação da campanha sejam tomadas com a maior 
brevidade. Disse também que será muito importante que outras entidades de 
nosso município participem desta campanha de coleta de assinaturas, o que 
facilitaria o acesso da população. Disse que a Câmara Municipal não deve ser o 
único local para coleta das assinaturas. Disse também que espera que após esta 
campanha, esta Casa possa reunir elementos suficientes para uma ação contra a 
COPASA. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: O Vereador lembrou 
que apesar de ter havido uma sugestão do Vereador Eder Lima, que se exigisse o 
número do título de eleitor, em conversa com o funcionário desta Casa, Hilvison 
Xavier Gonçalves, eles se lembraram que a Loja Maçônica há bem pouco tempo 
participou de uma campanha de coleta de assinaturas para criação de um Projeto 
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de Lei de Iniciativa Popular contra a corrupção e que o entrave maior era 
justamente quando solicitado o número do título eleitoral, razão pela qual, 
decidiram não incluir este item no Abaixo-Assinado. Palavra com o Vereador 
Eder Lima: O Vereador Eder Lima disse que o Procurador Jurídico da Câmara 
deve ser consultado sobre o assunto, pois, parece haver uma exigibilidade na lei, 
quanto ao número do título de eleitor ser item obrigatório. Caso não seja, por ele 
não existe problema algum que não conste tal informação. Voltou ao assunto da 
extração de ouro, dizendo que todos os cuidados quanto aos danos ao meio 
ambiente deverão ser tomados já que neste tipo de atividade é usado o mercúrio 
que é altamente prejudicial à saúde de quem manuseia e ao meio ambiente. 
Aproveitou para informar a todos sobre a reunião referente ao Projeto de Lei 
Complementar 001/2016. Disse que finalmente aconteceu a primeira reunião 
com a presença de todas as partes interessadas. Disse que haverá uma nova 
reunião e que o PL deverá ser alterado para atender aos anseios de ambas as 
partes. Informou ainda, que a funcionária Marise Barbosa conseguiu uma 
liminar na Justiça da Comarca e que no momento o seu emprego no Estado está 
garantido, o que é uma boa notícia, pois assim haverá mais tempo para se 
discutir o assunto. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse ser 
muito importante a informação que o Vereador Eder Lima sobre o PL 
Complementar 001/2016. Disse que é muito positivo saber que as coisas estão 
caminhando para um entendimento geral, o que deixará os Vereadores mais 
tranqüilos para  apreciação do PL quando este retornar à Câmara Municipal. A 
seguir, a título de esclarecimento, fez a leitura do enunciado do Abaixo-
Assinado, para que todos os presentes tivessem conhecimento do que estará 
sendo reivindicado. Palavra com a Vereadora Dulcimar Marques: Ainda 
sobre o assunto referente à reunião para se definir a reformulação do PL 
Complementar 001/2016, a Vereadora solicitou que constasse em ata o motivo 
de sua ausência na reunião do dia 27/04/2016 (quarta-feira). Infelizmente, 
devido à alteração de data da reunião a Vereadora ficou impossibilitada de 
comparecer, já que a data inicial da reunião era o dia 26/04/2016 (terça-feira). 
Finalizando, ela disse que está acompanhando as negociações e que na próxima 
reunião estará presente. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse 
que a Câmara Municipal deve convocar o Secretário Municipal de Saúde para 
comparecimento neste plenário. Disse que a presença do mesmo será muito 
importante, pois possibilitará a oportunidade de se esclarecer e reivindicar vários 
assuntos referentes a atuação da Secretaria Municipal de Saúde como: A falta de 
medicamentos, vigilância sanitária, funcionamento do “Anexo”, atendimento 
odontológico aos moradores de Furtado de Campos, qual o posicionamento 
oficial do município no que diz respeito à Santa Casa de Misericórdia de Rio 
Novo e outros mais. Disse ainda, que na próxima reunião ele pretende apresentar 
um pedido para que a Câmara faça esta convocação o mais rápido possível. A 
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seguir, anunciou que os representantes da EMATER iriam apresentar o 
Relatório Anual de Atividades. Palavra com o Sr. Augusto César da Silva-
Extensionista Agropecuário I- EMATER: Cumprimentou a todos os presentes 
e a seguir fez uma apresentação protocolar da EMATER, onde destacou que a 
empresa completou no último dezembro 67 anos de história e que é hoje a maior 
empresa pública do setor no Brasil. Disse que a apresentação do Relatório Anual 
de Atividades tem por objetivo apresentar as ações desenvolvidas pela 
EMATER/MG, nas dimensões econômica, social e ambiental. Lembrou que a 
EMATER/MG está presente em Rio Novo desde 1952, com participação ativa 
no processo de implementação de ações para o desenvolvimento sustentável do 
município. Disse que é muito importante que o Produtor Rural recebe a 
EMATER em sua propriedade, que o Produtor aceite e implante em sua 
propriedade, a tecnologia oferecida. Agradeceu ao Vereador Vinícius Araújo 
pela colaboração em diversas oportunidades ao longo do ano de 2015. 
Agradeceu também à Prefeitura e Câmara Municipal pela contribuição e auxílio. 
Disse que para cada R$1,00 (um real) aplicado pela Prefeitura Municipal nos 
serviços prestados pela EMATER/MG no município, foram revertidos R$20,45 
(vinte reais e quarenta e cinco centavos) para o município. Finalizou dizendo 
que hoje ele está lotado na cidade de Santana de Cataguases e que o comando do 
escritório em Rio Novo estará sob a responsabilidade de sua colega Patrícia e do 
Milton que é um grande companheiro, mas que ele continua a inteira disposição 
de todos. Disse que fez muitos amigos durante sua rápida passagem por nossa 
cidade. Mais uma vez agradeceu a todos pela colaboração, dando por encerrada 
sua apresentação. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Dirigindo-se 
ao Sr. Augusto César, disse que de todas as notícias da noite a única que o deixa 
triste é saber que ele não faz mais parte da equipe local. Disse ainda que a 
evolução dos trabalhos da EMATER em nosso município, com certeza se deve à 
dedicação do Sr. Augusto César. Lembrou que quando da primeira apresentação 
do relatório do Sr. Augusto César, ele lançou um desafio sobre o PRONAF que 
naquela oportunidade atingiu a quantia de aproximadamente R$900.00,00 
(novecentos mil reais) captados. Diante desse valor o Vereador Guilherme 
lembrou que propôs ao Sr. Augusto César a tentativa de se atingir a casa de um 
milhão de recursos captados para o ano vindouro, e que na apresentação do ano 
seguinte o valor arrecado foi superior a um milhão. Disse que o legado que o Sr. 
Augusto César deixou é muito importante. A seguir concedeu a palavra à Sra. 
Patrícia Cabral. Palavra com a Sra. Patrícia Cabral – Extensionista da 
EMATER: Iniciou sua fala dizendo que ele é a 40ª funcionária da EMATER 
em Rio Novo, após 64 anos. Disse que ser Extensionista é pura paixão. Disse 
que a melhoria na qualidade de vida do produtor é muito mais importante e 
gratificante do que ver números serem apresentados. Disse que número é uma 
coisa fria. Alertou para o pequeno número de jovens trabalhando no  meio rural. 
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Disse que os esforços para manter o jovem no campo devem ser de todos. Disse 
que o campo está envelhecendo, e isto é preocupante. Tem que existir uma 
renovação no meio rural já que a agricultura familiar é o sustentáculo dos 
municípios. Finalizando, se colocou à inteira disposição da Câmara Municipal 
para qualquer tipo de esclarecimento que for preciso ser feito. Agradeceu a 
todos, e anunciou que o seu colega Milton Xavier Júnior também iria se 
apresentar. Palavra com o Sr. Milton Xavier Júnior: Cumprimentou a todos 
os presentes. A seguir disse que o Relatório Anual de Atividades da EMATER é 
muito importante para que todos possam avaliar e conhecer o desempenho da 
empresa. Lembrou que a EMATER foge à regra, uma vez que ela apresenta um 
relatório antes mesmo de ser “cobrada”. Disse que vai tentar desempenhar um 
trabalho bem próximo ao que foi desenvolvido pelo Augusto César. Lembrou 
que as dificuldades serão maiores já que ele terá que dividir seu tempo com as 
obrigações referentes ao município de Goianá. Disse que espera ter a 
colaboração de todos. Concluiu agradecendo a todos. Palavra com o Vereador 
Guilherme Nogueira: O Vereador agradeceu a toda equipe da EMATER, 
dando as boas-vindas em nome da Câmara Municipal aos novos funcionários da 
empresa. Disse que é devido ao grande trabalho realizado pela EMATER que 
ainda existem pessoas trabalhando no meio rural. Aproveitou a oportunidade 
para lançar um novo desafio para a nova equipe que está chegando: Ultrapassar 
o valor de R$1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) para o PRONAF 
no próximo ano. A seguir concedeu a palavra ao Vereador Vinícius Araújo: 
Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: O Vereador Vinícius Araújo disse 
que acompanha o trabalho da EMATER há vários anos. Parabenizou ao Sr. 
Augusto César pelo trabalho desenvolvido em nosso município e deu as boas 
vindas ao Sr. Milton e à Sra. Patrícia. Ressaltou a importância dos trabalhos da 
EMATER serem divulgados, para que todos, principalmente os governantes, 
compreendam a necessidade de se ter uma empresa como esta em nosso 
município. Indagou sobre as sementes que foram distribuídas pela EMATER, 
querendo saber se foram enviadas por algum programa do Governo ou se foram 
adquiridas devido a alguma Emenda Parlamentar de deputado. Perguntou 
também se o PNAE, após a saída da funcionária Cristiane, está ativo em nosso 
município. Palavra com o Sr. Augusto César: Usou da palavra para responder 
as perguntas formuladas pelo Vereador Vinícius Araújo. Disse que no que se 
refere à distribuição de sementes, trata-se do Programa Minas Sem Fome, cujo 
gestor é o Deputado Federal José Silva. Disse que foi obtido através de Emenda 
Parlamentar de autoria do Deputado Federal José Silva. Disse ainda que consta 
no relatório (aproveitou a oportunidade para fazer a entrega oficial do Relatório 
Anual de Atividades ao Presidente da Mesa Diretora). Sobre o PNAE, disse que 
continua funcionando e que a responsabilidade de elaboração dos Projetos é das 
Escolas. Palavra com o Vereador Eder Lima: O Vereador desejou sucesso 
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para a nova equipe da EMATER e agradeceu ao Sr. Augusto César pelo trabalho 
desenvolvido. Disse que apesar da preocupação de todos com relação ao êxodo 
dos jovens no meio rural ele acredita existir um fator que poderá ser muito 
importante para a reversão do quadro. Trata-se da Agricultura Familiar através 
do Programa de Aquisição de Alimentos e do próprio PNAE. Disse acreditar 
que a partir do momento em que o jovem vislumbrar uma possibilidade real de 
manter sua família com verbas obtidas através destes programas, ele não hesitará 
em permanecer no campo. Disse que no seu entender estes programas devem ter 
maior divulgação, no sentido de se aumentar o número de produtores rurais 
inseridos nos referidos programas. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: O Vereador Guilherme Nogueira fez a leitura do ofício da EMATER, 
encaminhando o Relatório Anual de Atividades referente ao ano de 2015. Na 
oportunidade, estendeu os cumprimentos da Câmara Municipal às funcionárias 
da Equipe da EMATER em Rio Novo, Helienara Bellini Lima e Zilá Cassemiro 
de Oliveira, ausentes na reunião. Palavra com o Vereador José Adriano 
Tostes: Cumprimentou à Equipe da EMATER pelo trabalho realizado. Disse 
que realmente é muito importante que o Poder Executivo reconheça a 
importância da EMATER em nosso município. Lembrou que se hoje, a Zona 
Rural de Rio Novo sobrevive com outros tipos de atividades que não seja 
somente a produção leiteira, isso se deve a presença da EMATER. Palavra com 
o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que espera contar com a presença da 
Equipe da EMATER quando da elaboração do Orçamento Participativo. 
Agradeceu a presença de todos, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, 
declarou encerrada a sessão da Câmara Municipal, ordenando antes que se 
lavrasse a presente Ata.      
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