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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1369/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 28 de novembro de 2017 .

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2017, às 19:30 (dezenove
horas e trinta minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência da
Vereadora Dulcimar Prata Marques, reuniram-se em Sessão Ordinária os
seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo
Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco
de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira e Pedro
Gonçalves Caetano. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou ao Secretário
Eduardo Miranda que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1 –
Projeto de Lei nº 07/2017 do Legislativo “Dispões sobre a denominação da
Rua Prefeito Miguel de Oliveira Ribeiro”. 2- Requerimento Nº 218/2017.
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. À Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer
que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito
Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicita providência com
relação aos buracos da Alameda Carlos Coelho Camacho na altura do nº 295.
JUSTIFICATIVA: “O local acima citado se encontra com asfalto desgastado e
com a presença de buracos, com o período de chuva esses buracos acumulam
água e lama. Os carros que por ali trafegam além de estarem sendo danificados,
jogam barro nas casas dos munícipes. Sala das Sessões “Messias Lopes” 22 de
novembro de 2017. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador proponente. 3Requerimento nº 219/2017 Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. À
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. O
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja
enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu
Rabello Filho. - Solicita do Executivo Municipal a instalação de um tambor para
coleta de lixo na rua Cândido de Oliveira Ribeiro na altura do número 1.438.
JUSTIFICATIVA. Tal solicitação visa melhorar o sistema de limpeza e higiene,
evitando que o lixo fique jogado no chão até que o mesmo seja coletado,
evitando assim o aparecimento de moscas e baratas. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 23 de novembro de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador
Proponente. 4 - Requerimento: Autores: Vereadores Daniel Dias, Emanuel
Ayres e Dionísio Da Dalt. A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar Prata Marques.
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que
subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno,
requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada à PLANEJAR a seguinte
solicitação: Enviar por escrito explicações sobre a nova forma de
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apresentação das Subvenções Sociais por parte do Executivo Municipal,
inclusive a respeito da “consolidação por áreas” das entidades.
JUSTIFICATIVA: Faz-se necessário para que os Vereadores que subscrevem
entenderem o motivo pelo qual as entidades previstas na Lei de Subvenção
foram agrupadas por áreas específicas e não foram apresentadas de forma
separada conforme anos anteriores. Ouvimos justificativas citando um novo
Marco Regulatório. Requeremos, portanto, explicações mais detalhadas a
respeito da nova legislação e sua aplicabilidade (ou não) no caso específico das
Subvenções Sociais. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 27 de novembro de
2017. Daniel Dias – SD, Dionísio Da Dalt - PT e Emanuel Ayres – PSB. 5Leitura da Resposta ao Requerimento de autoria dos vereadores Daniel
Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Juiz de Fora, 28 de Novembro de
2017. Exma. Sra. Presidenta, Conforme e-mail recebio no dia 28 de novembro
de 2017, atendendo ao requerimento dos Nobres Edis Daniel Dias, Emanuel
Ayres e Dionísio Da Dalt, venho por meio deste destacar que, tendo em vista
questões contratuais, como profissionais contábil responsável por essa Casa de
leis, informo possuir autorização para responder pelas peças orçamentárias que
competem ao legislativo municipal. Sendo assim, questões técnicas que dizem
respeito ao orçamento proposto pelo “executivo municipal”, somente o órgão
em questão poderá ser posicionar. Tendo em vista que, o nosso formato de
concessão de Subvenções Sociais se trata de uma matéria jurídica e específica,
conforme as ações integrantes no Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil – MROSC, Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014. O executivo
municipal, juntamente com o seu corpo jurídico, é o “responsável” pelos
esclarecimentos solicitados. De modo que, conforme Objeto Contratual, o
mesmo poderá solicita suporte a Planejar Consultores Associados. Lembrando
não ser da contabilidade a decisão sobre a forma de detalhamento das
Subvenções no Orçamento em questão. Por fim, afirmo seguir à disposição para
qualquer dúvida referente as peças orçamentárias do legislativo municipal.
Ressaltando que, por atendermos ambos os órgãos municipais, é de suma
importância a existência da ética nos assuntos que envolvem Prefeitura e
Câmara Municipal. Não somente por envolver “conhecimentos específicos”,
mas também pelo compromisso profissional daqueles que atuam nos órgãos em
questão. Destacando que o corpo profissional da Planejar Consultores
Associados estará pronto para atender a todos os clientes sempre da melhor
forma. Paulo V. Quaresma Junior. Resp. Téc. Contábil CRC/MG: 114956. 6Leitura do Ofício nº 247/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal: que
responde aos requerimentos dos Edis de nº 196 e 197/2017. 8- Leitura do
Ofício nº 248/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos
requerimentos dos Edis de nº 194 e 195. 9- Leitura do Ofício nº 249/2017 do
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Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de
nº 192 e 193/2017. 10- Leitura do Ofício nº 250/2017 do Gabinete do Prefeito
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 199, 200, 201, 202,
203 e 204. 11- Leitura do Ofício nº 251/2017 do Gabinete do Prefeito
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 211. 12- Leitura do
Ofício nº 252/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos
requerimentos dos Edis de nº 206, 208 e 210. 13- Leitura do Ofício nº
0774/2017/GIGOV/JF – “Que trata do Contrato de Repasse celebrado entre o
Município de Rio Novo e a Caixa Econômica Federal no valor de R$
245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e oitocentos reais) que tem como
finalidade Pavimentação de vias urbanas do Município de Rio Novo – MG”. 14Leitura do Ofício OF.GAB.SEC.Nº 0793/17 “Que trata da celebração de
convênio entre a Prefeitura Municipal de Rio Novo e o Governo do Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Cidades e de
Integração Regional – SECIR, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
tendo como finalidade Calçamento em alvenaria poliédrica, sarjeta e meio fio na
Rua Cabo José Ribeiro Alvim no Bairro Água Branca. ORDEM DO DIA: 1Projeto de Lei nº 07/2017 do Legislativo “Dispões sobre a denominação da
Rua Prefeito Miguel de Oliveira Ribeiro” . Colocado em primeira discussão:
Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Agradeceu a presença
dos familiares do Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro que se encontravam presentes,
e disse que o motivo do Projeto, é devido ao histórico dele e da importância que
teve para o município, e conforme havia mencionado na sessão passada, o
prédio da prefeitura e que abriga também a Câmara foi adquirido por ele, e que
apesar de já haver falecido há muitos anos nunca é tarde para homenagear
alguém que teve a sua importância para o nosso município. Palavra com o
vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que mais uma vez gostaria de
parabenizar o vereador João Bosco Ferreira Pires pelo projeto, e disse que como
já havia dito da sessão passada, não entendia porque essa homenagem não foi
feita há mais tempos, que pela justificativa tomaram conhecimento de quem foi
Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro e o que fez, e achava importante homenagear as
pessoas que trabalham em prol do município. Palavra com o vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Parabenizou aos familiares do Prefeito Dr.
Miguel de Oliveira Ribeiro que se encontrava presente, disse que no histórico
consta que ele deixou dinheiro em caixa, adquiriu imóveis, isso tudo em 1930, e
em 1929 o nosso país passou por uma grande crise, e mesmo assim conseguiu
fazer isso tudo, é digno de aplauso, disse ainda que gostaria que na inauguração
da placa a família fosse convidada, e pediu permissão a presidente para quebrar
o protocolo da casa autorizando os familiares fazerem uso da palavra, o que foi
prontamente permitido. Palavra com o Dr. Olimpio Ribeiro: Cumprimentou a
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todos os presentes e disse que “o ato de hoje pela simples leitura do Curriculum
Vitae do Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro, já justifica enormemente a justificativa
do Vereador João Bosco Ferreira Pires, como descendente do Dr. Miguel de
Oliveira Ribeiro, passando pelo Dr. Candido de Oliveira Ribeiro seu filho, e
chegando até mim; Dr. Claret Ribeiro Braga, outro digno representante da
família, e também a Sra. Maria Virgínia Ribeiro Braga, seguimos os mesmo
passos, no meu caso um pouco tardiamente, mas os mesmos passos de
trabalharmos como operadores do direito, dois advogados, eu e o Dr. Claret
Ribeiro Braga, seguimos o seu caminho, talvez não tão vitorioso, mas seguimos
o seu caminho, da minha parte, no ponto de vista profissional, engenharia por
parte do meu pai e advocacia por parte do meu avô, sinto-me enormemente
honrado nesta noite em estar aqui presente e recepcionar essa homenagem, uma
justa homenagem, alguém que como disse nosso ilustre Secretário vereador
Eduardo Miranda, logo após uma crise
violenta de 1929, que não nos
lembramos, mas a história diz, e em 1930 consegue comprar imóveis que há
qualquer tempo tem um valor muito grande, este prédio, o do Grupo Escolar
Olimpio Araújo e ainda deixando restos em credito no caixa da prefeitura, além
disso, ele também trabalhou do ponde de vista social, fazendo incríveis atos, que
eram impensáveis naquele momento, eu queria lembrar o seguinte: O Dr.
Miguel de Oliveira Ribeiro era o antigo proprietário da fazenda O Engenho de
Serra da qual hoje eu sou o proprietário, procurando nos cartórios de registro ,
nós descobrimos no cartório de uma cidadezinha que fazia parte da área de Rio
Novo que existem escrituras de inventário de escravos com seus devidos
valores, a fazenda O Engenho de Serra de propriedade do Dr. Miguel de
Oliveira Ribeiro, também tinha escravos, como todos tinham, houve uma
senzala, fazendo um mapa topográfico da época, vamos ver que ali era quase
uma vila em volta da sede, era onde os pseudos escravos moravam, em total
liberdade, tanta liberdade que quando houve a abolição a maioria deles
permaneceu lá, uma delas foi minha babá, que é a D. Bela que morava na subida
do São Sebastião, foi minha babá e sempre que eu podia ia visitá-la; tanto
quanto emocionante é retornar porque isso é parte da história, e a história é
sempre emocionante, e para resumir, enorme e excelente homenagem que presta
hoje esta casa a uma figura histórica e que deixou história, história boa, existem
dois tipos de história, a história boa e a história má, e esse rio-novense deixou
aqui a sua história, a sua boa história. Palavra com o Dr. Claret Ribeiro
Braga: Cumprimentou a presidente, vereadores e ao vereador João Bosco
Ferreira proponente do projeto que redundou na concessão da denominação ao
meu avô Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro, e disse “O passado governa o
presente, e quero somente fazer um adendo a grandes palavras do Dr. Olímpio
Ribeiro, meu primo, e aqui muito emocionado juntamente com minha irmã e
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minha sobrinha, e dizer que a minha família toda está muito agradecida,
consegui contato com todos os familiares, com meus primos, o Dr. José Ribeiro
Gomide, que todos conhecem como Dr. Naim, Dr. Carlos Cesar Ribeiro
Gomide, que foi diretor de colégio aqui, os familiares do Dr. Miguel Ribeiro
Gomide que faleceu a pouco tempo, que morava em Juiz de Fora e foi escrivão
aqui em Rio Novo, os familiares da D. Maria Josefina Ribeiro de Castro, que
moram fora, e todos ficaram profundamente emocionados e plenamente
gratificados com essa homenagem; nesses quarenta e cinco anos de profissão
que fiz agora, sempre procurei trilhar a minha vida profissional, nos exemplos
deixados pelo meu avô, eu não conheci, os senhores também não o conheceram,
mas bastas compulsar os altos vindos de processos aqui na região, para sentir
quão brilhante, quão eloquente e quão corajoso e o mais importante, quão
límpido, transparente e honesto foi o trabalho profissional do Dr. Miguel de
Oliveira Ribeiro, homem simples, homem humilde, que tinha por norma não ser
ímpio, que tinha por norma em todas as suas demandas judiciais, um tribuno
sensacional, um tribuno de alta valia, um tribuno que tinha altos recursos
oratórios, sempre defendendo no júri, gostava muito de fazer júri, famoso nessa
região toda, mas sempre guardando a bandeira da humildade como homem
público e como gestor no trato da coisa pública em Rio Novo, basta ver o seu
currículo; no momento de hoje, basta ver os senhores que estão envolvidos na
política, e estão sobre o crivo constante da generalização, que não se pode
generalizar; o político hoje, parece que está encarnando o mal, parece que o
político está sendo denominado todo ele de desonesto, e não é bem assim, há de
se separar o joio do trigo, Graças a Deus estamos aqui em plena democracia,
cada um pode expressar as suas opiniões política, pessoais, partidárias, mas
dentro de um contesto democrático, aberto, para que todos ouçam as suas
opiniões, mas nunca, Deus me livre de uma ditadura, a democracia salutar,
justamente porque estamos aqui, cada um defendendo suas intenções e seus
direitos, mas livremente; justamente agora em que o Brasil atravessa um período
terrível, que só Deus, só a compreensão, e só o tirocínio firme, principalmente
de vocês que são políticos, já começando municipalmente, porque é do
município que se constrói a nação, é aqui que existe o contato direto com todos
os eleitores, com todos os munícipes e principalmente com todos as angustias e
aspirações dos cidadãos; pois bem, o vovô Miguel deixou um exemplo de
honestidade, de cuidado com a coisa publica, o que deve ser feito e precisa ser
aplicado hoje, precisa ser conscientizando hoje, de que política é uma coisa
altamente comunitária, face qualquer rancor, qualquer ódio, respeitando-se as
opiniões, mas que ninguém guarde, porque não pode ser, está na bíblia, ninguém
deve ter rancor, deve-se ter divergências, mas rancor não, vovô Miguel sempre
foi assim, pelo que consta nos alfarrábios, pelo que consta nas suas atuações,
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tudo registrado em cartório, sempre foi um homem da paz, defendia seus
clientes, seus pontos de vistas, mas sempre dentro de uma discórdia procurando
conciliar, e eu tenho orgulho de dele ser meu avô e hoje em nome desses outros
familiares que aqui não estão, ousando ter o mandato tácito deles, eu agradeço
ratificando e endossando as belíssimas palavras do Dr. Olímpio Ribeiro,
agradecendo a todos vocês, ao vereador proponente e demais Edis que de forma
unânime fizeram essa denominação à rua em homenagem ao meu avô, muito
obrigado em nome de toda a família”. Palavra com a Presidente Vereadora
Dulcimar Prata Marques: Parabenizou ao vereador João Bosco Ferreira Pires
pela indicação, e disse ser uma homenagem muito merecida e agradeceu as
palavras dos familiares. Colocado em segunda votação, emitido para a comissão
de Justiça e Redação final emitirem o parecer. Aprovado por unanimidade. 2Requerimento Nº 218/2017. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 3Requerimento nº 219/2017 Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado
em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: disse
que na reunião anterior foi votado um requerimento solicitando providências
quanto aos buracos na Av. Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, em frete a sua casa,
que não sabia se o Sr. Prefeito estava tendo dificuldades em comprar o asfalto,
mas o serviço não foi realizado e com as chuvas os buracos aumentaram e a
situação ficou caótica, que tomou conhecimento que tiraram fotos e colocaram
nas redes sociais utilizando palavras de baixo calão, e como já havia dito em
reuniões passadas, não todos, mas a maior parte dos munícipes, “melhor dizendo
eleitores”, e estão certos, votam para serem representados por deles, mas parece
que nãos estão tendo conhecimento de qual a função de um vereador, que
queria poder ligar para Juiz de Fora e mandar vir um caminhão de asfalto e tapar
os buracos, mas que estavam aqui para fiscalizar o Prefeito, fazer requerimentos,
pedidos de providências, mas não podemos ordenar despesas, pediu que todos
principalmente a presidente da Câmara, procurasse o Sr. Prefeito e pedisse para
que solucionasse aquele problema o mais rápido possível, porque já não
aguentava mais tanto insulto, que não sabia qual a classificação deveria dar as
pessoas que faltam com respeito a sua pessoa e pediu que mais uma vez fosse
reiterado ao Prefeito um pedido de solução para o problema. Palavra com o
vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ao vereador Ivalto Rinco que
esteve com o Sr. Prefeito e o mesmo informou que até quinta-feira ou sexta-feira
deverá estar chegando no município o asfalto para ser feito os reparos necessário
em toda cidade, e parabenizou a família do Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro, e
disse que, pelo que ele fez por Rio Novo, colocar seu nome em uma rua era
muito pouco, deveria se colocado em uma praça ou uma instituição maior, mas
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que era válida a homenagem. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda: o vereador fez uso da palavra para dizer que juntamente com o
vereador Jordão de Amorim, esteve com a Secretária de Educação e passaram
para ela a preocupação dos pais dos alunos do IF, a mesma conversou com o Sr.
Elder Louro e disse que caso não seja sanado o problema ira entrar em contato
com o proprietário da Empresa Rio Novo Turismo que presta esse serviço para o
município para solucionar o problemas com relação ao motorista. Palavra com
a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: disse ter conversado como
proprietário da Empresa Rio Novo Turismo, e o mesmo lhe informou já estar
solucionando o problema. Palavra com o vereador Emanuel Ayres Costa
Semêdo do Carmo: Disse que com relação a homenagem ao Dr. Miguel de
Oliveira Ribeiro, com já havia sido muito bem falado por todos, uma
homenagem mais que justa, muito merecida, quanto ao que disse o vereador
Ivalto Rinco, disse que se sentiam mesmo meio que impotentes, que também já
pediu redutores de velocidades na sua rua desde o início do ano, e até hoje não
havia sido realizado, que não é um pedido seu mais sim dos moradores daquela
rua, que estão aqui na função de transmitir pedido deles ao executivo municipal,
e perguntou se já havia sido colocado a iluminação no Beco do Bide, e foi
informado que não; que gostaria de fazer dois registros, um com relação ao
Projeto 032/2017 que trata do convênio da Prefeitura Municipal de Rio Novo
com a Prefeitura Municipal de Goianá, disse ter ligado para a Câmara
Municipal de Goianá e o Secretário Harrison havia informado que lá o projeto
ainda não está em tramitação, que tentou ligar para o gabinete do Prefeito, mas
não conseguiu, se comprometeu a ligar novamente e qualquer novidade irá
informar; o segundo registro é com relação ao Orçamento, especificamente
sobre as subvenções, que receberam a resposta do responsável técnico da
Planejar, e a resposta foi de que ele não pode responder, mesmo a empresa
prestando serviço para os dois poderes, e sendo assim eles iriam mudar o
direcionamento do requerimento para o executivo e suas assessorias contábil e
jurídica, agradeceu a compreensão, visto que ainda estavam no prazo para votar.
Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: fez uso da
palavra para dizer aos nobres Edis que é de conhecimento de todos que o papel
do vereador é fazer todos esse requerimentos, mas que não podiam deixar de
falar e exaltar o que já foi feito a partir de requerimentos de autoria deles, que
nossas estradas estão excelentes, o anexo com médico 24 horas, que deveriam
exaltar também todas as conquistas, que redutores de velocidade fazem falto no
município, mas que tudo vira na hora certa, que na medida do possível estão
sendo atendido, os requerimento sendo respondidos, que o executivo merecia
uma moção de aplauso por tanta coisa boa que já foi executada nesse onze
meses, poderia dizer que no município está tudo transcorrendo da melhor
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maneira, que ela que esta frente a um setor que chega a atender em média 1.800
pessoas mês, e escuta todos os dias os elogios por parte dos munícipes que estão
sendo favorecidos pelas estradas, pelo atendimento médico 24 horas, as
academias ao ar livre, uma já instalada a outra está por vir, assinatura de
contratos para pavimentação, convenio de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
para a saúde, e acreditava estarem caminhado muito bem; parabenizou a Sra.
Poliana Chagas e a Sra. Luciene Braga pelo trabalho frente ao Setor de Turismo.
Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Convidou a
todos os presentes para sábado dia 02 de dezembro às 09h00min no campo do
XV de Novembro Futebol Clube será realizado a 1ª Peloteca, organizada pela
Escola Estadual Olímpio Araújo, com renda revertida para a escola, que
consistem em uma disputa entre vários seguimentos e citou como exemplo ele e
o vereador Jordão que irão competir em uma corrida. Palavra com o vereador
Ivalto Rinco de Oliveira: Disse a Presidente que referente suas palavras quanto
a administração, ressaltou o quanto melhorou depois que o Exmo. Sr. Ormeu
Rabello Filho assumiu, na saúde principalmente, que anteriormente o município
não tinha médico a noite nem nos fim de semana e agora esta tendo, que também
sabe da demanda de exames e consultas reprimidas que estão sendo resolvidas
na medida do possível, mas que quando a presidente esclareceu as melhoras, nas
estradas e outros setores, ficou parecendo que ele quis dizer que o Sr. Prefeito
não está cumprindo com suas obrigações, muito pelo contrários, o ele estava
dizendo era referente a maneira como está sendo criticado e prejudicado, não
por culpa do Sr. Prefeito, que talvez ele esteja aguardo conseguir mais material,
para que possa tapar não somente o buraco em frente a sua residência, mas tapar
todos os buracos da nossa cidade, que tem bastante lugares que precisam ser
corrigido, que falou sobre o ele está passando, não sabia se estavam criticando
somente a ele, com uso de palavras de baixo calão, que tanto ele quanto sua
família estão se sentido prejudicados, que inclusive colocaram que é porque sua
esposa joga água o dia inteiro no asfalto, que são coisas desse tipo o deixavam
triste, mas não tinha nada contra a pessoa do Sr. Prefeito, até porque o
considerava como um filho, e quanto a administração dele não tinha nada
contra, mas a função deles era essa e tinham que lutar pelo povo. Palavra com
a Presidente vereadora Dulcimar Prata Marques: Agradeceu a presença dos
familiares do Prefeito Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro e os convidou para estar
participando das reuniões toda terça-feira às 19h30min. Não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara
Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.
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_____________________________
Daniel Geraldo Dias
______________________________
Dionísio Da Dalt Netto
_____________________________
Dulcimar Prata Marques
___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
_____________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo
______________________________
IvaltoRinco de Oliveira
______________________________
João Bosco Ferreira Pires
_______________________________
Jordão de Amorim Ferreira
______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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