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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DOS 1 
AFLUENTES MINEIROS DOS RIOS POMBA E MURIAÉ – COMPÉ NO ANO DE 2011 2 
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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze reuniram-se, às 13 horas e 30 4 
minutos, na sede da Cooperativa dos Produtores e Comerciantes de Mudas de Dona Euzébia, situada 5 
à Praça Getúlio Vargas, s/nº, 2º andar, Centro, Dona Euzébia/MG, os membros do Comitê da Bacia 6 
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé - COMPÉ. A reunião teve início às 7 
14horas, com a presença de dezesseis (16) membros do COMPÉ, entre Titulares e Suplentes 8 
(conforme relação de presença no final desta Ata) e setenta e quatro (74) convidados, (relação 9 
também apresentada ao final da mesma), destacando que constam setenta e cinco (75) assinantes, 10 
uma vez que não tendo conhecimento da assinatura do Sr. Romildo Pereira já constar na lista de 11 
presença e não localizando o mesmo ao término da reunião, foi solicitado ao Sr. Pedro Ribeiro 12 
membro da Cooperativa dos Produtores e Comerciantes de Mudas de Dona Euzébia que assinasse 13 
representando o Sr. Romildo Pereira presidente da mesma. A Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel 14 
Vargas, Vice-Presidente do COMPÉ cumprimentou a todos e após a verificação de quorum, 15 
apresentou a ausência justificada do Dr. Breno Lasmar, representante do Instituto Mineiro de Gestão 16 
das Águas – IGAM (relacionada ao final desta ata), informando que o mesmo estaria impossibilitado 17 
de comparecer e que se pronunciaria aos presentes via telefone tão logo fosse dado início à reunião e 18 
iniciou a reunião convidando para composição da mesa o Prefeito Municipal de Muriaé e Presidente 19 
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, o Sr. José Braz, 20 
o Prefeito Municipal de Dona Euzébia, o Sr. Itamar Ribeiro Toledo, o Presidente da Cooperativa dos 21 
Produtores e Comerciantes de Mudas de Dona Euzébia, o Sr. Romildo Pereira, o Presidente da 22 
Câmara Municipal de Dona Euzébia, representado pelo Sr. Jesualdo Gomes, a Vice-Prefeita do 23 
município de Dona Euzébia, a Sra. Flávia Elisa, em seguida a mesma apresentou-se aos presentes 24 
como a Vice-Presidente do COMPÉ e convidou os demais membros da Diretoria deste Comitê para 25 
compor a mesa, sendo o Sr. Claudio Luis Dias Amaral, o Secretário Executivo e o Sr. Antonio José 26 
Rodrigues Caldas Francisco o Secretário Executivo Adjunto, e passou a palavra ao Sr. José Braz 27 
(Presidente do COMPÉ), para que procedesse à abertura oficial da reunião. Cumprimentando a 28 
todos, o Sr. José Braz falou da satisfação de estar conduzindo os trabalhos do COMPÉ e sobretudo 29 
de poder trazer para o município de Dona Euzébia a oportunidade de realizar o tratamento de esgoto, 30 
uma vez que há recursos financeiros disponíveis, e que essa reunião tem o objetivo de fechar o 31 
acordo que possibilita beneficiar o município com uma obra que é sinônimo de saúde para a 32 
população, agradeceu a presença de todos e enfatizou que espera que nesta reunião seja definido o 33 
melhor para o município de Dona Euzébia. Na sequência passou a palavra ao Sr. Claudio Amaral 34 
(Secretário Executivo do COMPÉ), que reiterou a satisfação de ver o município de Dona Euzébia 35 
ser contemplado com recursos financeiros que possibilitem a realização da obra do Sistema de 36 
Esgotamento Sanitário (SES), através do trabalho do COMPÉ e do Comitê de Integração da Bacia 37 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Na sequência a palavra foi dada ao Prefeito 38 
Municipal de Dona Euzébia, o Sr. Itamar Ribeiro Toledo, que cumprimentou a todos os presentes, 39 
destacando os representantes de municípios circunvizinhos, os membros do COMPÉ e a 40 
comunidade presente, ressaltou a importância da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário para o 41 
município de Dona Euzébia e para toda a população. Enfatizou o trabalho do Sr. José Braz, junto ao 42 
município de Muriaé e também como empresário e oportunamente agradeceu às autoridades 43 
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municipais de Dona Euzébia o apoio que tem recebido no exercício do governo municipal, relatando 44 
ainda o seu empenho junto às autoridades estaduais para que este projeto pudesse chegar à sua 45 
finalização e a vontade política que somando esforços juntamente com o Consórcio da Bacia do Rio 46 
Pomba e com o COMPÉ possibilitou unificar informações que dessem seguimento correto à ordem 47 
deste projeto. Finalizando sua fala informou sobre os investimentos do município para garantir a 48 
aquisição dos terrenos, de forma que possibilite a execução da obra, sendo que parte desta 49 
negociação encontra-se legitimada. Prosseguindo, a Sra. Maria Aparecida Vargas pediu a palavra 50 
para que pudesse transmitir a mensagem a ser passada pelo Sr. Breno Lasmar (Procuradoria Geral 51 
do IGAM) por telefone, sendo a seguinte mensagem “Em reunião realizada na data de 25 de janeiro 52 
de 2011, no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, esta instituição manifestou especial preocupação 53 
com a situação do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Dona Euzébia, uma vez que por 54 
ser um momento de transição política do Governo Estadual, caso o Projeto não cumpra todos os 55 
trâmites, o município possa perder o recurso financeiro que foi disponibilizado. Relatou que o 56 
projeto foi dividido em duas etapas, sendo a primeira referente à definição do Proponente, e a 57 
segunda à Execução do Projeto, cabendo ao COMPÉ o papel de encontrar um Proponente que seja 58 
um aglutinador capaz de amenizar as questões que estão interferindo no processo, de forma a 59 
garantir o investimento e a realização da obra no município, harmonizando e buscando o melhor 60 
para o município e para a bacia. A segunda etapa refere-se ao término da obra com a entrega da 61 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), garantindo que seja iniciada a operacionalização da ETE 62 
através de recursos do município ou de terceirizados, que não sejam oriundos do Fundo de 63 
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de 64 
Minas Gerais (FHIDRO). Finalizando, esclareceu que não é possível garantir que não assegurando o 65 
recurso disponibilizado pelo Manual CEIVAP-2010, o município possa novamente pleitear recurso 66 
para o Projeto referente ao Tratamento de Esgoto Sanitário ainda no Manual CEIVAP-2011”. A Sra. 67 
Maria Aparecida Vargas, destacou o empenho do Dr. Breno Lasmar (IGAM) e da Dra. Cleide Izabel 68 
Pedrosa de Melo (Diretora Geral do IGAM) que envidaram esforços de forma a assegurar recursos, 69 
conseguindo que ainda no final do ano de dois mil e dez (2010) fosse oficialmente publicado 70 
dezessete projetos contemplados com recursos, sendo três destes pertencentes à bacia do Pomba-71 
Muriaé e dois à bacia do Preto-Paraibuna. Esclareceu que para atender o prazo de publicação do Ato 72 
Governamental que contempla o Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário do município de 73 
Dona Euzébia, foi necessária a elaboração da Deliberação COMPÉ nº. 24/2010 aprovada em “ad 74 
referendum” pela Diretoria do COMPÉ e que a sua aprovação em plenária é uma das demandas 75 
referentes a este projeto que deverão ser cumpridas até o dia vinte e oito de janeiro de dois mil e 76 
onze. Em seguida agradeceu a atenção do Sr. Breno Lasmar e passando a ligação telefônica ao Sr. 77 
Itamar Toledo (Prefeito de Dona Euzébia), pediu permissão ao mesmo para que desse 78 
prosseguimento à ordem do dia, conduzindo a plenária a pedido do Secretário Executivo do 79 
COMPÉ, Sr. Claudio Amaral, e colocou a minuta da Ata da última reunião extraordinária do 80 
COMPÉ em aprovação, explicando que os membros já haviam recebido a minuta antecipadamente e 81 
não havendo nenhuma ressalva a mesma foi aprovada com anuência de todos os presentes. Em 82 
seguida, propôs uma inversão nos itens de pauta e estando todos de acordo, passou ao item de pauta 83 
referente ao Orçamento CEIVAP-2011, informando que o valor a ser hierarquizado em 2011, 84 
referente ao orçamento 2010-2011 é de R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), 85 
recursos oriundos da cobrança federal, dos depósitos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 86 
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que depositava em juízo e agora deposita diretamente ao CEIVAP, ao mesmo tempo em que os 87 
recursos depositados em juízo já estão sendo liberados ao Comitê, e provenientes também do 88 
repasse de recursos da transposição feita para o Rio Guandu, que pertence à bacia do Rio Paraíba do 89 
Sul. Informou que o Edital e o Manual de Investimentos estão disponíveis no site do CEIVAP, e que 90 
a Secretaria do COMPÉ estará prestando todo apoio necessário e intermediando os contatos junto ao 91 
CEIVAP no sentido de facilitar o acesso aos interessados. Na sequência, passou ao item de pauta 92 
referente aos Recursos do FHIDRO - Exercício 2010, destacando os três projetos da bacia do 93 
Pomba-Muriaé que foram contemplados com esses recursos, sendo os tomadores a Prefeitura de 94 
Rodeiro, a Prefeitura de Dona Euzébia e o Departamento Municipal de Saneamento Urbano 95 
(DEMSUR/Muriaé), na ocasião foram solicitadas algumas adequações, mas todos os municípios 96 
cumpriram o solicitado em tempo hábil. Dando prosseguimento à pauta, fez uma breve explanação 97 
sobre o Convênio SEMAD Nº. 1371.01.04.03610, firmado com o Consórcio da Bacia do Rio 98 
Pomba, para a Estruturação e Operacionalização da Secretária Executiva do COMPÉ, possibilitando 99 
inclusive fazer a contratação de pessoal, e explicou que o Termo Aditivo traz a necessidade de 100 
alteração no Plano de Trabalho do Convênio supracitado de forma que por sugestão do próprio 101 
Presidente do COMPÉ, Sr. José Braz, ainda dentro das metas do Convênio este recurso a ser 102 
repassado seja aproveitado para elaboração de Projetos, sendo que a proposta é que seja elaborado 103 
um Projeto de Recuperação de Margem de Rio em Área Urbana e um Projeto de Comunicação em 104 
atendimento às metas do Plano de Trabalho. Explicou que nesse caso será feita apenas a alteração 105 
dos valores das rubricas onde o recurso alocado para ser usado na contratação de pessoa física 106 
passará a ser utilizado no custeio de despesas com pessoa jurídica. Na sequência a Sra. Maria 107 
Aparecida voltou ao item de pauta referente à Aprovação da Deliberação COMPÉ nº. 24/2010, que 108 
dá anuência à substituição do Proponente do Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário de Dona 109 
Euzébia – SESDE, junto ao FHIDRO, substituindo-se o Consórcio Intermunicipal para Proteção e 110 
Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Pomba pela Prefeitura Municipal de Dona Euzébia, 111 
explicou que devido a um erro de digitação esta Deliberação constou na Convocatória da reunião 112 
como “...Deliberação nº. 24/2011” sendo o correto “...Deliberação nº. 24/2010”. Em seguida 113 
esclareceu que em função do prazo dado para envio deste documento ao IGAM, esta Deliberação foi 114 
aprovada em ad referendum pela Diretoria do Comitê, de forma a garantir a publicação do projeto, 115 
uma vez que não havia tempo hábil para a realização de uma reunião extraordinária no final de 116 
dezembro de 2010 e ressaltou que a inclusão do projeto do município de Dona Euzébia na 117 
publicação oficial, permitiu que encaminhassem as pendências existentes no projeto, sendo que o 118 
prazo determinado pela Procuradoria do Estado para que o IGAM resolvesse tais pendências é até o 119 
dia vinte e oito (28) de janeiro de dois mil e onze (2011). Desta forma, colocou em aberto a 120 
discussão pela aprovação ou não aprovação da Deliberação COMPÉ nº. 24/2010, e não havendo 121 
nenhuma manifestação da plenária, passou a palavra ao Sr. Itamar Toledo (Prefeito de Dona 122 
Euzébia), para que este apresentasse a sua proposta em relação à Deliberação nº. 24/2010. O Sr. 123 
Itamar Toledo relatou que após tramitar junto aos órgãos estaduais, não mediu esforços para que 124 
todas as demandas relativas à documentação que dependia da Prefeitura fossem cumpridas nos 125 
devidos prazos, mencionou que na ocasião da reunião do CEIVAP realizada em Astolfo Dutra/MG 126 
nos dias 25 e 26 de agosto de 2010 reuniu-se com a Dra. Cleide Pedrosa, o Dr. Breno Lasmar e a 127 
Sra. Georgina Mucci (Presidente do Consórcio da Bacia do Rio Pomba) para dar seguimento ao 128 
Projeto no sentido de garantir o bom uso dos recursos públicos, de forma que uma vez concluída a 129 
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estrutura física do projeto, buscou firmar parceria junto à Companhia de Saneamento do Estado de 130 
Minas Gerais (COPASA) para que a mesma conduza a operacionalização da obra, convite este 131 
formalizado em setembro de dois mil e dez (2010), por meio do ofício nº. 296/2010 do Gabinete do 132 
Prefeito que solicitou mediante apresentação da cópia do Projeto de Esgotamento Sanitário, a 133 
análise e apresentação de proposta de viabilidade operacional a ser executada pela COPASA. 134 
Afirmou que o município atua com comprometimento para o bem estar da população, e no que se 135 
refere aos recursos da contrapartida deste projeto, além da aquisição dos terrenos para execução da 136 
obra e dos recursos já investidos, o município se preparou inclusive para a execução do Projeto, 137 
compromisso esse firmado junto à Secretaria do FHIDRO e à Diretoria do IGAM. Em seguida 138 
mencionou a proposta trazida para esta reunião pelo Sr. José Braz (Prefeito de Muriaé), onde ele 139 
propõe que o Consórcio da Bacia do Rio Muriaé, onde atua como Presidente seja o Proponente do 140 
Projeto, porém o Sr. Itamar reafirmou que o município de Dona Euzébia tem assegurado o exercício 141 
que lhe foi atribuído cumprindo todos os requisitos para a execução deste projeto, de forma que 142 
mantém a proposta trazida para esta reunião pela Deliberação apresentada, a qual coloca a Prefeitura 143 
de Dona Euzébia como Proponente do projeto. Encerrando agradeceu o apoio oferecido pelo Sr. 144 
José Braz em colaborar com o município através do Consórcio do Rio Muriaé e convidou a Sra. 145 
Maria Aparecida Vargas e demais interessados de direito para participar da gestão do projeto, de 146 
forma que conta com uma avaliação justa e descentralizada dos membros votantes do COMPÉ. Na 147 
sequência o Sr. Cláudio Amaral (Secretário Executivo do COMPÉ) pediu a palavra para fazer suas 148 
considerações e cumprimentando os presentes apresentou a demanda recebida da Sociedade 149 
Ecumênica Fé e Caridade, através da Carta nº 001/2011, a qual repassou a toda Diretoria do Comitê 150 
e que posteriormente foi encaminhada aos demais membros, apresentou o trabalho que vem 151 
realizando dentro da área de recursos hídricos, destacando o seu empenho em especial neste projeto 152 
desde o ano de dois mil e cinco (2005), informou que o mesmo foi proposto pela Sociedade Civil 153 
através do Consórcio da Bacia do Rio Pomba mediante convênio firmado com a Prefeitura de Dona 154 
Euzébia naquela época, de forma que cabe agora aos membros do COMPÉ definir qual será o 155 
Proponente do Projeto. Com a palavra a Sra. Maria Aparecida esclareceu que o COMPÉ, como 156 
prevê a legislação e o Regimento Interno, manifestou junto FHIDRO quanto aos Projetos que são 157 
prioritários na bacia do Rio Paraíba do Sul, para dar início à viabilização de recursos, mas que o 158 
mesmo não tem papel executor para os referidos projetos. Explicou que mediante o Convênio 159 
firmado à época, entre o Consórcio da Bacia do Rio Pomba e a Prefeitura de Dona Euzébia o 160 
COMPÉ declarou anuência para que o Consórcio da Bacia do Rio Pomba fosse o tomador do 161 
recurso e que a partir de agosto de 2010 a Prefeitura de Dona Euzébia vem solicitando ser o tomador 162 
desse recurso junto ao FHIDRO, o que resultou no Parecer Jurídico do IGAM, que não colocou 163 
objeções à substituição do Proponente, desde que o Comitê delibere em favor da Prefeitura de Dona 164 
Euzébia ser o tomador, de forma que se faz necessário que a plenária referende ou não a Deliberação 165 
COMPÉ Nº 24/2010. Citou ainda a Carta recebida da Sociedade Ecumênica que solicita aos 166 
membros do COMPÉ que deliberem em favor da indicação de uma organização da Sociedade Civil 167 
da bacia para ser o tomador do recurso. Em seguida solicitou a possibilidade de algum participante 168 
apresentar a defesa à proposta sugerida pelo Dr. Breno Lasmar através do Sr. José Braz, onde o 169 
Consórcio da Bacia do Rio Muriaé possa assumir as responsabilidades como executor do projeto e 170 
tomador do recurso. Com a palavra o Sr. Joaquim Arildo Borges (RURALMINAS), saudou os 171 
presentes e concisamente questionou que estando o Consórcio da Bacia do Rio Muriaé 172 
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regimentalmente e estatutariamente legal, o mesmo pode assumir a execução da obra não 173 
justificando demandar mais tempo buscando outra entidade da Sociedade Civil Organizada, 174 
podendo o Consórcio uma vez que está habilitado assumir o projeto mediante a comprovação de que 175 
o Consórcio da Bacia do Rio Pomba tenha desistido de ser o executor do Projeto, desta forma como 176 
representante do Poder Público Estadual o mesmo propôs a eleição do Consórcio da Bacia do Rio 177 
Muriaé para ser o tomador do recurso e responsável pela execução da obra. A Sra. Maria Aparecida 178 
Vargas colocou as duas propostas apresentadas, sendo a primeira a constante da Deliberação 179 
COMPÉ nº. 24/2010 onde é dada anuência para que a Prefeitura de Dona Euzébia passe a ser o 180 
tomador do recurso e executor do Projeto, e a segunda proposta que é a eleição do Consórcio da 181 
Bacia do Rio Muriaé para tomador do referido recurso e executor do Projeto. Questionou ainda 182 
quanto à existência de uma terceira proposta, mas não havendo manifestação a mesma colocou a 183 
aprovação da Deliberação COMPÉ nº. 24/2010 em votação. Estando presentes o total de treze (13) 184 
membros votantes, foram dois (02) votos favoráveis à aprovação da Deliberação, oito (08) votos 185 
contra a aprovação da mesma e três (03) abstenções, o que resultou na colocação da segunda 186 
proposta apresentada, propondo a eleição do Consórcio da Bacia do Rio Muriaé para tomador do 187 
recurso, em votação, registrando-se oito (08) votos a favor da eleição do Consórcio do Rio Muriaé, 188 
um (01) voto contra e quatro (04) abstenções. Desta forma fica aprovado, conforme decisão da 189 
plenária realizada nesta data, a indicação do Consórcio da Bacia do Rio Muriaé para ser o tomador 190 
do recurso e responsável pela execução da obra referente ao Projeto de Sistema de Esgotamento 191 
Sanitário do Município de Dona Euzébia/MG – SESDE. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Maria 192 
Aparecida passou a palavra ao Sr. José Braz, Presidente do COMPÉ que agradeceu a presença de 193 
todos os membros do Plenário, dos demais convidados, e declarou encerrada a reunião, tendo a 194 
presente ata sido lavrada por mim Theyla Suelayne D’Arc de Oliveira, secretária administrativa do 195 
COMPÉ e assinada pelo Presidente e pelo Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica 196 
dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé - COMPÉ. 197 
 198 
Dona Euzébia, 26 de janeiro de 2011. 199 
 200 
 201 
José Braz. 202 
Presidente do COMPÉ. 203 
 204 
 205 
Claudio Luis Dias Amaral. 206 
Secretário Executivo do COMPÉ. 207 
 208 
 209 
LISTA DE PRESENÇA 210 
 211 
Membros do COMPÉ: 212 
Joaquim Arildo Borges – Ruralminas, Sebastião Vieira de Jesus – IEF, Alexandre de Castro Leal – 213 
Polícia Militar do Meio Ambiente, Valéria Maria Rezende Pedrosa – Prefeitura Municipal de 214 
Guarani, Braz Antônio Pereira Cosenza – Prefeitura Municipal de Carangola, José Braz – Prefeitura 215 
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Municipal de Muriaé, Amadeu Rubens Zanela Martins – Prefeitura Municipal de Dona Euzébia, 216 
Marco Antônio Lima – Prefeitura Municipal de Cataguases, Cláudio Luis Dias Amaral – Agro-217 
Indústria Reserva das Gerais Ltda., Wagner Henriques da Silva – Florestal Cataguases Ltda., Maria 218 
Aparecida Muruci Monteiro – DEMSUR, Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas – Brookfield 219 
Energia Renovável S/A, Miguel Ângelo Spírito – CIRAB, Viviane Aparecida Marinho – Consórcio 220 
da Bacia do Rio Pomba, Antônio José Rodrigues Caldas Francisco – Consórcio da Bacia do Rio 221 
Muriaé, Tatiana Menezes Teixeira – BIOCEP.  222 
 223 
Convidados:  224 
Itamar Ribeiro Toledo (Prefeito Municipal); José Aparecido Sasso – Câmara Municipal de Dona 225 
Euzébia; Romildo Pereira – Cooperativa dos Produtores e Comerciantes de Mudas de Dona 226 
Euzébia/CPCMDE; Romildo Pereira Filho – Câmara Municipal de Dona Euzébia; Paulo Cezar – 227 
Câmara Municipal; Sebastião Santos – Prefeitura de Dona Euzébia (PMDE); Sebastião Pinto 228 
(PMDE); Mauro Luis Machado – comunidade; Braz D. de Oliveira – comunidade; Luis 229 
Nascimento; Geraldo Helio Ferreira; Pedro Lucio R. Pinto - Secretaria de Agricultura de Dona 230 
Euzébia; Waldemir C. da Silva; Vander Mendes; Fátima Junqueira; Vilma G. R. Nascimento – 231 
PMDE; Jesus P.; Odette Martins Thomé; Consolo Dôrce – PMDE; Helena A. Gervásio – PMDE; 232 
Kelly Cristina P. Ribeiro – Secretaria de Educação de Dona Euzébia; Diego A. M. Ribeiro – 233 
comunidade; Jorge Luis D. Moreira; Mário de O. Paula – PMDE; Celso Antonio – PMDE; Jorge 234 
Ferreira Teixeira – comércio, Margarida M. Pinto – PMDE, Magda Maria G. Silva – PMDE, Soraya 235 
Ribeiro Sasso – PMDE, Aline de Assis Ferreira – PMDE, Isolina Sebastiana do Nascimento – 236 
PMDE, Lucia Helena Barroso Maciel – PMDE, Aloisio M. Ribeiro, João Paulo Barros Maciel – 237 
PMDE, Elizabete Conceição Ribeiro – PMDE, João Batista Teixeira – A.B.C.D.E./Rádio Natureza, 238 
Adão César, Sebastião Geraldo Soares - Secretaria de Estado de Esporte, Admilsom de Souza Lima 239 
– Câmara Municipal de Dona Euzébia, Márcia de Fátima Ribeiro, Airton Martins, Geraldo Magela 240 
S. Borges, José Homero Ferreira dos Santos, Flavia de Oliveira Pinto Teixeira – PMDE, João de 241 
Fátima Ribeiro Werneck – Fazenda Santa Cruz/Fazenda C. Alegre/PMDE, Marlene Ribeiro – 242 
PMDE, Luiz Antonio Medeiros – PMDE, Luiz Fernando Lanorato – Prefeitura de Astolfo Dutra, 243 
Daniel Povoa Lanorato – Prefeitura de Astolfo Dutra, Marcionílio Teixeira, Vânia A. Toledo 244 
Ribeiro – PMDE, João Batista F. Prado – PMDE, Marcelo Ferreira Souza – PMDE, Cristiano 245 
Guedes Viana – FAVALE-UEMG, José Pedro Dutra – PMDE, Braz Hilário Singlem – PMDE, 246 
Francisco A. Borges – PMDE, Gilmar Machado – PMDE/Meio Ambiente, Ilson Silva Dias, José 247 
Marques – PMDE, Ivan José de Paiva – PMDE, Ângelo Marcio Vicente, Vitor Alves Costa Júnior, 248 
Paulo César Vieira – PMDE, Anderson de Almeida Pereira - Polícia Militar do Meio Ambiente, Eva 249 
Lílian Werneck Ribeiro – PMDE, Jânio Coelho - Supermercado Laranjeiras, José Geraldo Pinto, 250 
Anderson Ribeiro – Padaria Pães e Lanches, Jesualdo Alves – Presidente da Câmara Municipal de 251 
Dona Euzébia, Flavia Dias Gonzaga – PMDE, Anísio Lacerda, Ernane de Almeida – Foto Vídeo 252 
Anísio, Theyla Suelayne D. de Oliveira – COMPÉ. 253 
 254 
Ausências Justificadas: 255 
Breno Lasmar – IGAM. 256 


