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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG, 

REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DE MAIO DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, no horário das dezenove 

horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, 

desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido Braga e 

Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro Secretário, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Ordinário, devidamente convocada na 

forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Secretário dos Senhores 

Vereadores: Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz 

Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei 

Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. O Sr. Presidente solicita ao Vereador 

Adriano Lange Dias que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. 

Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes,  e passa-se a 

fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no mesmo e  leitura do 

requerimento do Vereador Vanderlei Aparecido Braga. Toda documentação fica 

devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida 

é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. 

Não há inscritos.  O Sr. Presidente indaga ao Primeiro Secretário se há algum 

Vereador inscrito para palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador Redno 

Alexandre da Silva. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva 

comenta que no final de semana fez uma visita no Bairro Capitães e os moradores do 

local pediram que a administração faça manutenção nas estradas rurais do bairro o 

mais rápido possível, pois as mesmas encontra-se em estado precário de conservação 

e em toda extensão da estrada somente cabe um veículo. Diz que esteve presente 

também no Bairro São Miguel onde existe a construção de uma antiga escola, a qual 

encontra-se abandonada e os moradores pedem que seja feita a demolição desta 

construção o mais rápido possível, pois falou-se na construção de um posto de saúde 

no local para atendimento aos moradores o que não foi feito até o momento. O Sr. 

Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da 

leitura da Ata de acordo com a Resolução 006/2013. Todos Vereadores se 

manifestam favoráveis a aprovação da Ata, sem emenda. O Sr. Presidente encaminha 

o Projeto de Lei nº 2.110/2019 que, AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para 

análise, discussão elaboração de Parecer e apreciação e conforme presença e 

solicitação da Contadora da Prefeitura Sra. Elvira na Reunião das Comissões 

realizada anteriormente, consulta os Senhores Vereadores  se estão de acordo que este 

Projeto seja apreciado e votado em regime de urgência, ainda hoje, na Reunião das 20 
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horas, diante da necessidade de dar continuidade à construção da UBS no Bairro 

Coelhos. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a solicitação de urgência 

quanto a apreciação e votação do Projeto em regime de urgência. Na sequência, 

passa-se a ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente passa  a fase de discussão e votação dos 

requerimentos feitos pelos Senhores Vereadores. Vossas excelências desejam fazer 

algum um pedido verbalmente? Podem se manifestar. De uso da palavra o Sr. 

Presidente comenta seu requerimento: Requer que seja acionada a empresa que 

executou a pavimentação na estrada rural que dá acesso ao Distrito Serra dos Lemes, 

pois muitos buracos estão se formando e esta pavimentação encontra-se dentro do 

prazo de garantia da obra, assim, pede que providências sejam tomadas. Diz ser uma 

pavimentação que foi realizada há pouco tempo e em alguns pontos já está 

aparecendo a terra, assim pede que seja oficiado ao Executivo para acione à empresa 

para os devidos reparos na pavimentação realizada. De uso da palavra o Vereador 

Adriano Lange Dias pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Batalhão da Polícia 

Militar parabenizando pelo evento realizado no dia 03 de maio de 2019, neste 

momento realizou a leitura do seu requerimento: Requer a expedição de ofício de 

congratulações ao 3º Pelotão da PM de Cabo Verde em razão das homenagens 

recebidas na Solenidade de Premiação dos Destaques Operacionais da 18ª RPM, 

referente ao ano de 2018 realizada no ultimo dia 3, na cidade de Poços de Caldas. 

Salienta-se que Cabo Verde Foi Homenageada em duas categorias, primeiramente 

por ter conseguido a menor taxa de homicídio (consumado e tentado) de 2018, entre 

as cidades de 12 mil a 30 mil habitantes e destaque operacional por ter ficado entre as 

10 melhores Frações da Região, tendo conquistado o 9º lugar dentre as 55 Frações 

que compõe a 18ª RPM. Importante ainda parabeniza-los visto que os índices do 3º 

Pelotão contribuíram para que a 242ª Cia PM de Botelhos, a qual o pelotão está 

subordinado, alcançasse o primeiro lugar entre os 55 municípios, razão pela qual é de 

extrema necessidade que reconheçamos o belíssimo trabalho por eles realizado, 

garantindo a promoção da segurança pública e qualidade de vida em nossa cidade. O 

Vereador Roque Antônio Dias solicita um aparte e diz que o município Cabo Verde 

possui uma das melhores seguranças da região, onde os policiais são atenciosos com 

a população. Diz que no Distrito de São Bartolomeu de Minas eles realizam cerca de 

três rondas policias por dia e sempre que são acionados prestam atendimento com 

diálogo, sem agressões, assim diz que os policiais militares merecem todo respeito, 

reconhecimento e homenagem. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e 

diz que no ano passado foi criado um grupo de whatsaap onde estão adicionados os 

comerciantes da Cidade e Distritos de Cabo Verde, onde eles pedem a todos os 

participantes que informem somente o necessário e salienta que este grupo está 

funcionando muito bem e surtindo resultados positivos e parabeniza a policia militar 

pela realização de mais este trabalho. Adriano ressalta ainda, um trabalho realizado 



11 
 

por toda a Comunidade, Conselho Comunitário do Distrito de São Bartolomeu, Atella 

internet e Conselho de Segurança Pública CONSEP, o qual tratou da instalação de 

câmeras de segurança na entrada do Distrito o que gerou uma maior tranquilidade e 

segurança para os moradores do Distrito. Comenta que no último dia 05/05/2019 

aconteceu no pesqueiro Dias a 2ª Cavalgada dos Parceiros de Cavalgada em prol do 

Lar Santo Antônio, diz ter sido uma belíssima realização que contou com a 

participação de muitas pessoas e patrocinadores. Requer que seja enviado ofício 

parabenizando a realização do evento na pessoa do Sr. Carlos Vinícios Apolinário e 

que ele estenda os cumprimentos aos demais participantes e colaboradores na 

realização do evento. Requer ainda, que seja oficiado ao Executivo Municipal 

requerendo a realização de operação tapa-buracos nas ruas da Cidade e Distritos do 

Município de Cabo Verde. Salienta que uma das maiores dificuldades da 

administração foi á realização licitação, o que no início do mês de janeiro aconteceu, 

logo após iniciou-se o período chuvoso o que atrasou a execução do serviço, depois 

diante de conversa realizada junto a Secretaria de obras e Executivo ficou 

programado que no dia 25 de abril daria continuidade a esta operação tapa buracos 

das ruas, o que não aconteceu até hoje, assim diz estar fazendo este requerimento por 

este motivo. Assim, diz que o problema agora não é mais a licitação é preciso se 

organizar, marcar o dia, elaborar um cronograma das ruas e de fato dar sequencia na 

operação tapa buracos, mesmo que aos poucos, mas seja realizada de forma efetiva.  

O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e ressalta a importância de se dar 

prioridade nesta operação tapa buracos ao Bairro Santa Edwirges, pois os moradores 

do local já estiveram nesta Casa fazendo esta reivindicação por duas vezes e ainda 

não foram atendidos, assim pede ao Vereador Adriano que reforce esta solicitação e 

que realmente espera que seu requerimento tenha êxito, uma vez que outros 

Vereadores já fizeram esta mesma solicitação e não foram atendidos pela 

administração. O Vereador Adriano agradece as palavras dos nobres Vereadores e diz 

que como já disse esse pedido que faz aqui hoje, já foi feito inúmeras vezes por 

outros Vereadores desta Casa e hoje se aprovado vai ser feito em nome de todos os 

Senhores Vereadores. O Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo o que segue: a) Requer que a 

administração faça manutenção nas estradas rurais do Bairro Capitães o mais rápido 

possível, pois as mesmas encontra-se em estado precário de conservação e em toda 

extensão da estrada somente cabe um veículo. B) Requer a pedido dos moradores do 

Bairro São Miguel a demolição de uma construção onde existia uma escola, pois 

falou-se na utilização desta construção em local para atendimento voltado a saúde dos 

moradores, o que não foi feito até o momento e esta construção encontra-se 

abandonada causando transtornos aos moradores do local. Pede ainda, que seja 

instalada uma lixeira de grande porte para que os moradores depositem seus lixos e 
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que seja feito serviço com máquinas na estrada rural deste bairro, pois a mesma 

encontra-se esburacada e muito estreita cabendo apenas um carro. C) Reitera pedido 

de manutenção nas estradas rurais do Bairro Cata. Requer a pedido do munícipe Sr. 

Antônio Leonel, morador no Bairro Vargem São José a construção de uma caixa de 

contenção para evitar transtornos com água de enxurradas na estrada e em sua 

propriedade. O Vereador Roque Antônio Dias informa que foi feito serviço com 

máquinas e roçagem das margens das estradas  nos Bairros rurais Cambuí e Fiéis e o 

serviço ficou muito bom. Disse em reunião passada que tiraria a água das estradas no 

Bairro Fiéis por sua conta, mas não há como fazer isso não, pois com a passagem das 

máquinas o barranco fica muito alto e não dá para realizar o serviço de retirada de 

água por sua conta não. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

Municipal reiterando pedido de construção de quebra molas na Avenida Pádua Dias, 

pois motoristas imprudentes transitam pelo local em alta velocidade, e aconteceu o 

atropelamento de um animal que estava próximo do seu dono o qual quase foi 

atingido pelo veículo. Assim, antes que alguém perca a vida, que estes redutores de 

velocidade sejam construídos no local, trata-se de um serviço de baixo custo e grande 

prevenção para a população. Requer informação sobre o veterinário para realização 

de castração de cachorros, pois os moradores do Distrito estão levando seus animais 

para serem castrados na Cidade de Muzambinho, lembrando que uma das promessas 

de campanha desta Administração foi à construção de um canil e diante da 

inviabilização desta construção, que seja contratado um profissional para realização 

deste serviço de castração destes animais. Reitera pedido de providências quanto ao 

mau atendimento por parte do posto de atendimento do Banco Bradesco a população 

de Cabo Verde, ressalta que as pessoas ficam por horas na fila e não há dinheiro no 

local para fazer o pagamento as pessoas. Diz que as pessoas vão a Cidade de 

Muzambinho receber suas aposentadorias e já fazem suas compras no local, 

prejudicando assim o comércio de Cabo Verde. Salienta que o atendimento da 

lotérica também anda bem complicado, pois em grande parte do tempo o atendimento 

é feito por apenas um caixa, dificultando a vida das pessoas que precisam pagar suas 

contas e fazer seus jogos, assim pede que algo seja feito a este respeito também. Diz 

que quando este assunto é trazido a este Plenário não se trata de perseguição de forma 

alguma, é uma forma de melhorarem o atendimento a população, pois ficaria pior se 

uma outra lotérica abrisse novo ponto aqui em nossa Cidade. O Sr. Presidente diz ter 

presenciado no sábado pessoas com mais de sessenta anos de idade na fila e apenas 

uma caixa atendendo, e as pessoas reclamavam que estavam há duas horas na fila. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz que conseguiu um ponto de 

atendimento do Bradesco em seu comércio Depósito São Francisco, mas no início do 

funcionamento a margem de recursos deste ponto é baixo e necessita esperar entrar 

dinheiro de pagamentos de contas, depósito em poupança, para se conseguir efetuar 
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pagamentos de aposentadoria, assim as pessoas precisam se organizar e ir ao 

comércio mais a tarde, pois assim conseguirão receber seus benefícios no local e 

quanto menos dinheiro ficar em seu estabelecimento no final da tarde melhor. O 

Vereador Vitor Espedito Megda alerta para o perigo da utilização daquele microfone 

existente na Casa Lotérica, diz que muitas pessoas já reclamaram, pois o mesmo abre 

margens a possíveis roubos dentro e fora da agência, onde a conversa entre o 

atendente e a pessoa é exposta em voz alta podendo ocasionar problemas aos 

usuários. O Vereador Roque agradece as palavras de apoio e diz ser complicado 

solucionar estes problemas e o que podem fazer é reclamar aqui nesta Casa 

Legislativa, uma vez que Ofícios já foram enviados e não foram sequer respondidos 

pelo Bradesco e Caixa Econômica Federal.   Se diz feliz em saber que o comércio do 

nobre Vereador Luiz Carlos possui este ponto de atendimento do banco Bradesco o 

que amenizará o sofrimento da população no enfrentamento destas filas nos outros 

pontos de atendimentos citados. O Vereador Redno diz concordar com as palavras do 

Vereador Roque, pois trata-se de um desrespeito com a população as filas no Banco 

Bradesco e Casa Lotérica. Diz ter presenciado o atropelamento do cachorro no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas e se faz necessário a instalação de um radar 

conforme pedido do nobre Vereador. O Vereador Adriano solicita um aparte, e diz 

que com relação ao banco Bradesco é extremamente pertinente reiterar o pedido, uma 

vez que não houve resposta do Ofício enviado anteriormente e as filas perduram por 

horas e as pessoas esperando sem nenhuma previsão de atendimento ou resolução do 

problema.  Com relação à construção de quebra molas no Distrito de São Bartolomeu 

de Minas, concorda com o nobre Vereador quando diz não ser um serviço difícil e de 

alto custo e que daria sim para já terem sido construídos, tanto lá quanto no Distrito 

de Serra dos Lemes, pedido feito pelo Vereador Vanderlei por diversas vezes, lembra 

ter feito este mesmo pedido por diversas vezes aqui nesta Casa e se a administração 

tivesse feito de dois a três quebra-molas por ano já teria suprido esta necessidade dos 

Distritos, diz que este é um serviço que em sua opinião já deveria ter sido feito e com 

certeza levará mais uma vez esta reivindicação pessoalmente ao Prefeito. Com 

relação à castração de animais, realmente constava do plano de governo do Prefeito a 

construção de um canil, mas diante inviabilidade financeira para esta construção e 

manutenção deste espaço, iniciou-se um trabalho de castração dos animais soltos nas 

ruas, lembra que existe o CEPAD que trata-se de um grupo de pessoas voluntárias 

que vem tentando amenizar este problema, lembra que por várias vezes a Prefeitura 

abriu licitação para contratação de veterinário para realizar este serviço mas não 

apareceu nenhum interessado. O Vereador Roque agradece as palavras do nobre 

Vereador Adriano Lange Dias e salienta que o Vereador tem sido muito criticado 

porque foram feitas muitas promessas principalmente para o Distrito de São 

Bartolomeu de Minas e ainda não foi feito, e as pessoas não culpam tanto o Prefeito, 
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quanto culpam o Vereador Adriano, De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de 

Paula diz ter feito nesta Casa requerimentos a respeito de limpeza terrenos baldios na 

Cidade, lembrando que existe uma Lei votada por esta Casa, onde autoriza-se a 

Prefeitura notificar o proprietário para que execute a limpeza e caso o proprietário 

executar a limpeza do terreno a própria Prefeitura a realiza e cobra o valor gasto do 

proprietário junto ao IPTU. Acontece que não tem visto este serviço ser feito, então 

pede que ouvido o Plenário se oficie ao Executivo requerendo a informações e 

comprovação se algum destes proprietários foram notificados e se realmente a Lei 

está sendo cumprida. De uso da palavra o Vereador Luís Antônio Abílio pede que 

ouvido o Plenário se oficie ao Executivo requerendo que seja feita manutenção com 

máquina na estrada principal do Bairro Coelhos e Bairro Fundão dos Cardosos, pois 

as mesmas encontram-se muito esburacadas. O Sr. Presidente lembra que há dias 

atrás foi solicitado por esta Casa a presença do Secretário de Saúde Sr. Marcelo 

Silvestre Rodrigues para prestar alguns esclarecimentos sobre a Secretaria em que 

atua, e o mesmo não pode comparecer por motivo de viagem, assim pede que seja 

oficiado novamente agendando nova data para sua presença aqui nesta Casa. O 

Vereador Clayton requer que seja oficiado ao Executivo solicitando a presença do 

Secretário de Licitação Sr. Cléber  Donizete Campos para que possa esclarecer 

dúvidas sobre a pasta da Licitação.  O Sr. Presidente submete a votação todos 

requerimentos. Todos Vereadores se manifestam favoráveis  e os Requerimentos 

serão enviados. O Vereador Clayton salienta a importância do esporte, dos 

professores de educação física e organizadores de campeonatos na Cidade e nos 

Distritos de nosso Município, alunos do colégio e grupo Major Leonel estão 

participando da JEMG e obtendo ótimos resultados. Participação em campeonato em 

Mococa através do professor Bruno Leite. Campeonato de futebol na Prainha através 

do professor voluntário Rafael e outros campeonatos que estão acontecendo no 

Município, deixa o seu sincero reconhecimento e agradecimento a todos os 

envolvidos. O Vereador Roque parabeniza a liderança destas pessoas na organização 

destes campeonatos e deixa o seu sincero agradecimento aos professores e pessoas 

que de forma voluntária impulsionam a realização destes campeonatos. Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião 

Ordinária e deixando  marcada a próxima para este mesmo dia às 20  horas para 

apreciação, discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.110/2019 em regime de 

urgência. E eu secretário, lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, 

se aprovada, vai por todos assinada. 

_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula    
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_______________________________       __________________________________ 

Juscelino Tereza      Luís Antônio Abílio                                    

         

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda      
 

OBSERVAÇÃO:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DE MAIO DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, no horário das vinte 

horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, 

desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido Braga e 

Secretariada pelo Vereador Primeiro – Secretário Luís Antônio Abílio, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Extraordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Primeiro – 

Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, 

Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Roque Antônio 

Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. Iniciada a Reunião, o Sr. 

Presidente cumprimenta  todos os presentes, e passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. 

Presidente passa a apreciação, discussão e Projeto de Lei nº 2.110/2019 encaminhado 

anteriormente nesta Casa. Solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do 

Parecer ao Projeto de Lei  nº 2.110/2019 que,  AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO 

ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  O Sr. Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão 

dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifesta. De uso da 

palavra Na sequencia submete o referido Projeto a votação dos Senhores Vereadores. 

De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que trata-se de recurso 

depositado na conta da Prefeitura Municipal neste ano de 2019. No ano passado já 

teve a aprovação de um Projeto com este mesmo teor para a Construção da UBS do 

Bairro Coelhos, tratava-se de um valor de cento e cinquenta mil reais e agora foi 

destinado mais duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais para dar 

continuidade a esta construção, necessitando assim desta abertura de crédito especial 

no orçamento municipal, utilizando como excesso de arrecadação com a DR 153 no 

ano de 2019, salienta que de acordo com a informação da Contadora Elvira todo 

recurso destinado por emenda parlamentar terá que ser feita desta forma, caso não 

haja dotação especifica no orçamento, salienta ser esta uma exigência do Tribunal de 

Contas. O Vereador Adriano ressalta ter ficado muito bem explicado pelo Vereador 

Luiz Carlos o teor deste Projeto, e se diz muito feliz por votar Projetos desta 

magnitude tendo em vista que a construção da UBS já encontra-se em estágio 

avançado o que muito beneficiará a população. Salienta que esta exigência do 

Tribunal de Constas torna a gestão do dinheiro público muito mais transparente e 

eficiente resultando em maiores ganhos a população. O Vereador Clayton esclarece 

que este Projeto trata de abertura de crédito especial para a construção da UBS do 

Bairro Coelhos. O Vereador Vitor diz ser favorável a aprovação deste Projeto, pois 

trata-se de uma obra muito importante para todo o Bairro Coelhos e Região e se sente 
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honrado em estar Vereador neste momento tão importante com a aprovação de mais 

recursos para a UBS do Bairro. O Vereador Redno manifesta sua alegria pela 

construção da UBS no Bairro Coelhos e parabeniza os Vereadores do local pela 

conquista. Os Vereadores que tiverem de acordo com o referido Projeto permaneçam 

como estão. O Projeto de Lei nº 2.110/2019 está aprovado por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 

2.110/2019 por todos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para 

tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e encerra a 

presente deixando  marcada a próxima para o dia  20 de maio de 2019 (segunda-

feira), às 19 horas. E eu secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao 

Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

 

_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula   

   

_______________________________       __________________________________ 

Juscelino Tereza      Luís Antônio Abílio                                    

         

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda      
 

OBSERVAÇÃO:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


