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

REALIZADA NO DIA 02 (DOIS) DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, no horário das dezenove 

horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da Câmara 

Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência da 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini e Secretariada pela Vereadora Primeira 

Secretária, Sra. Vanda Célia da Silva,  reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, 

em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pela Vereadora Vanda Célia da Silva dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, João Paulo de Moraes, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e 

Vitor Espedito Megda. Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, abençoando esta nossa 

Sessão Ordinária. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes 

e passa-se a fase do EXPEDIENTE, a Sra. Presidente solicita a Vereadora Primeira 

Secretária que proceda a leitura das correspondências constantes no expediente, as 

quais ficarão arquivadas nas dependências da Secretaria da Câmara. A matéria é 

considerada de deliberação pelos(as) Senhores(as) Vereadores(as) presentes. Em 

seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Em seguida a Senhora 

Presidente indaga ao Segundo Secretário, Vereador Vanderlei Aparecido Braga se há 

algum inscrito para utilização da palavra livre. O Vereador Segundo Secretário informa 

que está inscrita a Vereadora Vanda Célia da Silva. De uso da palavra a Vereadora 

Vanda comenta sobre o Projeto de Lei que será encaminhado posteriormente nesta 

Reunião, o qual DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA QUEIMA, SOLTURA E MANUSEIO 

DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS RUIDODOS NO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE-MG. Fala das famílias que possuem pessoas especiais 

com autismo em casa, as quais sofrem demasiadamente com o barulho promovido 

pelos fogos, ressalta que são grandes os transtornos auditivos pra estas pessoas, que 

ouvem estes barulhos com uma altura muito maior diante do quadro de autismo 

enfrentado por elas. Justificativa ao Projeto: Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre 

a proibição da utilização de fogos de artifício ruidosos no Município de Cabo Verde-

MG, proposto para a apreciação desta Casa Legislativa por se tratar de matéria de 

extrema importância, além de refletir efeitos à saúde pública e ao meio ambiente. É de 

notório conhecimento que o manuseio de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos de 

estouro causa grande número de acidentes que acarretam lesões como queimaduras, 

lacerações, cortes, amputação de membros, lesões de córneas ou perda da visão, lesões 

auditivas ou perda da audição e óbito. Ademais, os ruídos causados pelas explosões 

acarretam traumas irreversíveis a animais que possuem audição apurada, como é o caso 

de cães e gatos. Tais efeitos sonoros os deixam em alto grau de desespero e, nestas 

situações, os mesmos fogem, se machucam, tem ataques de pânico, desmaios e podem 
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chegar a óbito. Ainda, os fogos de artifícios são grandes vilões para pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), já que muitos possuem uma hipersensibilidade 

sensorial aos estímulos ambientais e, desta forma, qualquer ruído ainda que de menor 

alcance como o latido de um cachorro ou a buzina de um veículo pode acarretar pânico 

e, levando-se em consideração que os ruídos causados pelos fogos são muito elevados 

e, normalmente de forma repentina, causam inevitavelmente impactos muito negativos 

aos autistas. Por fim, não há como não concluirmos que os estampidos causados por 

fogos acarretam imensos desconfortos à pacientes hospitalizados, já que se encontram 

com a saúde limitada e ruídos que chegam a 125 decibéis certamente os afetam. Por 

fim, é costumeiro e faz parte de nossa cultura, a soltura dos fogos de artifícios em datas 

comemorativas como a passagem de ano, em eventos esportivos, políticos e religiosos, 

entretanto nós, enquanto representantes do povo, necessitamos desprender esforços na 

busca do bem estar de toda a nossa população e, desta forma, é imprescindível 

concluirmos que a saúde de todos é prioridade. Observe-se que, recentemente, alguns 

municípios, movidos pelo louvável intuito de propiciar condições para o bem estar de 

seus cidadãos e também de animais têm estabelecido restrição idêntica à da lei 

impugnada, inclusive com reconhecimento acerca da constitucionalidade da matéria e 

da iniciativa e, desta forma, submetemos o presente a apreciação. Ressalta que se faz 

necessário a conscientização de todos para que este problema seja amenizado e que 

estas pessoas não sejam prejudicadas com o manuseio destes fogos em nosso 

Município. Salienta que outros Municípios já aderiram e aprovaram Leis iguais a esta 

visando o bem estar das pessoas autistas, idosos, doentes e até mesmo dos animais que 

muito sofrem com o barulho promovido pelos fogos de artifício. A Vereadora ressalta 

que as festas e comemorações poderão ser feitas com fogos de efeitos visuais, os quais 

não emitem som e não causam transtornos auditivos. Informa que gravou um 

depoimento de um pai e uma mãe de um adolescente autista, onde eles manifestam e 

expõem todo o sofrimento de seu filho com os barulhos promovidos por fogos e neste 

vídeo eles falam sobre as crises sofridas e mentalização do barulho por vários dias, o 

que atrapalha seu sono, sistema emocional e todo seu comportamento dentro de casa. 

Ressalta que através da aprovação deste Projeto toda esta situação poderá ser evitada. 

Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  A Sra. Presidente consulta os Senhores(as) 

Vereadores(as) se estão de acordo com a suspensão da leitura das Atas de acordo com 

a Resolução 006/2013. Os Senhores(as) Vereadores(as) se manifestam favoráveis à 

suspensão da leitura das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária, pois já vieram 

até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura das mesmas, averiguando 

seu conteúdo. As Atas são aprovadas pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem 

emendas. Na sequência, encaminha o Projeto de Lei nº 2.183/2021 que, AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTES E LAZER, COM FINALIDADE DE CUMPRIMENTO DE 

CONVÊNIO BASEADO NA LEI ALDIR BLANC E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

Projeto de Lei Complementar de nº 179/2021 que, ALTERA OS REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DENOMINADO ASSESSOR TÉCNICO EM 
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SAÚDE, CONSTANTES DO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 086/2013 E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS  e Projeto de Lei n° 02/2021 de autoria desta Casa 

Legislativa que, DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA QUEIMA, SOLTURA E MANUSEIO 

DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS RUIDODOS NO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE-MG, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

demais Comissões Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e 

apreciação em Plenário. Em seguida, passa-se a solicitação de envio dos 

Requerimentos pelos Senhores Vereadores(as). A Sra. Presidente indaga se algum 

Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. O Vereador 

Daniel Galdino Barbosa Filho comenta que a estrada que dá acesso a propriedade do 

Sr. Quim do Chico Neto e onde está localizado seu desmanche está em péssimo estado 

de conservação, diz que no início do ano o vice Prefeito esteve no local e se 

comprometeu com a manutenção do local o mais rápido possível, algum  tempo se 

passou e nada foi feito, assim, diz ter  contratado um serviço com recursos próprios 

para a abertura de alguns bueiros e melhorias na referida estrada, diz ter gasto cerca de 

três mil reais e na sequência os maquinários da Prefeitura passaram pelo local 

destruíram os bueiros lá construídos e não terminaram o serviço de manutenção da 

estrada iniciado, já se passaram seis meses e o serviço não foi finalizado. Diz não saber 

o porque disso estar acontecendo, se é alguma coisa particular em relação a sua pessoa 

por ter um desmanche no local, mas a administração deve estar ciente de que esta 

estrada é muito utilizada por toda população do Município, sem distinção, inclusive 

pela frota de caminhões e maquinários do Município. Diz não gostar de ter que trazer 

estes problemas para serem discutidos no momento da reunião, mas tenta solucioná-

los diretamente com o Prefeito e responsáveis pela execução do serviço, mas não se 

obtém sucesso. Assim, requer que a manutenção e cascalhamento desta estrada rural, 

denominada “Morro do Quim do Chico Neto” seja realizada o mais rápido possível, 

antes que se inicie o período chuvoso e prejudique ainda mais os moradores que 

residem próximos ao local e veículos que por lá transitam diariamente. O Vereador 

João Paulo de Moraes solicita um aparte e diz que os moradores próximos ao local 

pedem a manutenção e cascalhamento deste trecho de estrada com urgência, pois há 

tempos vêm sofrendo com a estrada em péssimo estado de conservação. O Vereador 

Daniel requer ainda, que seja feita uma operação tapa buracos com massa asfáltica na 

Rua das Águias, pois a mesma encontra-se totalmente esburacada causando grandes 

transtornos aos moradores do local. Requer que seja analisada a possibilidade de 

pagamento de insalubridade as servidoras Auxiliar de serviços gerais que trabalham 

nas escolas e creches do Município e promovem a limpeza desses locais. Ressalta que 

as mesmas realizam a limpeza dos banheiros, algumas trocam fraudas das crianças, ou 

seja, lidam com impurezas que podem ocasionar contaminações e é de conhecimento 

que algumas servidoras que realizam o mesmo serviço em outras áreas da 

administração contam com o pagamento desta insalubridade. Assim, pede que que este 

pagamento seja realizado de forma igualitária para todas servidoras que atuam nesta 
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função. Requerimentos elaborados pelo Vereador Vanderlei Aparecido Braga: a) 

Requer que seja realizada reforma na igrejinha existente no Bairro Vista Alegre. 

Ressalta-se que a mesma faz parte do patrimônio histórico de nosso Município e 

encontra-se em estado precário de conservação necessitando de reparos urgentes. b) 

Requer que seja realizada manutenção da estrada rural do Bairro São Miguel. Ressalta 

que o serviço foi realizado somente até a ponte do aterro e não foi finalizado no restante 

do Bairro. c) Encaminha em anexo pré-projeto que “INSTITUI O PROGRAMA CABO 

VERDE MAIS CRÉDITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” para análise e estudo desta 

municipalidade, bem como requer que o mesmo seja devolvido à esta Casa de Leis, 

após as adequações necessárias, na forma de Projeto de Lei. Salienta-se que é de 

conhecimento notório o comprometimento do Executivo com o empreendedorismo 

municipal e, desta forma, solicitamos que, caso decida pela inviabilidade da 

propositura, que nos seja enviado as razões da decisão. Neste momento o Vereador 

realiza a leitura da justificativa do Pré-Projeto. Trata-se de Pré-Projeto de Lei que já 

foi objeto de requerimento por este Vereador e, tendo em vista se tratar de um momento 

nunca vivido antes, em que a pandemia trouxe enormes prejuízos à todos, 

imprescindível que unamos forças na busca de mecanismos para minimizar as 

consequências e, desta forma, na intenção de oferecer um incentivo aos 

microempresários de nossa cidade, mediante a presente proposta, poderá  município 

propiciar incentivo para reestabelecermos a ordem econômica de nossa pequena 

cidade. Ademais, durante todo esse período pandêmico que já se estende por um ano e 

meio e sem previsão de encerramento, vimos muitos comércios fecharem, 

empreendedores desfazerem de bens, funcionários serem demitidos e, ao conhecer da 

proposta que apresento para análise, vi uma possibilidade de amenizarmos as 

consequências negativas ao setor econômico de nosso município. Resta por oportuno 

mencionar que vários municípios estão utilizando deste mecanismo, razão pela qual, 

nesta oportunidade, anexo as proposituras de Botelhos e Poços de Caldas, cidades as 

quais já elaboraram o Projeto, aprovaram a Lei e já iniciaram o seu cumprimento. 

Assim, certo de poder contar com o apoio de todos os vereadores, apresento o presente 

pré-projeto para análise dos vereadores para que seja posteriormente enviada ao 

Executivo como indicativo, na certeza de que o mesmo, compromissado com o 

desenvolvimento de nossa cidade irá, depois de feitos os devidos estudos e adequações, 

nos devolver em forma de Projeto de Lei. Ressalta que este Pré-Projeto foi idealizado 

a partir da solicitação de um microempreendedor de nosso Município. O Vereador 

Pedro Sérgio Aparecido reitera pedido para que seja realizada manutenção, limpeza e 

cascalhamento da Rua João Navarro, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois a 

mesma encontra-se em estado precário de conservação e há idosos, crianças  e 

cadeirantes que residem no local necessitando de uma rua em bom estado de 

conservação. Diz ter conhecimento do comprometimento do Prefeito para realização 

de pavimentação da mesma, mas enquanto não há recursos financeiros para esta 

realização, que ao menos seja realizado os reparos necessários na mesma para facilitar 
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a locomoção dos pedestres e veículos pelo local. Pede ainda, que seja feita a 

manutenção e cascalhamento das Ruas Zenite Teixeira e Geraldo Mariano também, 

pois estão com muitos buracos. O Vereador João Paulo de Moraes pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo que seja verificada a possibilidade de 

instalação de  um bueiro na Rua Prefeito José Romão de Souza, entre os nºs 303 e 283, 

pois, no local não existe nenhum bueiro e quando os moradores lavam suas calçadas a 

água fica empoçada, causando transtornos aos moradores residentes nestas 

proximidades. O Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo o que segue: a) Requer que sejam finalizados os 

serviços de alargamento e cascalhamento das estradas dos Bairros rurais: São João, 

Esteves, Fundão dos Cardosos e Coelhos antes que se inicie o período chuvoso.  b) 

Requer que seja realizada manutenção nas pontes existentes no Bairro São João, nas 

proximidades da propriedade do Sr. Pedro Moraes e Cláudia Alves. E no Bairro Fundão 

dos Cardosos nas pontes existentes nas proximidades da propriedade do Sr. João 

Isidoro e Antônio de Moraes, pois as mesmas encontram-se em estado precário de 

conservação, necessitando urgentemente de reparos. O Vereador indaga ao líder do 

Prefeito na Casa, Vereador Luiz Carlos Ribeiro se não tem nenhuma informação sobre 

a realização deste último requerimento. O Vereador Luiz Carlos diz que buscará as 

informações necessárias e as trará na próxima Reunião. O Vereador Vanderlei solicita 

um aparte e diz ter conversado com o Prefeito e o mesmo o informou que uma das 

máquinas estava no conserto, mas já foi solucionado o problema e assim que os 

serviços no Distrito de Serra dos Lemes forem finalizados, a máquina retomará os 

trabalhos nos demais Bairros rurais para a instalação das aduelas e construção das 

pontes que se fizerem necessárias. Informa que está sendo realizado um serviço com 

máquinas na Rua principal do loteamento São Francisco no Distrito de Serra dos Lemes 

e assim que o Município obtiver uma resposta do promotor de justiça, caso seja positiva 

as demais ruas do loteamento também serão contempladas com a manutenção 

necessária. Ressalta o trabalho realizado pelo Prefeito Municipal e sua assessoria 

jurídica para solução deste problema. Diz que foi feito o manilhamento da referida rua 

pela administração e estão aguardando a COPASA fazer a parte da canalização da rede 

de esgotos que é de sua responsabilidade para que a Prefeitura possa dar continuidade 

nos serviços de sua responsabilidade. A Vereadora Vanda solicita um aparte e diz que 

quanto a igrejinha do Bairro Vista Alegre que necessita de manutenção e faz parte do 

patrimônio histórico Municipal, diz que os trabalhos da cultura estão sendo retomados, 

mas que os recursos para este ano são extremamente restritos, tendo em vista o trabalho 

realizado nos dois anos anteriores, os quais servem de parâmetro para a destinação de 

recursos específicos para esta pasta. Ressalta a importância do proprietário apresentar 

um requerimento no setor de cultura solicitando a manutenção do bem tombado pelo 

patrimônio histórico. Cita todos os bens tombados pelo Município, os quais necessitam 

de manutenção e diz ao nobre Vereador Vanderlei que visitará o proprietário onde a 

igreja fica localizada. Informa aos artistas que se cadastraram no site cultural, que nos 
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próximos dias o edital será aberto para preenchimento dos dados necessários de acordo 

com os critérios estabelecidos pela Lei Aldir Blanc para a distribuição dos quarenta e 

nove mil reais a que o Município de Cabo Verde tem direito, ressalta que a destinação 

do recurso será devidamente fiscalizada pelo Comitê Gestor responsável por este 

recurso cultural. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro lembra que anteriormente foi 

encaminhado um Projeto de Lei autorizando a abertura de crédito especial no valor de 

quarenta e nove mil reais para finalidade de cumprimento de convênio baseado na Lei 

Aldir Blanc, o qual será votado na semana que vem pra que os artistas devidamente 

inscritos sejam beneficiados com este recurso. A Vereadora Vanda pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal e o DNIT conforme segue: a) Reitera 

pedido de instalação de placas indicando o nome das ruas de nossa Cidade e dos 

Distritos de São Bartolomeu de Minas e Serra dos Lemes, para facilitar a realização de 

entregas de mercadorias e correspondências. Ressalta-se ainda, a importância de 

exaltar o nome de pessoas ilustres que denominam estes espaços públicos, os quais 

foram homenageados através dos trabalhos desenvolvidos no decorrer de suas vidas 

em prol do Município. b) Requer providências urgentes quanto ao rebaixamento do 

asfalto da BR146, mais precisamente no local denominado “desvio”, localizado entre 

a Cidade de Cabo Verde e Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois o local encontra-

se com grande declive podendo ocasionar acidentes com os veículos que transitam pelo 

local. Vale ressaltar, que o local já foi recomposto com massa asfáltica há pouco tempo, 

mas o problema retornou e a cada dia se torna mais perigoso aos veículos que por lá 

transitam. Pede que seja realizada com urgência, a sinalização do local para que os 

motoristas fiquem cientes do declive neste trecho da BR146, evitando desta forma 

possíveis acidentes. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta que nos últimos 

dias nossa região passou por problema sério com a geada, o excesso de frio prejudicou 

muito as plantações de café e outras culturas em nosso Município e região, grandes 

foram as perdas financeiras e acarretará um grande prejuízo futuro para os cafeicultores 

e agricultores em geral. Como é de conhecimento de todos a Ministra da Agricultura 

Sra. Tereza Cristina esteve visitando a região e analisando as perdas provocadas pela 

geada, assim, sugere que o agrônomo da EMATER, ou um representante da 

COOXUPÉ e Banco do Brasil, seja convidado a vir a esta Casa Legislativa fazer uma 

demonstração das providências que serão tomadas para amenizar o problema causado 

pela geada a agricultura, se há algum projeto em andamento, algum recursos previsto 

para ajudar o agricultor neste momento de crise. A Sra.  Presidente se manifesta 

solidária a sugestão do nobre Vereador, pois precisa-se buscar mecanismos para 

viabilizar resultados e soluções para esta questão tão difícil para os agricultores quanto 

as perdas financeiras e indecisões futuras neste momento de crise que todos estão 

passando. O Vereador Vitor Espedito Megda comenta sobre a importância de se fazer 

convite ao agrônomo da EMATER para nos colocar a par dos prejuízos causados pela 

geada em nosso Município e dos planos de ajuda e amparo aos produtores rurais, 

ressalta a importância da EMATER que realiza um trabalho apolítico visando somente 
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o desenvolvimento da agricultura de forma apartidária. E com certeza o Sr. Matheus, 

juntamente com os sindicatos e COOXUPÉ estão realizando um levantamento destes 

prejuízos e seria importante que um documento fosse bem redigido em parceria com a 

Câmara, Executivo e demais entidades citadas, demonstrando números e necessidades 

dos agricultores, para que o mesmo seja encaminhado a Ministra da Agricultura 

pedindo ajuda, pois nosso Município é extremamente agrícola e depende muito da 

cultura do café, e que seja analisada a possibilidade de perdão de dívidas, ou 

parcelamento da dívida com um maior prazo para pagamento sem juros, pois, a 

gravidade dos prejuízos causados pela geada é muito mais séria do que se pensa em 

nossa região. O Vereador Vanderlei reforça o pedido da realização deste convite, uma 

vez que a Reunião da Câmara tem sido visualizada por um número grande de pessoas 

e estes esclarecimentos a serem feito pelo representante da EMATER chegará até estas 

pessoas, informando até que providências precisam ser tomadas pelos proprietários que 

sofreram as perdas com a geada. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro reforça a importância 

da união dos poderes e entidades na elaboração deste documento a ser encaminhado a 

Ministra da Agricultura e ressalta a importância da cultura do café para nosso 

Município e região, uma cultura que gera empregos, desenvolvimento social e 

financeiro para toda população. Lembrando que os impactos causados pelas perdas 

com a geada serão sentidos nos próximos anos e por isso a necessidade de um 

investimento e liberação de recursos do governo para os produtores rurais recuperarem 

suas lavouras. O Vereador João Paulo comenta que muitos agricultores 

comprometeram sua safra futura, com o adiantamento do pagamento e com as perdas 

da geada não terão como cumprir o compromisso de pagamento desse café no futuro e 

por isso a necessidade de um acordo junto ao governo para ajudar estes produtores que 

perderam suas lavouras. A Sra. Presidente compartilha desta mesma ideia dos demais 

Vereadores  de se convidar o engenheiro agrônomo da EMATER e em pareceria com 

as demais entidades do Município se elaborar um documento bem fundamentado a ser 

encaminhado a Ministra da Agricultura e pede ainda, que os Vereadores tirem fotos 

das regiões afetadas pela geada e encaminhe a esta Casa para que possamos anexar ao 

Ofício a ser elaborado e para que um vídeo seja montado demonstrando todas as perdas 

nas lavoras de nosso Município, para que esta visualização alcance e chegue ao maior 

número de pessoas possível e para que as autoridades competentes tenham 

conhecimento da extensão do problema vivenciado por todos agricultores de nosso 

Município. Em seguida, a Sra. Presidente consulta se todos os Senhores(as) 

Vereadores(as) estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos se manifestam 

favoráveis. Todos requerimentos serão enviados em nome desta Casa Legislativa. Nada 

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

Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 09 de agosto de 2021 (Segunda- - Feira) 

ás 19 horas. E eu Assessora Legislativa, lavro a presente Ata que, depois de submetida 

ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 
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_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    João Paulo de Moraes 
 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro   
    

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 
     

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 
 

 

 

 

 

 

 


