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

REALIZADA NO DIA 21 (VINTE E UM) DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 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 

do Vereador Adriano Lange Dias e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, 

Redno Alexandre da Silva, 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, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque 

Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro 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, inclusive os requerimentos escritos do Senhor Vereador Clayton Ulisses 

de Paula que ficam devidamente arquivados em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. 

USO DA TRIBUNA LIVRE.  Não há inscritos. Em seguida, consulta o Vereador 

Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para utilização da 

palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador: Redno Alexandre da Silva, 

Clayton Ulisses de Paula, Luiz Carlos Ribeiro e Roque Antônio Dias. De uso da 

palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva manifesta agradecimento a Polícia 

Militar, ao Delegado e Polícia Civil que realizaram um belíssimo trabalho quanto à 

recuperação de uma criança roubada em nosso Município e temos que elogiá-los 

muito, pois, diante do ocorrido estiveram e estão sempre prontos para atender a 

população, assim deixa seu reconhecimento pelo trabalho realizado. Deixa seu 

agradecimento e reconhecimento ao Executivo Municipal pela aquisição de um 

ônibus circular para transporte dos munícipes na Cidade, há duas semanas o novo 

veículo está sendo utilizado e foi uma aquisição muito importante porque o antigo 

estava em precária situação de conservação, o que tornava o transporte perigoso e a 

população só ganhou com a compra deste veículo. Diz que nestes dias esteve 

observando as Ruas de nossa cidade e pode perceber que estão todas esburacadas e 

seus calçamentos em precário estado de conservação, diz não saber se a culpa é da 

COPASA que faz o serviço de rede de esgotos e depois faz a restauração do local, 

mas logo em seguida o calçamento afunda e ficam-se os buracos, diz não estar aqui 

para falar mal de ninguém, mas algo tem que ser feito porque não há uma só rua em 

estado bom, estão todas esburacadas, assim pede uma maior fiscalização quanto a 

este problema nas ruas de nossa Cidade. Diz que os bueiros estão danificados e com 

as pedras ao redor das tampas soltas, podendo ocasionar acidentes, assim, pede que a 

administração olhe mais para estas questões e possa resolver mais rapidamente, 

lembra que antes de fazer parte desta Casa Legislativa, como cidadão pensava:  será 

que os políticos e fiscais andam pelas ruas, andam sobre os buracos e não veem o 

problema nas ruas e hoje estando aqui vê as dificuldades para estas realizações, mas 
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têm que continuar batendo na tecla e reivindicando estas melhorias para nossa 

população, porque a COPASA também tem culpa quanto ao buracos e altos e baixos 

encontrados nas ruas de nossa Cidade. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses 

de Paula diz que o dia de hoje está mais triste, pois perdemos nosso amigo Zeferino 

Andrade de Melo, deixa seus sentimentos de pesares a toda família. Diz trazer uma 

informação muito importante ao Município de Cabo Verde, lembra que á dois meses 

atrás, de uso da Tribuna informou que o Tribunal Superior Eleitoral a nível Nacional 

havia baixado uma Resolução onde iria extinguir vários cartórios eleitorais existentes 

nas Cidades com menor população. Lembra que após ter conhecimento desta 

Resolução, nossa Câmara Municipal, o Poder Executivo e Judiciário começaram 

desenvolve um trabalho a fim de não perdermos o nosso cartório eleitoral e depois de 

muita luta e concorrência com outras Cidades da região, nos chegou a grande noticia 

na sexta - feira passada de que Cabo Verde não perderá o cartório eleitoral, salienta 

que a Cidade de Botelhos perdeu o seu cartório eleitoral e foi designada a fazer parte 

do cartório de Cabo Verde, juntamente com a Cidade de Divisa Nova. Diz que isso 

pode num primeiro momento parecer não tão importante, mas como Cabo Verde não 

perdeu seu cartório eleitoral trata-se de uma grande vantagem para nossa Cidade, pois 

dificilmente perderemos nossa Comarca, e isso trata-se de uma grande vitória. Fala 

da força política através dos Deputados aos quais intercedemos através da Câmara 

solicitando apoio quanto a esta questão, destaca ainda,  a importância e participação 

do Poder Judiciário, da OAB, do Promotor e juiz eleitoral, todos engajados nesta 

conquista para nossa Cidade. Diz que pediu que fosse tirada uma cópia da Resolução 

com anexo de todas as cidades onde permaneceu os cartórios e as que tiveram seus 

cartórios extintos para conhecimento dos nobres Vereadores. Deixa registrada a sua 

satisfação por Cabo Verde não ter perdido seu cartório eleitoral graças ao trabalho e 

união de todos e diz sentir-se orgulhoso por ter participado desta luta. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga manifesta seus agradecimentos ao nobre Vereador 

Clayton por representar este Poder Legislativo em Belo Horizonte, o que foi de suma 

importância, pois graças a este trabalho e união entre os poderes não perdemos nosso 

cartório eleitoral. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido 

o Plenário seja encaminhado Ofício de pesares a Família do Sr. Zeferino Andrade de 

Melo, pessoa muito importante e querida em nosso Município. Parabeniza o nobre 

colega Clayton por sua participação e viagens a BH, o que resultou em vitória para 

nosso Município, salienta a importância do trabalho realizado por esta Casa 

Legislativa, Executivo, Judiciário e Deputados que nos representam na esfera 

Estadual. Diz ter recebido mensagem do Deputado Antônio Carlos Arantes 

informando a manutenção do cartório eleitoral em Cabo Verde e por todo este apoio, 

deixa o seu agradecimento ao nobre Deputado. Diz que tem recebido inúmeras 

denúncias de contaminação de esgotos sendo destinados diretamente ao Ribeirão 

Assunção, diz não ter fotos, somente alguns depoimentos destas pessoas, assim 

gostaria de propor uma discussão maior sobre este assunto, pois este descarte 

diretamente dos esgotos sem o devido tratamento no ribeirão pode trazer sérias 

contaminações a população. Diz que no dia de hoje foi televisionado notícia sobre a 

Praça que está sendo revitalizada, com denúncia de que a via de acessibilidade para 
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deficientes visuais está incorreta, salienta que o Projeto foi elaborado, encaminhado 

aqui para Câmara, passou pela avaliação e aprovação da Caixa Econômica Federal e 

tem certeza de que o Prefeito e sua equipe já estão verificando isso, mas como foi 

veiculado na mídia nós temos que aqui comentar o fato, se teve algum erro, diz não 

saber, pois não é técnico e nem tem conhecimento específico sobre o problema, mas 

como fiscalizadores que são têm que avaliar os erros, caso existam, assim diz ser 

importante se inteirarem sobre o fato, pois a população esta cada vez mais exigente e 

os cobra, principalmente pelas redes sociais, assim tem que se estar informados para 

poderem explicar o que está acontecendo e tem certeza de que se estiver mesmo 

errado o serviço será refeito. Deixa seu agradecimento ao Executivo Municipal pelo 

serviço realizado no Bairro Rural Corujas, através de requerimento feito por sua 

pessoa nesta Casa. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz que é com 

muita satisfação que vem a esta Tribuna hoje dizer que no próximo dia 24/08/2017  o 

Distrito de São Bartolomeu de Minas estará completando 155 anos, salienta que é 

morador do local, assim como o Presidente também é, e a quarenta e um anos faz 

parte da política representando o Distrito, o qual desenvolveu muito no decorrer de 

todo este tempo através do trabalho conjunto entre Deputados, Prefeitos e Vereadores 

eleitos, diz que São Bartolomeu hoje é quase uma cidade e graças ao políticos que 

por ali passaram, diz que se hoje é político é graças a seu avô que foi Prefeito e nesta 

época já foi eleito Vereador, relembra quando o Sr. Duvivier foi Prefeito, onde 

noventa e sete por cento da população não queria que a CEMIG fosse instalada no 

Bairro, ele foi lá e fez o serviço sem a aceitação da população mesmo, ele foi um 

Prefeito arrojado, assim deixa o seu agradecimento a todos que passaram e 

contribuíram para o desenvolvimento do Distrito de São Bartolomeu de Minas. Deixa 

registrado também uma reclamação, diz que na Rua Geraldo Mariano de Souza existe 

um local que serve de depósito de lixo, entulhos de construção e a cada dois meses o 

caminhão da Prefeitura passa para recolher, mas está fazendo um certo tempo que o 

caminhão não vai recolher estes entulhos, diz que a retro escavadeira juntou os 

entulhos e misturou com terra e não fizeram a retirado de todo material do local, diz 

que pode ver com os próprios olhos o quanto aquele lixo acumulado está feio e o 

pessoal que trabalha na dengue aconselha e pede para população cuidar do lixo, mas 

neste local existe, geladeira, fogão, pneu, sofás, sacolinhas de lixo, o que pode 

acumular água e proliferar mosquitos da dengue, trata-se de um lixão localizado aos 

fundos da sua casa, assim pede que o Presidente vá até o local com o responsável pela 

limpeza e vejam pessoalmente o que está acontecendo. Sobre a Rua Minas Gerais 

naquele mesmo Distrito, reforça o pedido de colocação de uns dois caminhões de 

cascalho para amenizar o problema dos buracos, pois os moradores reclamam com 

razão, trata-se de uma pequena parte da Rua, vamos deixar São Bartolomeu bonito. O 

Vereador Luiz Carlos solicita um aparte e indaga se o problema da Rua Paraná foi 

resolvido, com a realização de cascalhamento da mesma. O Vereador Roque 

responde que ainda não foi feito o serviço, trata-se de um pedaço pequeno também 

que necessita destes reparos e diz achar que se ligar diretamente ao Secretário de 

estradas dinamizará o atendimento do pedido, pois através de Ofício demora muito 

chegar à pessoa responsável para a realização do serviço, assim diz que ligará e fará a 
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solicitação verbalmente ao responsável. O Sr. Presidente faz comentário a algumas 

citações na utilização da palavra livre pelos Senhores Vereadores. Diz que conforme 

bem lembrou o nobre Vereador Roque, o Distrito de São Bartolomeu de Minas fará 

aniversário, assim deixa seus parabéns a toda população do Distrito. Com relação ao 

lixo acumulado, diz que na semana que antecedeu o feriado do dia 15 de agosto 2017, 

a máquina estava fazendo um serviço ao redor do campo de futebol e aproveitaram 

para amontoar os entulhos e lixos depositados no local para que fosse retirado 

posteriormente, mas o que ocorreu é que todos os caminhões estavam sendo 

utilizados na operação tapa-buracos com massa asfáltica e não estavam transportando 

nem cascalho para onde necessitava e nem foi possível recolher este entulho na Rua 

Geraldo Mariano de Sousa, diz acreditar que nessa semana o caminhão fará o 

recolhimento deste lixo e realmente fica feio e é vergonhoso e diz achar que dois 

meses é muito tempo para acumular lixo, deveria sim passar uma vez por mês para 

fazer este recolhimento dos entulhos e lixos depositados neste local no Distrito, diz 

que falará com o Executivo. Com relação à massa asfáltica, de fato ficou mesmo sem 

a conclusão do serviço, a Rua Minas Gerais, e o loteamento novo, bem como as 

demais ruas solicitadas através de requerimentos pelos Senhores Vereadores aqui da 

Cidade, diz que iniciou-se a limpeza dos buracos e na quinta-feira desta semana seja 

terminado todo o resto do serviço no Distrito e aqui na Cidade. Com relação à Rua 

Paraná o cascalhamento será apenas um paliativo, pois já há recursos assinados para a 

pavimentação da mesma, diz ser um compromisso assumido pelo Executivo, lembra 

que tal recurso ficou parado por dois anos na conta por falta de documentação e 

somente agora foi liberado, a primeira etapa foi liberado para pavimentação próximo 

à rodoviária e o restante será para a Rua Paraná do Distrito de São Bartolomeu de 

Minas. Com relação à reportagem exibida hoje na TV, diz que pela manha esteve 

com o Prefeito e na sexta-feira já tinha procurado saber sobre a foto publicada em 

face book sobre o alinhamento da acessibilidade aos deficientes visuais instalado na 

Praça e o que foi informado é que alguns bancos seriam construídos  no local e após 

construídos, para nós que olhamos a colocação do piso soa meio estranho. Mas 

ressalta que o Prefeito na ocasião em que foi conquistado este recurso para a 

revitalização da Praça, por não ter a formação específica de engenheiro ou arquiteto,  

contratou uma equipe para elaborar o Projeto de acordo com as especificações legais 

da legislação, e o que foi pedido foi para que se atentasse a acessibilidade, até diz 

achar que ocorreu um equivoco na reportagem e um erro por parte do arquiteto, 

quando diz que foi a administração que solicitou que fosse feita daquela forma, a 

administração solicitou que houvesse acessibilidade, pois está sendo construída uma 

Praça nova, precisa se adequar as novas regras, agora a visão técnica nós que não 

temos esta formação não temos, tanto é que quando nos foi apresentado o Projeto, 

nós Vereadores vimos a planta, o engenheiro fez a demonstração, nós o 

questionamos, observamos e nem um de nós percebemos aquele desenho, assim 

acredito que a administração também não tenha se atentado aquele formato de 

colocação dos pisos para acessibilidade, mas a construção está sendo feita de acordo 

com um Projeto apresentado pelo arquiteto que recebeu um valor  para elaboração 

deste Projeto e se de fato algo estiver estranho e errado, providências devem ser 
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tomadas e quais já estão sendo tomadas pela administração, pois já entrou em contato 

com o engenheiro e até com o pessoal da Caixa Econômica hoje pela manhã e o que o 

deixa tranquilo é que a Praça está em fase de construção e se algo estiver mesmo 

errado será corrigido antes do término da obra, isto é o que se espera, acredita que 

não haverá prejuízos ao erário público e ao final a população fique satisfeita com o 

resultado da revitalização da Praça. Quanto à questão dos serviços executados pela 

COPASA, salienta mais uma vez que quando aqui nos referimos a este assunto nos 

referimos a estatal e não aos funcionários que realizam seus trabalhos diariamente, 

mas falamos daquela que assume compromisso e que assina o contrato a ser 

cumprido e quando o nobre Vereador Luiz Carlos fala da questão de resíduos de 

esgotos sendo destinados diretamente ao Ribeirão Assunção, informa que nesta 

semana recebeu aqui nesta Casa cerca de trinta e oito alunos do Grupo Escolar Major 

Leonel acompanhado de suas professoras, os quais fizeram um trabalho exatamente 

às margens do Ribeirão Assunção e descreveram em um papel o que viram na 

extensão que percorreram e trouxeram até a esta Casa para fazer alguns 

questionamentos sobre o que poderia ser feito. Diz ter achado uma atitude louvável e 

procurou responder todas as perguntas da melhor forma possível, uma vez que as 

mesmas foram elaboradas pelos próprios alunos. Diz que ao final do diálogo chegou-

se a conclusão de que as pessoas precisam se conscientizar de que não podem jogar 

lixo, entulhos, bichos motos no Ribeirão, e de como se faria isso, indagaram de quem 

é a responsabilidade pela limpeza dos bueiros e das ruas, e estas questões foram todas 

esclarecidas e pontuadas para os alunos e lhes disse que compartilharia este trabalho 

feito por eles com os demais Vereadores, e que transformaria o pedido em Ofício a 

ser encaminhado ao Executivo, pois o que eles querem é que seja feita uma limpeza 

nas margens do Ribeirão e coleta dos entulhos depositados no local e um melhor 

trabalho de conscientização da população para deixar o rio mais limpo. Diz que o que 

pode ser feito por esta Casa diante de tantas denúncias recebidas sobre a questão de 

esgotos sendo destinados diretamente ao Ribeirão é editarmos um Projeto de 

Resolução criando uma Comissão para que ela acompanhe os trabalhos in loco que 

serão realizados pela COPASA, visando acompanhar e resolver questões que estão 

prejudicando nosso Município, membros indicados para fazerem parte da Comissão: 

Vereadores Titulares: Luiz Carlos Ribeiro, Clayton Ulisses de Paula e Vitor Espedito 

Megda e Vereadores Suplentes: Vanderlei Aparecido Braga e Redno Alexandre da 

Silva. Com relação à menção da atitude louvável das policias Militar e Civil e demais 

envolvidos no trabalho de resgate da criança roubada em nosso Município, diz ser 

muito bom mesmo reconhecer o trabalho realizado, pois por muitas vezes vê-se 

somente o que é feito de negativo e realmente devemos ressaltar o que é positivo, 

parabeniza a atuação de todos e que Deus os abençoe. Com relação à aquisição do 

ônibus circular para transporte dos munícipes na Cidade gostaria de ressaltar que 

cada um dos nobres colegas aqui desta Casa tem uma parcela de participação na 

aquisição do mesmo, pois a Câmara devolveu ao Executivo R$40.000,00 (quarenta 

mil reais) para completar o valor a ser pago pelo ônibus. Vale ressaltar, que todo 

dinheiro que é repassado ao Poder Legislativo e que ao final de cada ano não é 

utilizado é devolvido a Prefeitura para que ela utilize os recursos da forma que 
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necessitar, mas como para esta aquisição necessitava-se do recurso agora, a Câmara 

realizou a devolução da metade do valor necessário para compra deste ônibus que 

tanto beneficiará a população. O Vereador Luiz Carlos pede que o Sr. Presidente 

esclareça este Ofício enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura 

Municipal. Diz que em outras ocasiões os membros do sindicato já estiveram aqui 

nesta Casa requerendo providências quanto a estes artigos do Estatuto dos Servidores 

Municipais, os quais tratam de atestados para tratamento de saúde e diante de uma 

determinada quantia de atestados o Servidor acaba por perder alguns benefícios que 

lhe é de direito. Lembra que nesta ocasião o Vereador Clayton até solicitou uma 

documentação ao Executivo Municipal e hoje o Sindicato vem nos pedir o 

agendamento de uma Reunião entre o Executivo, Sindicato e Legislativo para que em 

um primeiro momento possam discutir sobre estes artigos, salienta ser uma questão 

polêmica que tem que ser muito bem analisada, para que beneficie e seja utilizada 

com boa intenção e não seja utilizado de forma incorreta e para isso deverá haver 

toda uma fiscalização e definição de critérios, assim define a data do dia 30 de agosto 

de 2017 as 19 horas para tratar deste assunto proposto pelo SEMPRE, lembrando que 

o Poder Executivo e Membros dos Sindicato serão convidados. Na sequência passa-

se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de 

acordo com a suspensão da leitura das Atas de acordo com a Resolução 006/2013. Os 

Senhores Vereadores se manifestam favoráveis à suspensão da leitura da Ata da 

Reunião Ordinária, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a 

leitura da mesma, averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei 2.066/2017 

que, CRIA VAGAS DE PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E FISIOTERAPEUTA NO 

QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e demais 

Comissões Permanentes para análise, discussão e apreciação e elaboração de Parecer. 

Na sequencia, consulta os Senhores Vereadores se desejam falar sobre seus 

requerimentos feito por escrito, o Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja 

fazer algum requerimento verbal. De uso da palavra o Vereador Clayton diz que seus 

requerimentos hoje são três. Lembra que antes do recesso legislativo estiveram 

presentes aqui em uma Reunião Ordinária os taxistas, e foi discutido onde os taxistas 

deveriam permanecer, foi enviado Ofício ao Executivo solicitando providências 

quanto a este impasse e até o memento não nos foi respondido nada a este respeito, 

assim reitera pedido de informação sobre o que foi feito para resolução do problema 

dos taxistas. Com relação às placas de trânsito, onde vários requerimentos já foram 

feitos aqui pelos nobres Vereadores, e apenas nos informaram sobre a possibilidade 

de contratação de engenheiro de trânsito e que já havia solicitado licitar a confecção 

destas placas, mas até o momento nada foi feito, assim diz reiterar o pedido. E o 

terceiro é requerendo operação tapa buracos no morrão do chapadão, nas 

proximidades da entrada da AECV. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga de uso 

da palavra pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo o que 

segue: a) Requer a instalação de traves de gols, com urgência, na quadra de esportes 

do distrito de Serra dos Lemes, bem como a pintura da mesma. b) Requer a instalação 

de um bueiro na Rua 3, próximo à residência de nº 10, no Distrito de Serra dos 
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Lemes. O Vereador Luiz Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo reiterando pedido de pintura da quadra de esportes do Bairro Coelhos e 

que seja enviado Ofício ao Gerente do Banco do Brasil convidando-o para participar 

de Reunião com os Vereadores para esclarecimentos sobre o PRONAF, a fim de que 

os Vereadores possam explicar a população quando questionados por munícipes. O 

Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo reiterando pedido de manutenção dos portões e portas do vestiário do 

campo de futebol do Bairro Coelhos. O Vereador Clayton Ulisses de Paula deixa seu 

agradecimento por se lembrar de seu avô Duvivier Passos que foi um grande Prefeito 

e pede que ouvido o Plenário seja encaminhado um Ofício de pesares a família da 

Sra. Zelena de Paula manifestando sentimentos por seu falecimento a qual foi a 

segunda esposa de seu avô. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a realização de 

pintura da quadra de esportes do Bairro Chapadão. O Sr. Presidente diz ter 

presenciado uma conversa entre o Prefeito e o Secretário de Esportes sobre a licitação 

destas tintas para pintura das quadras esportivas e com certeza todas as solicitações 

feitas pelos nobres Vereadores serão atendidas, consulta se todos os Senhores 

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

favoráveis. Todos requerimentos serão enviados. O Vereador Vanderlei solicita a 

presença de todos Vereadores na Reunião das Comissões na segunda-feira dia 

28/08/2017 as 18 horas para discussão e elaboração de pareceres ao Projetos e 

Moções encaminhados nesta Casa.   Nada mais havendo para tratar, agradece a todos 

os presentes e nada mais havendo para tratar, para constar, o Sr. Presidente agradece 

a presença de todos, a mais esta Sessão e deixa marcada a próxima para o dia 28 de 

agosto de 2017, as 19 horas. E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de 

submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 
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