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

REALIZADA NO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE SETEMBRO DOIS MIL E DEZENOVE, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Ordinário, 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. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador  Redno Alexandre da Silva 

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 feito 

pelo Vereador: Luís Antônio Abílio e Redno Alexandre da Silva. Toda documentação 

fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em 

seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra ao Sr. Bruno Mariano da Silva 

Leite, Diretor de Esportes Municipal que falará sobre trabalho  realizado pelo Setor 

de Esportes  no Município de Cabo Verde. Todos Vereadores se manifestaram 

favoráveis a concessão da palavra. De uso da palavra o Sr. Bruno agradece pela 

oportunidade de estar aqui nesta Casa para falar um pouco sobre o trabalho que está 

sendo realizado no Município, esclarece que não faz nada sozinho que tem a ajuda de 

inúmeras pessoas as quais serão citadas no decorrer de sua fala, enaltece sua família, 

pois trata-se da base de sua existência e valores vivenciados no seu dia a dia. 

Agradece a oportunidade que lhe foi concedida na ocupação deste Cargo do qual está 

à frente, diz ser um sonho que está vivendo e que está realizando tudo isso com muito 

amor. Ressalta a importância dos Diretores de esporte que o antecederam, Sr. David e 

Valdinei Marciano, pois sempre conviveu muito com eles e aprendeu bastante no 

decorrer desta convivência. Fala que hoje pode perceber a dificuldade em se 

conseguir algumas coisas, e que nem tudo se consegue realizar com a rapidez 

desejada. Diz que tudo que faz em sua vida, faz com muito amor e está a frente deste 

cargo por amor, pois a questão financeira é menos rentável que se tivesse atuando em 

seus dois cargos como professor. Diz defender Cabo Verde e amar muito esta Cidade, 

e ao invés de criticarmos nossa Cidade devemos fazer algo para melhorar. Diz amar a 

profissão de professor e neste tempo de convivência com os alunos mais aprendeu 

que ensinou, diz ver o esporte como forma de “meio” de se criar um cidadão além do 
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atleta, não somente a busca por atletas com inúmeras medalhas no peito, pois isso 

seria muito vazio, temos que formar cidadãos conscientes, respeitosos e educados, diz 

que o aluno não é apenas um ser vazio que está no poliesportivo, ele é um ser que 

absorve conhecimento e vivências de várias áreas e isso precisa ser trabalhado, 

salienta que o trabalho realizado em sociedade é muito difícil, pois as pessoas querem 

que seus problemas sejam resolvidos de forma imediata, são muitas necessidades, 

mas que não dá para serem sanadas de forma imediata é aí que entra o diálogo, a 

explicação do porquê de não poder suprir aquela necessidade momentânea, ressalta 

que o problema de um, não é maior que o do outro, depende da ótica que se observa, 

assim não se pode resolver as coisas com um “jeitinho”, e sim com jeito, diz que seu 

pai é seu maior exemplo e sempre levou seu trabalho muito a sério e sempre lhe disse 

leve seu trabalho muito a sério, seja justo, e saiba como conversar. Diz ser sempre 

muito grato e que procura sempre ajudar as pessoas que estão ao seu redor.  Diz ter 

conseguido implantar ginástica nos bairros rurais e Distritos, treinamento nos campos 

de futebol, diz ter uma pessoa responsável em dias de jogos pela confecção dos 

lanches e outra para a organização dos uniformes, diz ter readequado a realização dos 

jogos e conseguiu trazer jogos de cidades vizinhas para serem realizados aqui, 

desafogando assim a responsabilidade com transporte cedido pela Prefeitura. Diz que 

fizeram a reestruturação da Casa da Criança Feliz, com melhorias e cobertura da 

quadra lá existente. Realizaram melhoria na iluminação das quadras esportivas, 

concluíram a pintura da quadra do Distrito de Serra dos Lemes, o chão da quadra do 

Bairro Coelhos terá que ser refeito antes da pintura, diz já ter feito o levantamento 

dos preços e passado ao Sr. Prefeito, na quadra do Bairro Chapadão foram 

substituídos os alambrados e colocados os portões, os gols e ainda falta algumas 

coisas que serão arrumadas, fizeram a manutenção do campo de futebol com a ajuda 

de várias pessoas inclusive dos vizinhos que conhecem muito bem o local, realizaram 

o campeonato intermunicipal, realizaram o torneio de randebol, um projeto iniciado 

pelo Nei Marciano, está sendo realizado o torneio de veteranos e torneio de campo, 

estão acontecendo jogos de basquete com o apoio do Dr. Douglas, jogos na LIDARP 

sub 17, futsal copa AMOG 11, 13 e 15 anos, campo futebol AMOG estrearam com 

vitória, agora no mês de outubro serão promovidos alguns jogos de rua, para 

interação com os alunos das escolas, para esta realização pede a colaboração de 

todos, pois costuma servir refrigerantes para os participantes,  em outubro 

campeonato de futsal feminino, e 1º torneio municipal interno de funcionários 

públicos da Prefeitura, diz que são cosas que está tendo fazer e tirando os custos para 

Prefeitura, diz que a diminuição destes gastos aos cofres públicos é um sonho seu e 

que deseja realizar até o final deste mandato. Deixa seu reconhecimento e 

agradecimento a todas as pessoas que trabalham e o ajudam na realização de todo 

este trabalho frente ao setor de esportes. O Vereador Redno Alexandre da Silva 
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manifesta agradecimentos ao Sr. Bruno por todo trabalho realizado frente ao esporte e 

diz que o que mais o impressiona é que desempenha todo este serviço utilizando seu 

carro particular, diz  que precisamos hoje é de gente séria e honesta trabalhando desta 

forma, pede que ele considere as melhorias a serem realizadas na quadra de esportes 

no Bairro Chapadão, pois há tempos vem sendo solicitado pela população estas 

melhorias e eles merecem esta atenção. O Vereador Roque Antônio Dias parabeniza 

o trabalho realizado pelo Sr. Bruno frente ao esporte e relembra que em sua juventude 

também jogava futebol e não tinham  acesso a campos, quadras esportivas, bolas, etc, 

era tudo muito difícil, não tinham estas facilidades que tem hoje, reforça que o 

esporte é vida e que é um investimento na vidas destas crianças, jovens e adultos, 

assim, pede que quando for fazer doação de jogos de camisa e outros equipamentos 

esportivos que seja feito em nome de todos os Vereadores e não apenas em nome dos 

Vereadores de situação. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro parabeniza o trabalho 

realizado pelo Sr. Bruno frente aos esportes e se diz feliz pelo seu sucesso, pois 

presencia seu crescimento profissional, diz que neste pouco tempo de atuação muito 

está sendo feito, sim, ainda há muito a se fazer, mas o parabeniza por tudo que foi 

aqui explanado. Diz que sempre  enfatizou a necessidade de contratação de pessoas 

técnicas para assumirem certos cargos na administração e este de Diretor de Esportes 

é um deles, diz saber da seriedade com que trata seu trabalho e o parabeniza 

novamente. Bruno diz se sentir agradecido por todas estas palavras, mas não faz seu 

serviço para receber elogios e sim faz por amor e carinho, e quando o Vereador 

Redno fala sobre usar seu carro pessoal no trabalho, diz que não faz isso para 

aparecer também não, pois gosta de ouvir suas musicas e o carro do esporte fica para 

ser utilizado em outras necessidades do esporte. O Vereador Clayton Ulisses de Paula 

parabeniza o Sr. Bruno pelo trabalho realizado frente ao esporte, diz que já sabia de 

sua capacidade, pois o acompanha durante seu desenvolvimento, diz que em suas 

falas aqui na Câmara sempre exaltou e priorizou o esporte e ultimamente só tem tido 

alegrias e vê o quanto o esporte está crescendo novamente, diz ter presenciado as 

melhorias realizadas no campo de futebol e tem acompanhado o trabalho 

desenvolvido nos Bairros Rurais e Distritos, comenta sobre a importância da 

realização do campeonato itinerante o que movimentará os locais onde serão 

realizados. O Vereador Adriano Lange Dias reconhece e parabeniza o trabalho 

realizado frente aos esportes pelo Sr. Bruno, e diz que quando se faz algo por amor 

não tem como dar errado, e está provando através do trabalho, do desempenho, 

empenho e dedicação, o merecimento do cargo ao qual foi indicado, logicamente 

também por ter experiência nesta área e por todo amor demonstrado ao que faz, 

agradece pelo trabalho realizado praticamente em todo o Município movimentando o 

esporte e a atividade física, diz ter participado neste final de semana do evento 

denominado curriculo realizados pelas escolas estaduais e uma das questões 
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abordadas quanto ao esporte é a realização do mesmo fora da escola, com ênfase na 

importância da realização deste trabalho em parceria entre as escolas e o Município e 

isso o deixou feliz em ver o papel importante que o esporte ocupa na educação. O 

Vereador Vitor Espedito Mega agradece e parabeniza o Sr. Bruno pelo trabalho 

realizado frente ao esporte e diz que o Sr. Alexandre do Guarani está a disposição 

para realização de “peneira” (teste para base de time de futebol profissional) no 

Município de Cabo Verde. O Sr. Presidente  agradece a presença do Sr. Bruno aqui 

nesta Casa fazendo esta explanação sobre o trabalho realizado pelo setor de esportes 

no Município de Cabo Verde e deixo esta Tribuna Livre  a disposição para quando 

dela quiser fazer uso. O Sr. Bruno deixa a seguinte mensagem,  para que o esporte em 

nosso Município não seja um instrumento de benefício próprio, mas sim ser em 

benefício de todo cidadão, e que o esporte socialize, pois assim os talentos vão 

aparecer. Em seguida o Sr. Presidente,  consulta o Vereador Segundo Secretário, se 

há Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que estão inscritos os 

Vereadores: Redno Alexandre da Silva, Adriano Lange Dias, Roque Antônio Dias e 

Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador Redno diz começou a sua 

trajetória de fiscalizador, pois trata-se de uma das atribuições do Vereador, diz que na 

quinta feira (19?09/2019) esteve no Distrito de São Bartolomeu de Minas onde 

convidou o Vereador Roque para realizarem juntos esta visita aos próprios públicos 

do local, e salienta que criticar se faz necessário quando as coisas não estão 

caminhando bem, mas tem a obrigação de elogiar e reconhecer quando as coisas 

estão sendo bem realizadas em prol da população, diz que visitou o posto de saúde e 

ficou de boca aberta com a estrutura e atendimento no local, parabeniza os nobres 

Vereadores Adriano, Roque e a Administração Municipal pelo Posto de Saúde do 

Distrito, pois se parece um mine hospital. Agradece e parabeniza também o trabalho e  

atendimento da Diretora Eliana da Escola Municipal Oscar Ornelas daquele Distrito, 

onde juntamente com os demais Servidores realizam um belíssimo trabalho. Diz ter 

visitado a creche, a qual passou por reforma e algumas melhorias, parabeniza todos 

os Servidores que lá trabalham e cuidam das crianças com o maior amor e carinho. 

Diz que as coisas no Distrito de São Bartolomeu de Minas estão funcionando muito 

bem. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias diz que na semana passada 

esteve na Cidade de Belo Horizonte juntamente com o Prefeito Municipal para tratar 

de assuntos de interesse do Município, lembra que em Reuniões passadas estiveram 

presentes aqui moradores do Bairro Santa Edwirges, os quais trouxeram algumas 

reivindicações para o Bairro, inclusive com relação a construção de um trevo ou um 

outro acesso na entrada do Bairro, assim diz que na ocasião assumiu o compromisso 

de ir até o DNIT e protocolar pessoalmente esta reivindicação, e nesta viagem este 

compromisso se concretizou, diz ter ido até o local e foram recebidos pela engenheira 

Cássia, com a qual deixaram fotos do local e protocolo de Ofícios com esta 
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solicitação de melhoria na entrada do bairro. Diz que foram informados que diante 

dos custos para realização desta obra, a resolução deste problema será um pouco 

demorada, assim indagaram se há  possibilidade de uma parceria do Município para 

fazer algo para melhorar a entrada do Bairro e a resposta foi positiva, diz que a 

engenheira lhes passou alguns contatos e um formulário para preenchimento, para 

que fosse encaminhado ao setor responsável do DNIT, para que o mesmo agende 

uma visita a entrada do Bairro Santa Edwirges para análise do que realmente pode ser 

feito no local. Diz que  estavam com a assessoria do Deputado Cássio Soares, a qual 

já juntou documentação necessária para intercessão de providências quanto ao 

solicitado junto ao DNIT e já protocolou toda documentação de imediato. Aproveita a 

oportunidade para cumprimentar o Vereador Redno que no dia de hoje utilizou-se da 

Tribuna desta Casa de uma forma diferente, reconhecendo e parabenizando os 

trabalhos realizados pela administração e todos Servidores no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, diz que  o Vereador diante de sua atribuição de fiscalizador 

certamente se deparará com situações desagradáveis, mas por muitas vezes também 

verá que estão acontecendo coisas boas, diz se sentir feliz por esta sua fala aqui nesta 

noite, porque há meses atrás quando aqui estava assumindo novamente sua vaga de 

Vereador nesta Casa, uma pessoa lhe enviou um áudio e este áudio vazou para um 

grupo de whatsap onde uma pessoa fazia críticas de todas estas áreas mencionadas 

aqui nesta noite pelo nobre Vereador, assim diz que gostaria muito que esta pessoa 

que fez o áudio estivesse assistindo a Reunião hoje, pois assim, verá que a visão do 

Vereador Redno ao presenciar o funcionamento do Posto de Saúde, da Creche e da 

Escola é totalmente diferente daquilo que se é falado, e deixa claro que o Vereador 

Redno elogiou o serviço prestado a população. De uso da palavra o Vereador Roque 

Antônio Dias diz que foi convidado pelo Vereador Redno para juntos visitarem o 

Grupo Escolar, a Creche e o Posto de Saúde, salienta que o Posto de Saúde do 

Distrito é um mini Hospital e é impressionante a forma que lá as pessoas são bem 

tratadas, é coisa de primeiro mundo mesmo. Diz que na escola aconteceram algumas 

melhorias e ficou muito boa também, parabeniza todos os Servidores que atuam no 

local, diz que foram muito bem recebidos lá e isso é gratificante. Na creche as 

crianças são todas muito bem cuidadas, somente o espaço físico não está 

comportando o número de crianças  que lá ficam diariamente. Parabeniza a atuação 

de todos os Servidores e do Prefeito Municipal pela atenção e cuidado com o bem 

estar da população. Comenta que um vizinho seu, de origem muito humilde tinha 

treze filhos e um destes era especial, seu sonho era ser radialista, e ele foi persistente, 

diz que ele comprou uma mesa de som, microfones e construiu uma pequena rádio, a 

rádio Capital de São Bartolomeu,  a qual alcançava cerca de seis quilômetros ao redor 

do Distrito, sem nenhum patrocínio fazia sua programação diária e neste sábado dia 

(21/09/2019) veio a falecer, assim pede que ouvido o Plenário seja encaminhado um 
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Ofício de Pesares a Família Navarro manifestando sentimentos pelo falecimento do 

Sr. Osvaldo Navarro. Deixa registrado ainda que os familiares receberam mensagens 

de condolências do Sr. Rauzinho, TV de São Paulo, dos Locutores de rádio, J Maria 

de Muzambinho e Mario Augusto de Monte Belo. O Vereador Redno agradece o 

Vereador Roque pela paciência que teve com ele neste dia de visitas pelo Distrito e 

pelo almoço em sua casa, o qual estava muito bom. O Vereador Roque diz que ele 

que agradece pelo convite para realizarem estas visitas, pois ainda não tinha ido a 

estes locais e ficou muito feliz com o que presenciou e se coloca a disposição dos 

demais Vereadores que quiserem no Distrito fazer uma visita. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro informa que a arrecadação da festa da Paróquia Nossa 

Senhora da Assunção foi um valor líquido de quarenta e sete mil reais, sendo que 

vinte por cento deste valor seria destinado a APAExãozinha, mas ficou deliberado 

pelo Padre Rovilson e Conselho financeiro da Paróquia o repasse de dez mil reais a 

APAExãozinha, tratando de um trabalho social promovido pela igreja. Convida a 

todos para participarem do 4º Porco a Paraguaia realizado pelo TLC neste próximo 

domingo, a partir das 11:30 da manhã, o valor do ingresso é de vinte e cinco reais.  

Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  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. 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 nº 2.123/2019 que, “AUTORIZA A ANEXAÇÃO DE ÁREA RURAL AO 

PERÍMETRO URBANO DO BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ 

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

Comissões Permanentes para análise, discussão elaboração de Parecer e apreciação 

em Plenário. Na sequência, passa-se a discussão dos requerimentos. O Sr. Presidente 

indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento 

verbalmente. De uso da palavra o Vereador Luís Antônio Abílio comenta seu 

requerimento: a) Reitera pedido de construção de passagem elevada para pedestres 

nas proximidades da Escola Estadual Major Leonel, quando a empresa que fez a 

pavimentação vier fazer a finalização dos serviços nas laterais da via pavimentada. 

Justifica este pedido devido ser um local muito movimentado e utilizado por crianças 

na entrada e saída do horário escolar. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre 

da Silva comenta seus requerimentos: a) Requer que sejam instalados dois redutores 

de velocidade na Rua Gardênia, Bairro São Carlos, pois, motoristas imprudentes 

estão transitando em alta velocidade pelo local. B) Requer que sejam instalados dois 

redutores de velocidade na Rua Paraná, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, 

pois, motoristas imprudentes estão transitando em alta velocidade pelo local. C) 
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Requer que sejam instalados dois redutores de velocidade na Rua Alceu Prado, Bairro 

Chapadão, pois, motoristas imprudentes estão transitando em alta velocidade pelo 

local. Requer ainda, que seja instalada uma placa de sinalização indicando “PARE” 

no entroncamento desta Rua citada com a Rua Rio de Janeiro deste mesmo Bairro. D) 

Requer que seja instalada uma placa de sinalização indicando “DEVAGAR” na Rua 

Rio de Janeiro, Bairro Chapadão, impedindo assim que os motoristas desçam por esta 

via em alta velocidade podendo ocasionar acidentes com pedestres no local. E) 

Requer que sejam instaladas lixeiras no ponto de táxi a pedido dos taxistas. F) Requer 

que o Executivo interceda junto a empresa de telefonia responsável pelos orelhões, 

solicitando a retirada do “Orelhão” localizado no ponto de taxi, pois, os taxistas estão 

recebendo inúmeros ligações, as quais pedem que os mesmos se desloquem até a 

zona rural ou ao trevo do Muzambão para buscar passageiro e na verdade são trotes e 

os taxistas arcam com todo prejuízo destas viagens, assim, pedem providências 

urgentes quanto a esta situação. G) Requer a pedido dos moradores do Bairro Praia 

Formosa  que o ônibus que faz o transporte urbano vá até aquela localidade para 

facilitar a vida daqueles moradores. H) Requer que seja realizada manutenção no 

micro ônibus que transporta pacientes a Cidade de Alfenas, pois segundo 

informações o mesmo encontra-se sem amortecedor, o que  torna este meio de 

transporte perigoso aos seus usuários, podendo ocasionar algum acidente. Assim, 

pede que os reparos necessários sejam feitos neste veículo o mais rápido possível. De 

uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o Plenário se 

oficie ao DNIT reiterando pedido de instalação de radar no trevo do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas devido ao grande fluxo de veículos que passam pelo local. 

Ressaltando que no ano passado este Departamento informou a esta Casa que o radar 

seria instalado no local. Requer que seja oficiado ao COPASA pedindo informações 

sobre um grande vazamento de esgotos nas proximidades da Praça do Bairro São 

Judas Tadeu, pede informação sobre o que ocorreu no local e se o problema já foi 

solucionado. Comenta sobre o convite enviado pelo Executivo e pela AMOG para 

que no dia 04 de outubro de 2019, os Senhores Vereadores participem de Reunião em 

Guaxupé, onde serão tratados assuntos referentes aos aterros sanitários legalizados 

próximos aos Municípios da AMOG, tendo em vista que temos um Projeto de Lei 

tramitando aqui nesta Casa sobre participação de consórcio intermunicipal para 

descarte do lixo produzido no Município, assim acredita ser de grande importância os 

Senhores Vereadores participarem desta Reunião. Indaga aos Vereadores Luís Abílio 

e Vitor se a ponte que estava sendo construída no Bairro Esteves já foi concluída. O 

Vereador Vitor diz que estão construindo um muro de arrimo nas laterais da ponte em 

breve será finalizado todo serviço, diz que está ficando muito bem feita a obra no 

local. O Vereador Adriano Lange Dias confirma sua participação na Reunião da 

AMOG no dia 04 diante da relevância do assunto que será discutido. Os Vereadores 
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Clayton, Redno e Vitor também confirmam participação nesta mesma Reunião. O Sr. 

Presidente indaga aos Senhores Vereadores se todos estão de acordo com o envio dos 

requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão 

enviados. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente agradece a todos os 

presentes e deixa marcada a próxima Reunião para o dia 07 de outubro de 2019, 

(Segunda - Feira)  ás 18:30 horas, pois haverá Audiência Pública com a Contadora da 

Prefeitura para apresentação do 2º quadrimestre de 2019. 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. 

 

 

 

 

 

 


