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

REALIZADA NO DIA 20 (VINTE) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 dos Senhores Vereadores: Clayton 

Ulisses de Paula, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, 

Vanderlei aparecido Braga e Vitor Espedito Megda, que ficam devidamente arquivado 

em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida é considerada de 

deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscrito. Em 

seguida consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há 

inscritos para utilização da palavra livre, este informa que estão inscritos os 

Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro e Clayton Ulisses de Paula para utilização da palavra 

livre. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro parabeniza o Vereador 

Vanderlei pelo requerimento de Ofício a ser enviado ao Padre Edson Alves de Oliveira, 

manifestando reconhecimento e agradecimento por seu trabalho realizado em todas 

comunidades cabo-verdenses, diz que como representante do CPP gostaria de enaltecer 

este requerimento porque o Padre Edson muito bem representa a comunidade de Cabo 

Verde, participa das pastorais da igreja, acolhe as pessoas e conhece todo mundo, diz 

que ele fará muita falta a nossa comunidade. Aproveita a oportunidade e deixa as boas 

vindas ao novo representante Sr. Dione Pizza que virá prestar seus trabalhos de 

evangelização em nossa paróquia, que ele seja bem vindo a Cabo Verde. Deixa ainda, 

seu grande agradecimento a toda Comunidade de Cabo Verde que prestigiou o almoço 

missionário realizado no dia 19/02/2017, na AECV, foram cerca de quinhentos adultos 

que participaram deste momento, assim deixa seu agradecimento pela comoção da 

população em realizar este importante almoço  missionário, pois trata-se de uma 

confraternização de todos reunidos para um bem comum, lembra que em breve será 

realizada a semana missionária, que será do dia 19 a 26 de março onde todas as casas 

serão visitadas, independentemente de sua religião, assim agradece a todos que se 

fizeram presentes no almoço, aos que trabalharam e diz se sentir muito orgulhoso em 

participar da paróquia Nossa Senhora da Assunção onde cada um faz a sua parte e 

juntos realizam grandes coisas. Agradece ainda a presença da Srta. Elvira, contadora 

da Prefeitura Municipal, e Srta. Vanessa, responsável pelo Controle Interno da 

Prefeitura, que apresentaram os números do último quadrimestre em Audiência Pública 
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aos Vereadores anteriormente a esta Reunião, lembra que não são contadores e estão 

aqui apenas para analisar os números apresentados por elas e tem certeza que está tudo 

dentro dos conformes, sabemos das dívidas parceladas existentes e que estão sendo 

pagas mensalmente, o Município e toda população teve a sorte de receber recursos 

oriundos de repatriamento enviados no final de 2016, o que ajudou sanar dívidas da 

Prefeitura e isso foi muito bom, assim se coloca à disposição da população e também 

do Prefeito para o que precisarem, estarão aqui. De uso da palavra o Vereador Clayton 

Ulisses de Paula diz se sentir muito feliz ao utilizar-se desta Tribuna nesta noite, pois 

o Padre Edinho foi promovido, e se foi promovido é porque ele merece, trata-se de uma 

pessoa excelente e que fará muita falta em nossa comunidade, pois, todos nós cabo-

verdenses aprendemos a amá-lo e respeitá-lo, e por isso nos sentimos felizes pelo 

crescimento dele, onde seu trabalho está sendo reconhecido e por isso foi promovido. 

Pede ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro que reporte o nosso fraterno abraço ao Padre 

Edson. E uma outra notícia boa foi a que tivemos conhecimento em Reunião anterior 

a esta, onde foi nos apresentado o último quadrimestre de 2016 pela Srta. Elvira, 

contadora da Prefeitura Municipal, elas nos apresentou dados importantíssimos e muito 

interessantes ao desenvolvimento do nosso trabalho de fiscalização, falou dos recursos 

geridos pela administração da Prefeitura, diz particularmente ter ficado muito satisfeito 

com os números apresentados, e a grosso modo hoje a Prefeitura graças a vários 

motivos alheios e a competência do nosso Prefeito está numa situação boa, positiva, 

conforme nos foi apresentado, diz que devem continuar fiscalizando sim, mas todos 

tem que reconhecer que o Prefeito Édson é um bom administrador e gestor dos recursos 

públicos, fazendo que a Prefeitura hoje tenha um saldo positivo. Diz que ao ser eleito 

tinha um certo medo e preocupação com o que poderia vir a encontrar diante das fianças 

públicas municipais, mas hoje ficou mais tranquilo diante dos números satisfatórios 

apresentados.  Em seguida 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. Na sequencia o Sr. presidente 

encaminha os Projetos de Lei Complementar nº 129/2017 que, ALTERA A REDAÇÃO 

DO ART. 10º CAPUT E SEU § 3º, § 2º DO ART. 11º E ACRESCENTA O INCISO VI NO ART. 

14 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.474 DE 22/12/2014 QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO 

DE BANEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  e 130/2017 que, ALTERA A 

REDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.513 DE 30 DE JUNHO DE 2016 QUE 

RECONHECE A ASSOCIAÇÃO PROATIVA CABOVERDE COMO ENTIDADE 

FILANTRÓPICA DE UTILIDADE PÚBLICA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as 

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

análise, discussão, emissão de Parecer e apreciação em Plenário para aprovação. Em 

seguida, 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 Vanderlei Aparecido Braga solicita 

autorização para proceder novamente leitura do seu Requerimento a ser enviado ao 
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Padre Edson Alves de Oliveira: “seja oficiado ao Pároco Padre Édson Alves de 

Oliveira, manifestando reconhecimento e agradecimento por este tempo que esteve 

realizando este trabalho de evangelização no Município de Cabo Verde e 

principalmente pela atenção destinada ao Distrito de Serra dos Lemes, toda 

comunidade manifesta agradecimentos por todo trabalho realizado”. Mensagem:” 

Caríssimo, Padre. Edson Alves de Oliveira. Foram seis anos de convivência, somos 

agradecidos a Deus por ter nos dado um sacerdote tão alegre e humano, que 

compreendeu o nosso coração pecador e nos mostrou que o amor de Deus para conosco 

é muito mais que os nossos erros e que vale muito mais o esforço de buscá-lo, o Senhor 

nos mostrou Deus, não perdeu tempo, corrigiu quando tinha que corrigir, com suas 

palavras nos animou e nos fez caminhar novamente.  "A medida do amor é amar sem 

medida". (Santo Agostinho) Um grande abraço de todos nós da comunidade de Serra 

dos Lemes. Diz que o Padre Edson é uma pessoa muito importante para toda nossa 

comunidade e merece todo o nosso reconhecimento e agradecimento. De uso da 

palavra o Vereador Clayton diz que com relação a seu pedido de religação de um 

terminal telefônico no poliesportivo municipal, é porque muitas crianças praticam 

atividades no local e muitas vezes se machucam e os pais precisam ser avisados pelos 

servidores que lá trabalham. Lembra que até o ano passado existia esta linha telefônica 

lá, mas foi retirada do local, assim pede a sua reinstalação. Seu outro pedido a 

instalação de uma lixeira grande em frente a Pracinha do Bairro São Judas Tadeu, 

próximo a antiga quadra esportiva, pois no local está sendo jogado muito lixo, 

causando má impressão visual, assim diz que seria interessante a instalação desta 

lixeira para que os lixos sejam depositados e o local permaneça mais limpo. Sobre a 

manutenção da estrada vicinal que dá acesso ao Bairro Barba do Bode, é porque há 

muito tempo não se faz limpeza neste trecho e o mesmo é bastante utilizado por nossos 

munícipes. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que moradores do 

Bairro Fiéis não estão conseguindo transitar pela estrada lá existente devido mal estado 

de conservação, assim pedem que seja realizado cascalhamento da mesma, mas 

precisamente na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Aguinaldo Mendes 

Moreira, diz que passará a palavra ao nobre Vereador Roque o qual informará a 

localização correta desta estrada rural. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio 

Dias diz ser a segunda entrada a direita, indo do Distrito de São Bartolomeu de Minas, 

diz que a referida estrada está abandonada, e esta estrada não dá acesso somente a sua 

propriedade, mas sim,  todos que residem no Bairro Fiéis passam por aquela estrada, 

diz estar esclarecendo, porque algumas pessoas dizem que a estrada é do Roque e não 

é bem assim, todos moradores do Bairro Fiéis passam por aquela estrada próxima a sua 

propriedade. Diz que a estrada de cima está abandonada e os moradores necessitam da 

mesma para escoar a safra agrícola e levar adubo as suas propriedades e estão 

encontrando muita dificuldade, a estrada inicia-se na segunda entrada, a direita, indo 

para o Bairro Córrego, pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo o cascalhamento da mesma. De uso da palavra o Vereador Redno 

Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo 

a limpeza das laterais da estrada que dá acesso ao Bairro Rural Coelhos, pois a mesma 

encontra-se tomada pelo mato, causando perigo aos motoristas que por ali transitam, 
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uma vez que diminui a visibilidade podendo ocasionar acidentes. O Vereador Roque 

diz querer fazer um requerimento, mas se algum dos Vereadores tiverem alguma 

informação sobre o assunto não será necessário a elaboração de Ofício, requer 

informação sobre o andamento da pavimentação da estrada rural que dá acesso ao 

Distrito de Serra dos Lemes e Bairro Coelhos, pois o dinheiro já foi depositado na conta 

da Prefeitura e foi iniciado um serviço no local, mas parece que o que foi feito foi tudo 

perdido, assim pede esta informação sobre o assunto. O Sr. Presidente lembra que já 

foi enviada uma resposta do Executivo quanto a este questionamento recentemente que 

diz que assim que as condições climáticas estivessem apropriadas o serviço seria 

retomado e em conversa com o Sr. Prefeito ele também disse a mesma coisa e que em 

breve as obras para a pavimentação do trecho rural seriam retomadas, assim diz 

acreditar que logo após o carnaval este serviço terá continuidade. De uso da palavra o 

Vereador Vanderlei lembra ter sido ele o responsável pelo requerimento pedindo 

informações sobre esta pavimentação ao Executivo e conforme resposta que nos foi 

enviada e informação do próprio Prefeito, está aguardando estiagem para que as obras 

de pavimentação do trecho de estrada rural sejam retomadas. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro diz que esta indagação é porque ouvem muitas conversas na rua de que este 

recurso havia sido devolvido, e muitos munícipes os questionam a este respeito. O Sr. 

Presidente diz acreditar que sempre haverão conversas de todo tipo, verídicas, 

mentirosas, invenções que surgem do nada e de fato é aqui nesta Casa que devemos 

buscar as informações necessárias e corretas para que possamos levar ao conhecimento 

dos Munícipes. O Vereador Roque diz ter ficado satisfeito com as respostas dadas ao 

seu questionamento e não se faz necessário o envio de Ofício ao Executivo e se as 

obras serão retomadas no início de março, então está bom, diz que os munícipes do 

Distrito de Serra dos Lemes e Bairro Coelhos é que estão cobrando, então temos que 

dar uma satisfação para eles. O Sr. Presidente tece considerações ao Ofício de 

reconhecimento e agradecimento a ser enviado ao Padre Edson, e por se tratar de uma 

pessoa boa merecidamente está sendo promovido e buscando novos horizontes e é 

gostoso de ver toda comunidade se sentir agradecida e satisfeita por este tempo de 

convívio com ele. Com relação ao requerimento do nobre Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro, complementado pelo Vereador Roque, diz perceber que normalmente as 

pessoas falam que a referida estrada por passar próxima a propriedade do Sr. Roque, 

trata-se de uma estrada do Sr. Roque, diz entender que eles utilizam esta forma de falar, 

mais como referência para localização da mesma, mas entende a preocupação do nobre 

Vereador Roque, pois da forma que é falado é como se tratasse de uma estrada de uso 

apenas particular, o que de fato não é, passa sim dentro da sua propriedade, mas 

favorece os moradores de vários sítios próximos ao local. Neste momento são 

colocados em votação todos requerimentos feitos por escrito e verbal. Todos são 

aprovados e serão encaminhados. Em seguida passa a discussão e votação dos Projetos 

de Lei encaminhados nesta Casa de Leis. Neste instante passa a discussão, apreciação 

e Votação do Projeto de Lei já encaminhado nesta Casa de Leis. O Sr. Presidente 

solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto 

de Lei nº 2.056/2017 que, AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CABO VERDE A PROMOVER 

PERMUTA, A TÍTULO INDENIZATÓRIO POR OCUPAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE 

TERRENO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente submete o referido 
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Projeto a apreciação, discussão e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra 

o Vereador Roque diz poder falar deste Projeto, pois tem conhecimento do mesmo. Diz 

que o Padre Henrique Neveston Silva reuniu-se com as lideranças da igreja, com os 

Coordenadores, onde conversaram por bastante tempo e nesta Reunião foi aprovado 

por unanimidade esta decisão, diz que as pessoas lá presentes respeitaram a opinião do 

Padre e da parte do pessoal da igreja, os Vereadores hoje podem votar tranquilos este 

Projeto, pois estão todos de comum acordo com o teor deste Projeto e se o Prefeito nos 

enviou o mesmo para ser analisado e aprovado por esta Casa é porque concordou com 

as especificações do mesmo. Assim, diz ser favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 

2.056/2017.  O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. O 

Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.056/2017, por unanimidade, 

sem emendas. Antes de encerrar a sessão, o Sr. Presidente comenta que antes de 

iniciarem a Reunião Ordinária, aconteceu na sala de Reuniões dos Senhores 

Vereadores uma Audiência Pública para apresentação do último quadrimestre de 2016, 

pela contadora da Prefeitura Srta. Elvira, onde apareceram alguns munícipes para 

participar desta Audiência Pública, explica que esta Audiência Pública é realizada 

quadrimestralmente aos Vereadores de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

onde a contadora da Prefeitura vem até a esta Casa prestar contas relativas as metas 

que foram cumpridas, ou que falta para cumprir, falar sobre arrecadações e outros 

tópicos da administração e tinha sido veiculado em uma página, anteriormente utilizada 

em campanha política, de que haveria uma Audiência Pública para que as pessoas 

pudessem vir questionar o Sr. Prefeito com relação as contas públicas. Diz que na 

verdade, essa Prestação de Contas trata-se da quadrimestral e na oportunidade foi 

enviado pelo Sr. Prefeito documentação solicitada pelos nobres Vereadores: Luiz 

Carlos Ribeiro, Roque Antônio Dias, Redno Alexandre da Silva e Vitor Espedito 

Megda, os quais são alguns demonstrativos com relação as contas em bancos da 

Prefeitura ao final do ano de 2016, a fim de saberem como iniciou a nova gestão em 

2017, conforme respondido pelo Executivo que a contadora traria todos documentos 

solicitados e assim foi feito. Diz que só para que não fique nenhuma dúvida com 

relação a esta Audiência Pública que foi propagada, pois da forma que foi propagada, 

ela não foi de fato e os Senhores Vereadores tem este conhecimento propagada pela 

Câmara, não foi este Poder Legislativo que fez um comunicado ou convocou, conforme 

é o dever nosso quando há Audiência Pública, convocar a população para prestação de 

contas do final de mandato, mas conforme já havia dito aos Senhores Vereadores na 

Reunião de Audiência Pública quadrimestral, nós temos este compromisso, a 

Administração inclusive já se prontificou para fazermos igualmente como foi feito em 

2013, quando assumimos a gestão, onde foi realizada uma Reunião ampla com a 

presença da população, onde foram apresentados os relatórios e situação real da 

Prefeitura na ocasião e isso será feito novamente, trata-se de um compromisso que aqui 

assumimos com cada um dos Senhores e com a população de Cabo Verde, pois trata-

se de um interesse da própria Administração fazer esta Prestação de Constas e aí sim, 

a Câmara Municipal realizará o convite a toda população, a fim de abrir espaço para 

esta participação popular. Diz que estas palavras são a título de esclarecimentos para 

aquelas pessoas que aqui compareceram, onde algumas pessoas até participaram e 
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puderam presenciar a exposição dos números do último quadrimestre de 2016, os quais 

foram bastante positivos, e crê que embora ainda tenha um resto a pagar de 2016, ficou 

bem abaixo do que foi espalhado por aí em épocas passadas, falavam em oito, nove ou 

talvez até doze milhões de reais, mas nós vimos que realmente as contas da Prefeitura 

finalizaram 2016 até que bem favoráveis, principalmente frente a esta crise que assola 

todo o país e principalmente os Municípios pequenos. Logicamente aquela dívida que 

se encontra fundada, a qual causa preocupação a todos Vereadores, torcemos para que 

se consiga sanar e num futuro próximo possa estar zerada, torcemos para que isso 

mesmo a longo prazo aconteça. Pudemos ver a aplicação dos índices exigidos por Lei, 

o índice a ser aplicado na saúde exigido por Lei é de 15% (quinze por cento) e vimos 

que foi aplicado 26% (vinte e seis por cento), na educação, no FUNDEB também foram 

aplicados índices maiores do que o exigido por Lei e isso é muito positivo. E se formos 

analisar os restos a pagar, boa parte deste um milhão e cento e doze reais que passou 

para esta gestão já foram pagos no início do ano, restando pouco mais de quatrocentos 

mil reais a serem pagos, restando uma quantidade até pequena e isso é muito positivo, 

pois se formos considerar da mesma forma  que o Tribunal de Contas considera, tendo 

por base as entradas dos convênios, que trata de recursos vinculados, nós vemos que a 

Prefeitura encontra-se em uma condição positiva frente ao Tribunal de Contas e isso é 

muito bom e nos deixa felizes e esperamos que os demais Vereadores tenham ficado 

satisfeitos e em breve estaremos realizando uma Audiência Pública para prestação de 

Constas do final de mandato. O Vereador Roque solicita um aparte e diz que se foi 

investido 26% (vinte e seis por cento) na saúde não entende porque tanta reclamação 

nesta área, é demais da conta, diz não saber porque. Diz que após a eleição não viu o 

Prefeito mais, diz achar que o Prefeito teria por obrigação vir mais aqui na Câmara, ao 

menos cumprimentar os Vereadores e outra coisa ele não atende suas ligações, diz não 

saber se é porque este Vereador que vos fala é da oposição, mas diz ser muito amigo 

dele, assim diz não entender o porquê, e estranhar estas coisas. O Vereador Redno 

Alexandre da Silva diz ter ficado surpreso com os números apresentados pela contadora 

da Prefeitura, e pelos números que eram discutidos anteriormente, uns falavam que a 

dívida era de seis, outros nove milhões, outros doze milhões e não foi isso que nos foi 

apresentado, diz achar que os números apresentados até que estão muito bons, pois há 

dividas que vem de outros Prefeitos, não é só de um, e isso é uma coisa que nunca vai 

acabar, até os Prefeitos que virão irão carregar estas dívidas, mas conforme nos foi 

falado está muito bom. O Sr. Presidente diz que com relação as ligações do Vereador 

Roque ao Prefeito que não são atendidas, não sabe bem o porquê, talvez o  Prefeito não 

tenha seu número salvo para que possa retornar,  pois presencia ele atendendo os 

telefonemas de todos, sem nenhuma distinção quanto a esta questão partidária, o 

gabinete do Sr. Prefeito está aberto ao atendimento dos nobres, é só solicitar uma 

audiência, e tem absoluta certeza que não será negada de forma alguma, por duas 

oportunidades o Sr. Prefeito já esteve presente nesta Casa Legislativa conversando com 

os Senhores Vereadores e participando de Reuniões onde se prontificou e se colocou à 

disposição dos nobres Vereadores para conversar quando necessário, e tem certeza que 

se nós o convidarmos para uma Reunião, tem certeza que ele virá com a maior boa 

vontade. Com relação a Audiência Pública de final de mandato, diz que provavelmente 
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será no final do mês de março e terá ampla divulgação aqui neste Plenário, 

publicaremos no jornal, sites oficiais e facebook para que a população possa participar. 

Parabeniza e agradece a explicação dada pela contadora Sra. Elvira e parabeniza 

também o Prefeito Édson que vem cuidando de uma forma muito carinhosa dos 

recursos públicos municipais, salienta que ele é uma pessoa muito honesta e procura 

fazer tudo com muita transparência, mesmo porque não tem  que esconder nada de 

ninguém. 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 06 de março 

2017, (segunda-feira) as 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 
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