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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1329/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de abril  de 2017.

Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2017, às 19:00h (dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a presidência da Vereadora Dulcimar Prata 
Marques reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Carlos 
Alberto do Carmo Mattos, Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo, 
Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e  Pedro Gonçalves 
Caetano. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou aberta a 
Sessão Ordinária da Câmara Municipal, solicitou a dispensa da leitura das atas 
de nº 1327/2017 e 1328/2017, ata nº 1327/2017, colocada em discussão e 
votação, aprovada por unanimidade, ata nº 1328/2017 colocada em discussão e 
votação, foi  aprovada com uma abstenção, sendo esta  do Vereador Carlos 
Alberto do Carmo Mattos. Antes de dar inicio a leitura do expediente a 
presidente concedeu a palavra a Patricia A. Cabral Bedeschi- Extensionista 
Bem Estar Social e Milton Xavier Júnior- Extensionista Agropecuária 
funcionários da EMATER-MG para apresentação do Relatório Anual de 
Atividades da Emater-MG referente ao ano de 2016, passando a seguir para 
leitura do Expediente.  EXPEDIENTE: A presidente informou que  deu entrada 
nesta casa, encaminhado  pelo executivo o Projetos de Lei nº 010/2017 do 
Executivo – “Cria o Programa de Fomento e Desenvolvimento Sustentável e de 
combate à Pobreza e dá outra providências”, mas como  no Regimento Interno 
pede que inclusive o parecer jurídico chegue com 48h (quarenta e oito horas) de 
antecedência, foi colocado cópias do projeto nas mesas para conhecimento e 
estará sendo colocado em discussão e votação na próxima sessão. 1- Leitura do 
Ofício nº 70/2017 do Prefeito Municipal de Rio Novo que solicitar  a retirada 
do Projeto de Lei n° 09/2017 enviado à essa casa legislativa, para revisão técnica. 
2- Projetos de Lei nº 009/2017 do Executivo – “Altera dispositivos das Leis de 
Estrutura Administrativa  do Município de Rio Novo e dá outras providências” 
(REVISADO). 2- Parecer do Projeto de Lei nº 009/2017 do Executivo: 
Parecer nº 010/2017 . Sol ic i tante: Câmara Munic ipal de Rio 
Novo/MG.Solicitado: Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 
Assunto: Projeto de Lei nQ 009/2017. Trata-se de solicitação, feita pela 
Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca da 
legalidade do Projeto de Lei nQ 009/2017, de autoria do Executivo Municipal, 
que "Altera dispositivos das Leis de Estrutura Administrativa do Município 
de Rio Novo e dá outras providências” o Projeto de Lei acima, de autoria do 
Executivo Municipal visa extinguir duas vagas do cargo de Encarregado de 
Serviços I constante em lei municipal, extinguir o cargo de Coordenador 
Municipal de Saúde da Família constante na Lei Municipal nQ 955/97, alterar a 

1



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral-el/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

remuneração dos ocupantes dos cargos em comissão de contador e tesoureiro, 
além de criar a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento 
Econômico. Acompanha o projeto justificativa  em uma lauda, onde o Prefeito 
Municipal aponta a necessidade das alterações legislativas e criação da 
Secretaria Municipal. Inicialmente vale trazer dispositivo da Lei Orgânica 
Municipal que trata da competência, vejamos: "Art. 10 - Ao Município 
compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao 
bem estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as 
seguintes atribuições: I - legislar sobre assuntos de interesse local;" O 
projeto além de alterar a remuneração de servidores que é competência 
exclusiva do Executivo local, também visa adequar sua estrutura administrativa à 
necessidade atual, modernizando, de forma  a possibilitar o  recebimento de 
recursos estaduais. Além disso, extingue vagas e cargos de forma a compensar a 
alteração de remunerações e também o subsidio devido ao ocupante da nova 
secretaria municipal atendendo, dessa forma, as exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Importante deixar claro nesse momento, que conforme 
projeto de lei, o ocupante do cargo de Secretário Municipal será um agente 
político remunerado através de subsídio, ressaltando que este subsídio foi 
aprovado na legislatura passada, tudo conforme legislação em vigor. Portanto, 
quanto à forma, o Projeto ora apresentado não padece de vícios regimentais, 
legais ou constitucionais e deve ser analisado pelo Plenário da Câmara 
Municipal, cabendo aos nobres  Vereadores as sua análise e a deliberação 
quanto ao mérito. É o parecer, s.m.j. Rio Novo, 07 de abril de 2017. Eduardo 
Rodrigues de Lima OAB/MG 129.53. 3 - Requerimento nº 82/2017- Autor: 
Pedro Gonçalves Caetano. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após 
tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal 
de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicita que sejam colocadas placas de 
sinalização de orientação de destino e identificação de localização do Aeroporto 
Internacional Presidente Itamar Franco. JUSTIFICATIVA: Vemos que muitas 
pessoas que buscam acesso ao Aeroporto, ficam, por muitas vezes, perdias sem 
saber a direção ao certo a seguir. As placas orientarão o condutor, fornecendo 
informações necessárias à definição das direções e sentidos a serem seguidos 
para alcançar o destino pretendido. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de 
abril de 2017. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador proponente. 4- 
Requerimento nº 83/2017- Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. À 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental. Seja 
enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu 
Rabello Filho. - Solicita  troca  das traves de futebol da quadra poliesportiva do 
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bairro das Mangueiras. JUSTIFICATIVA: Se faz necessário a devida 
manutenção, pois as traves de futebol estão totalmente danificadas, 
impossibilitando assim a utilização deste espaço. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 07 de abril de 2017- Eduardo Luiz Xavier de MirandaVereador 
proponente. 5- Requerimento nº 84/2017 - Autores: Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda e Dulcimar Prata Marques. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara 
Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, requer que após 
tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal 
de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicita do Executivo Municipal a 
instalação de mais tambores para coleta de lixo na rua Tenente João Lobo. 
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação visa melhorar o sistema de limpeza e higiene, 
evitando que o lixo seja jogado no chão. No local já existe um tambor, mas o 
mesmo  não  está  comportando o  lixo até  o dia da  coleta.  Sala da Sessões 
“Messias Lopes”,  07 de abril de 2017 Eduardo Luiz Xavier de Miranda e 
Dulcimar Prata Marques-Vereadores proponentes. 6- Requerimento Nº 
85/2017Autor: Jordão de Amorim Ferreira. À Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, 
requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. 
Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. -indica a necessidade 
de proceder com urgência a reforma da quadra poliesportiva do Bairro Renascer, 
neste município. JUSTIFICATIVA: A atividade física praticada pelos 
moradores é de muita importância para um desenvolvimento saudável, tanto 
físico como psíquico das crianças. A falta da pratica de esportes, segundo os 
especialista, aumenta o risco de doenças, provocadas pelo sedentarismo. Com a 
reforma geral da quadra poliesportiva, a comunidade poderá realizar suas 
atividades físicas e promover seus eventos comunitários, uma vez que, hoje 
encontra-se com sérios problemas na sua estrutura. Essa reivindicação é uma 
solicitação clamante da comunidade, ou seja, das crianças, adultos e todos os 
moradores da região. Portanto peço a reforma da mesma. Pois a comunidade 
abriga inúmeras crianças e, é a nossa a responsabilidade de dar uma melhor 
quantidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com acomodações 
saudáveis para a prática de atividades físicas e recreativas. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 07 de abril de 2017. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador 
proponente. ORDEM DO DIA: 1- Colocado em primeira discussão e votação 
o Projetos de Lei nº 009/2017 do Executivo – “Altera dispositivos das Leis de 
Estrutura Administrativa  do Município de Rio Novo e dá outras providências”. 
Colocado em primeira discussão e votação o PL nº 009/2017. Aprovado por 
unanimidade em primeira discussão e votação. 2 - Requerimento nº 
82/2017- Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 3-Requerimento nº 83/2017- 
Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em  primeira e  única 
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discussão  e  votação. Aprovado  por  unanimidade. 4- Requerimento nº 
84/2017 - Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Dulcimar Prata Marques. 
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 
5- Requerimento Nº 85/2017- Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em 
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.PALAVRA 
LIVRE:    Palavra com Aloísio Alex Barros: Como cidadão de Rio Novo, 
como produtor rural, como alguém que tenha sido assistido pela EMATER-MG, 
minha palavra primeira é de gratidão a esses dois que tem feito além do que é 
pedido, do que é exigido, tem feito além, porque realmente amam o que fazem, e 
tenho sido testemunha disso. O Milton e a Patrícia desde o tempo que passei a 
lidar com eles na  EMATER, eu tenho lamentado porque as vezes nosso 
município não tem o hábito de valorizar alguma coisa que nós temos, mas isso é 
a tendência do ser humano  de dar valor depois que perde, as vezes isso acontece 
até na família da gente , mas eu gostaria de fazer esse registro aqui, que 
infelizmente os município, não só Rio Novo mas a maioria dos municípios, não 
sabem usar devidamente o potencial  da EMATER, então que a gente abra 
nossos olhos, a EMATER tem tudo que a gente precisa para desenvolver na área 
de agricultura,  pecuária, de uma forma ao alcance de todos nós, estou falando 
aqui como produtor, eu na verdade eu sou um pequeno, micro produtor, estou 
começando e tenho visto esse grande potencial e apoio da EMATER , e eu não 
podia deixar de falar isso, a Patrícia e Milton meu muito obrigado pelo que 
vocês tem feito não por mim mas por Rio Novo”. Palavra com Virginia do 
Nascimento Ferraz: “Queria também agradecer  ao Milton e a Patrícia por estar 
em Rio Novo , por ter feito esse trabalho maravilhoso com os produtores o ano 
passado, a participação do Sindicato foi importante, da Associação, e a gente vê 
que deu resultado, foi parceria e que funcionou, compra de adubo, calcário, o 
Daniel participou junto também, então assim, investir no meio rural, é a 
industria estar pronta, então são pequenas coisas que fazem diferença, hoje eu 
falo porque eu voltei para roça, estou iniciando um novo projeto junto com 
minha mãe, a gente está fazendo o projeto que a minha mãe já tem, da feira, um 
trabalho que eu estou só reforçando, dando continuidade, e eu vejo a 
importância do meio rural no nosso município, e ter a EMATER hoje com 
Assistência Social, e um Técnico e fundamental, porque o que eles apresentaram 
aqui em números, essa produção se constata quando visita as propriedades 
rurais, ela é existente, quando se falou da tilápia, do pessoal que está mexendo 
com a verdura, a feira que foi uma grande iniciativa, e que precisa dar 
continuidade, o projeto Barraginha, o projeto também do torneio leiteiro a nível 
de curral que foi muito importante, eu não sei se o Milton citou aqui quantos 
litros tiramos no torneio leiteiro, mas foi pago a esse produtor que participou 
R$5,00 (cinco reais) o litro, que ficou dentro de Rio Novo, n ao foi produtor que 
veio de fora para levar o nosso dinheiro, porque a gente estava num período de 
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crise, então eu acho que investir no meio rural, ainda assim é essa industria que 
está lá precisando só um pouquinho mais para fazer essa diferença que a 
EMATER já tem feito aqui em Rio Novo, então Patrícia,  o meu muito 
obrigado quando eu te chamei para encarar esse projeto com a gente, do fundo 
do meu coração você e o Milton, pelo apoio quando eu era mobilizadora em 
Goianá, vocês fizeram o  Sindicato de Rio Novo ter um reconhecimento tanto 
em Goianá através da mobilização, então aqui como o Aloísio falou que conhece 
bem agora como produtor rural, é só gratidão pelo trabalho de vocês, meu muito 
obrigado pela parceria, foi uma parceria que funcionou, que deu certo, e eu 
desejo sucesso a essa nova administração, aos vereadores que como certeza vão 
empenhar para que essas boas coisas, esses bons projetos  continuem no nosso 
município, obrigado pelo espaço Dulce para agradecer a eles e agradecer 
também a vocês vereadores  aqui da Câmara pelo trabalho”. Palavra com 
Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo: Propôs uma moção de aplauso ao 
Milton e a Patrícia pelo trabalho realizado frente a EMATER, e que seja enviado 
um ofício a Diretoria Regional e Estadual da EMATER registrando que está 
sendo concedido a moção de aplauso pelo trabalho dos dois. Palavra com a 
Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que será feita a moção 
de aplauso e que o ofício será enviado e parabenizou os dois extensionistas pelo 
trabalho. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier  de Miranda: 
Parabenizou os funcionários da EMATER, disse já ter sido beneficiado pela 
EMATER, disse que está com um projeto e havia pedido a colaboração do 
Mauro Célio Rodrigues, para que se criasse um selo para os produtos produzido 
aqui no município, e que gostaria de ter a colaboração da EMATER, caso eles 
achassem esse projeto viável. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: 
Parabenizou os funcionários da EMATER pelo trabalho e dedicação; disse que 
algumas administrações  enxergam a EMATER como um custo, e como foi 
comprovado aqui hoje ela é um benefício para o município, que é preciso não só 
valorizar, como explorar mais a EMATER, era  preciso  incentivar mais o 
trabalho deles no município e sugeriu que fosse encaminhado um ofício para o 
executivo para que dentro das possibilidades ser feito um concurso leiteiro a 
nível de curral, que talvez uma exposição agropecuária nesse momento  fosse 
possível, e que caso todos os vereadores concordem que o ofício seja 
encaminhado em nome de todos, disse ainda que talvez o agronegócio seja a 
saída para o nosso município. Palavra com o vereador Jordão de Amorim 
Ferreira : Agradeceu a EMATER pela apresentação, e disse que conforme 
havia sido dito pela Patrícia na apresentação, a Empresa tem 65 anos de 
atividade no município, e que se depender dessa casa hoje ficará mais 65 anos. 
Em resposta  a Sra. Sônia, explicou  que,  o que   Vereador Eduardo Miranda 
quis  dizer sobre o selo SIM, é que caso ele seja aprovado, ela poderá  expor os 
doces que ela produz em mercados públicos, em todos o locais, que no 
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município de Guarani existe um consórcio que  se chama AMPAR, que une os 
município, expandido assim o comércio da região, que  o selo SIM é muito 
importante para o pequeno produtor. Palavra com o vereador Daniel Geraldo 
Dias: Disse ter estado em um reunião hoje em que um dos assuntos era o selo 
SIM, que é um sonho de muitos anos, não só para o nosso município, mas 
também para outros municípios vizinhos, e que através de emenda de um 
Deputado Federal que já praticamente acertada,  conseguiram o veículo para 
fazer as vistorias e a estrutura física (computador e mesa). Palavra com 
Luciene Braga: Dando continuidade a fala do vereador Daniel Dias, disse que: 
“A segunda parte dessa reunião na parte da tarde, foram discutido vários 
assuntos e dentro desses o SIM, o Prefeito de Guarani Paulinho Neves, hoje é o 
presidente da AMPAR, ele expôs para quem estava presente no dia, alguns dos 
vereadores que estavam presentes ouviram, a Patrícia tá lá pra me ajudar na 
parte técnica, e alguns vereadores como o Dionísio Da Dalt pode me ajudar, que 
com certeza fazia parte da comissão, o ano passo, 2016, começou um trabalho 
junto aos municípios que fazem parte da AMPAR, para se criar um consórcio 
intermunicipal do SIM (Selo de Inspeção Municipal), com esse selo a senhora 
pode vender os seus produtos dentro do comercio local ou dentro da região dos 
municípios que fazem parte desse consórcio, em 2016 iniciaram essas reuniões e 
agora em 2017, o Paulinho explicou que já foi  assinado a primeira parte para 
dar andamento, foi-se criando essa união, não sei como se fala esse termo, entre 
municípios participantes para inserir esse SIM, então a AMPAR já  está dando 
andamento, vai ser contratado um veterinário, um técnico e um funcionário 
administrativo, exatamente para isso, visitar as propriedades; hoje esse 
consórcio está formado pelos municípios de Rio Pomba, Tabuleiro, Astolfo 
Dutra, Guarani, Rio Novo e Goianá, esses seis municípios já fecharam 
consórcio, os meninos que estavam presentes,   Jordão, Emanuel e Daniel, 
escutaram, eu prometi que durante esse mês junto com a Patrícia, viu Eduardo, 
vamos procurar saber como que está aqui dentro do Executivo esse andamento 
dessa assinatura, para a Patrícia extensionista, o Executivo,  e demais, darem 
andamento aos procedimentos; Paulinho disse que o comércio a principio vai ser 
entre esses seis municípios, quem não faz parte  desses seis não pode 
comercializar esse produto, nem os municípios podem vender lá, nós vimos o 
exemplo São João Nepomuceno, ele tem o SIM municipal deles, podem vender 
entre  eles,   mas  eles  não  vão  poder  comprar  os  nossos  produtos, nem  nós 
vendermos os nossos produtos, porque ele não participou, ele não está 
participando  da  AMPAR, então  um  pré  requisito é  participar  da  AMPAR, 
aproveitando, vocês vereadores, busquem conhecimento de como que está esse 
andamento no Executivo, pedindo a AMPAR o modelo de como que está, 
porque isso é fundamental, D.Sônia foi reivindicação, Virginia produtora vai 
entrar no turismo produção associada, e para nós do turismo é um pré requisito 
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para a venda dos produtos, chama-se  produção associada ao turismo, aí o 
Daniel aproveita que ele deu a fala por ser vereador procura saber na AMPAR, o 
que vai ser, porque já está assinado isso; nós estamos agora enquanto ao 
caminho verdes de minas, aprender o que está se passando e tentar convencer os 
demais municípios a participar, um exemplo: Rio Pomba hoje não participa do 
circuito, mas mês que vem vai participar, então olha o comercio importante 
entre Rio Novo e Rio Pomba, ai a gente aproveita o Centro de Estudos Federais 
para qualificar os produtores, e outras coisas, então procurem saber, e eu 
também estou a disposição”. Palavra com o Ademir de Oliveira Reis: “Esse 
requerimento eu nem vou discuti irregularidade, agora vou te falar a verdade, eu 
nunca vi um projeto tão imoral quanto esse, nunca vi na minha vida, isso ai 
propõe dentro do serviço publico de Rio Novo a maior desigualdade que eu já vi 
na história da prefeitura desde que eu trabalho aqui, isso aí vai passar salário de 
R$ 1.580,00 (hum mil quinhos e oitenta reais) para R$3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais), enquanto que funcionário efetivo da prefeitura ta ganhado R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais), até hoje não veio nenhum comunicado 
de reajuste de servidor nenhum, a não ser esses três que estão aí, dobrando o 
salário em 100%, eu não estou discutindo que as pessoas que vão receber esse 
salário não merecem ganhar, o que não merece é o servidor publico da prefeitura 
receber R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), eu acho isso chega a ser 
cruel, pior de todos os atos que um ser humano pode praticar, é a crueldade e a 
desigualdade que isso ta  promovendo, eu queria ver se algum de vocês 
estivessem dentro da prefeitura ganhando R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete 
reais) e visse uma pessoa pular de R$1.560,00 (hum mil quinhentos e sessenta 
reais) para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), se vocês iam trabalhar 
igual, é isso que eu queria ver, não é porque eu votei no Ormeuzinho e fiz 
campanha pra ele que eu sou capaz de passar por isso não, que isso pra mim é 
uma vergonha, que eu nunca pensei que ele fosse capaz de fazer isso,  eu acho 
isso uma crueldade, isso é imoral, isso é ilegal, é desumano, enquanto 
funcionário publico aposentou com quarenta anos de prefeitura morreu a míngua 
em Rio Novo, tudo mundo sabe, pra vir um projeto desse e entrar dentro da 
Câmara para beneficiar três, quatro pessoas, e o reajuste dos servidores que com 
quatro  meses   não  apareceu  aqui  nem  para  ser  votado, para  nada, não deu 
satisfação a servidor nenhum, é isso que eu tenho a falar, agora vocês votem 
com a consciência de vocês, que eu sei que depende de cada um, se  todo mundo 
tiver a minha, sem brincadeira eu não votava um projeto desse nunca, pode ser 
uma coisa legal, mas se ela for imoral, eu não voto”. Palavra com a Presidente 
vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que o senhor Ademir falou como 
representante do Sindicato, e que eles tem o livre Arbítrio para estarem 
colocando para o Executivo  a  opinião da classe, informou para as pessoas que 
se entravam no plenário, que a Câmara tem um assessor jurídico, o qual deu um 
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parecer favorável, que hoje existem dois cargos comissionados no município de 
grande importância, que é de contador e de tesoureiro, que as duas pessoas que 
hoje estão assumindo esses cargos importantes no município, são de respeito e 
de total confiança, que se não tiverem o devido incentivo, o Executivo  terá  que 
buscar no mercado lá fora, e não encontrará quem  desempenhe essa função pelo 
valor atual, e que como presidente desta casa lutara pelo reajuste salarial dos 
servidores e que seja pago retroativo. Não havendo mais nenhum assunto a ser 
tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes 
que se lavrasse a  presente ata.

                                                                                                
  
___________________________ ____________________________
Carlos Alberto do Carmo Mattos Daniel Geraldo Dias

_____________________________ ____________________________
Dionísio Da Dalt Netto Dulcimar Prata Marques

____________________________ ____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

______________________________ _____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira Jordão de Amorim Ferreira

_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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