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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1347/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 08 de agosto de 2017.

Aos 8 (oito) dias do mês de agosto de 2017, às 19:00(dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência da Vereadora Dulcimar Prata 
Marques, reuniram-se em Sessão Ordináriaos seguintes Vereadores: Carlos 
Alberto do Carmo Mattos, Daniel Geraldo Dias, Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo,IvaltoRinco de Oliveira, 
Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano.Ausente o vereador 
Dionísio Da Dalt Netto. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques 
declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir foi 
colocada em discussão e votação a ata de nº1346/2017, tendo sido a mesma 
aprovada com a abstenção dos vereadores Jordão de Amorim Ferreira e 
IvaltoRinco de Oliveira por não estarem presentes na reunião do dia 1 (primeiro) 
de agosto de 2017. Após a aprovação da ata, a Presidente solicitou que ao 
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Secretário da Mesa Diretora, 
procedesse à leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 
024/2017 do Executivo.- “Autoriza a permissão de prestação de serviços de 
transporte de passageiros em veículos automotores Táxi e da outras 
providências”. 2- Parecer do Projeto de Lei nº 024/2017- Parecer nº 026/2017. 
Solicitante: Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues 
de Lima OAB/MG 129.533. Assunto: Projeto de Lei nº 024/2017. Trata-se de 
solicitação, feita pela Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de 
parecer acerca da legalidade do Projeto de Lei nº 024/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que “Autoriza a permissão de prestação de serviços de 
transporte de passageiros em veículos automotores Táxi e da outras 
providências”. Analisando o texto apresentado, fica claro que a intenção do 
executivo municipal é conceder permissão de 10(dez) placas de táxi para operar 
no Aeroporto Regional da Zona da Mata, que está sediado dentro do limite 
territorial de Rio Novo. Sem delongas, considerando a natureza do serviço a ser 
outorgado, o instituto jurídico concernente a outorga da exploração do serviço 
de táxi configura-se, claramente, como uma permissão. Preliminarmente, a Lei 
nº 8.987/95 (Lei das Concessões e Permissões) assim estabelece: "Art. 2º Para 
os fins do disposto nesta Lei, considera-se: (...) IV - permissão de serviço 
público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de 
serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco." O transporte 
coletivo, por se tratar de serviço público, deve ser prestado diretamente, ou 
através de concessão e permissão, de acordo com o art. 175 da Constituição 
Federal, art. 10, XIV "b", art. 13, art.14,§7º e art. 15 da Constituição Estadual e 
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art. 2º, sendo exigido prévia licitação para a outorga de serviço público ao 
particular conforme Lei Federal nº 8.666/93. Não restam dúvidas de que a 
necessidade inarredável de o serviço público de táxi ser delegado mediante 
licitação auxilia na moralização da Administração Pública e afasta 
entendimentos que permitiam verdadeira comercialização da “placa de táxi” e a 
passagem da permissão de “pai para filho”, como objeto de herança de família 
ou até mesmo entre particulares, como vem ocorrendo, rotineiramente, no 
Município de Rio Novo. Essas situações nas quais o interesse particular se 
sobrepunha livremente sobre o interesse público, não são aceitáveis nos dias 
atuais. Sendo assim, 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, 02 de julho de 2017. Eduardo 
Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533.3 - Projeto de lei nº 05/2017 do 
Legislativo“Denomina Rua que menciona, projetada em Bairro do perímetro 
urbano”.4 –Requerimento nº 167/2017- Autor: Pedro Gonçalves Caetano. À 
Presidente da Câmara Municipal de Rio NovoSra. 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 - Solicitaa colocação de um  quebra molas na rodovia BR353,  nº 
265 em frente a oficina do Balandino. JUSTIFICATIVA: “A solicitação se faz 
necessária para dar mais segurança aos moradores”.Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 02 de agosto de2017. Pedro Gonçalves Caetano. Vereador proponente. 
5- Requerimento nº  168/2017- 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 ao Executivo Municipal construção de um mata burros 
n a e s t r a d a d o C ó r r e g o S a n t a n a p r ó x i m o a o P e s q u e i r o d o 
Dieca.JUSTIFICATIVA:“Facilitará o fluxo de veículos na região eevitar que 
animais ultrapassem os limites das propriedades.Sala das Sessões “Messias 
Lopes”,  04 de agosto de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda - Vereador 
proponente.6- Leitura do Ofício nº 168/2017 do Gabinete do Prefeito 
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 149, 150, 151, 152 e 
153. 7- Leitura do Ofício nº 169/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal: 
que responde aos requerimentos dos Edis de nº 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147 e 148. 8- Leitura do Ofício nº 170/2017 do Gabinete do 
Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 133, 134, 
135, 136 e 137. 9- Leitura do Ofício nº 171/2017 do Gabinete do Prefeito 
Municipal: que responde ao requerimento verbal do vereador IvaltoRinco de 
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Oliveira. 10- Leitura do Ofício nº 172/2017 do Gabinete do Prefeito 
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 154, 155, 156, 157, 
158. 11-Leitura do Ofício nº 173/2017 do Gainete do Prefeito Municipal: que 
responde o requerimento nº 138/2017. ORDEM DO DIA:1- Projeto de Lei nº 
024/2017 do Executivo.- “Autoriza a permissão de prestação de serviços de 
transporte de passageiros em veículos automotores Táxi e da outras 
providências”. Colocado em primeira discussão. Palavra com o vereador 
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: perguntou  a Presidente Vereadora 
Dulcimar Prata Marques que o Sr. Paulo estava inscrito para falar em específico 
sobre o projeto 024/2017 que gostaria de ouvi-lo antes que o projeto fosse 
colocado em votação. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata 
Marques: A pedido do vereador Emanuel Ayres autorizou que o Sr. Paulo 
Sergio da Silva fizesse uso da palavra antes da Palavra Livre. Palavra com  Sr. 
Paulo Sérgio da Silva:Cumprimentou a todos e agradeceu ao vereador Emanuel 
Ayres por ter concedido a palavra através da Presidente e disse “ Eu acho que os 
senhores vereadores talvez  não estejam sabendo da situação atual do Aeroporto, 
a Gol indo embora, a SOCICAM tentando renovar um projeto, aliás,  tentando 
renovar o contrato com o Estado e foi negado, agora põe dez placas a serem 
destinadas ao Aeroporto,  logico que aí não deve estar especificado os valores 
ainda, não sei porque ainda não leram o projeto, mas no valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), nós temos dentro de nossa cidade 25 (vinte cinco) placas que 
estão irregular, e a casa sabe disso,  e principalmente a Senhora Presidente, 
procurei a senhora no anexo e informei a situação, trazer para esta casa 
regulamentar uma coisa que está errada, a senhora ainda não tinha me dado 
noticias e falou: “ainda não chegou a minha mão”,  essas dez placas destinadas 
ao Aeroporto no município de Rio Novo um total de 42 (quarenta e dois) 
placas, sendo que beneficiará alguns e os outros pagara o preço, assim como foi 
feito em 2008 (dois mil e oito) que licitou-se 10 (dez) placas para o aeroporto e 
nós ficamos sabendo somente na ultima hora, e agora também estou sabendo na 
ultima hora pelo  Emanuel que me avisou ali embaixo, então presidente, eu acho 
que a senhora deveria pelo menos ter me comunicado de que haveria esse 
projeto em votação, quer dizer está fazendo por traz das cortinas porque, por 
qual motivo, eu acho que deveria ter pelo menos um pouco de respeito porque 
eu represento a classe aqui em Rio Novo, apesar da senhora não dar muita 
importância para isso, então eu fico indignado com as coisas acontecendo , o 
povo pagando o preço, e a coisa vai sendo atropelada, bom, se a votação for hoje 
e os nobres vereadores votarem a favor, nada me resta a não ser ir ao Ministério 
Público para impugnar essa votação, porque eu levei até o conhecimento da 
senhora da seguinte forma, Presidente porque licitar 10 (dez), junto ele licita 35 
(trinta e cinco) placas, com  7 (sete) que já existe no aeroporto, 42(quarenta e 
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dois), primeiro dando oportunidade primeiro aos rionovenses,e não para os que 
vem de fora para se instalarem aqui, que pousam de helicóptero ou de 
paraquedas, e consequentemente ganhando o nosso pão, invadindo nosso 
município, e não vejo empenho, até agora nenhum, nem do Executivo, nem do 
legislativo, eu acho que as autoridades, deveriam olhar mais pelo povo, porque 
na hora que chegar a nova eleição, vem com aquele sorriso pedir voto, e a gente 
vota na esperança de melhorar o município, e eu quero deixar muito claro que se 
a votação for favorável as 10 (dez) placas eu vou tentar impugnar junto ao 
Ministério Público”. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata 
Marques: Disse ao Sr. Paulo Sergio da Silva, que primeiramente concedeu a 
palavra a ele atropelando os tramites desta casa, já que para fazer uso da palavra 
teria que ter se inscrito 48:00(quarente e oito horas) antes, sendo assim abriu um 
precedente, em respeito a ele, e que ela como Presidente não tem intenção de 
desrespeitar nenhum munícipe, disse ainda  que o projeto já esta na casa desde o 
dia 2 (dois) e o vereador Emanuel poderia tê-lo avisado há seis dias atrás ao 
invés de hoje, que quando lhe foi perguntado o projeto ainda não estava 
tramitando nesta casa,  e que cabe ao presidente da casa enviar o projeto, não só 
este mas como todos dos outros, para o assessor jurídico emitir  parecer, e neste 
parecer consta que cabe ao legislativo fazer uma análise e que juridicamente não 
existe irregularidade,  que irá colocar o projeto em votação e caberá aos 
vereadores votarem ou não a favor ou pedirem prazo caso juguem necessário. 
Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:o vereador usou 
a palavra para dizer ao Sr. Paulo Sérgio Silva que se por acaso em 2008 foi 
licitado as escondidas como ele disse, desta vez não foi isso que aconteceu,  pois 
ele mesmo falou com diversas pessoas, caso o projeto fosse aprovado seria 
licitado dentro da lei, e que o projeto é para regularizar para que Rio Novo tenha 
seus taxis com placa do nosso município, já que a área de embarque e 
desembarque esta dentro dos limites do nosso município, e caso fosse o 
contrário, Goianá já teriam nos tirado  de lá a muito tempo. Palavra com o 
vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo:Disse que irá se abster de 
votar nessa primeira votação, e que na segunda votação, após analisar melhor o 
projeto emitirá seu voto. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: 
solicitou prazo regimental pela comissão de Educação, Saúde e Assistência. 
Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: a Presidente 
usou a palavra para pedir aos Edis que venham todos os dias verificar o que está 
tramitando na casa. 2 - Projeto de lei nº 05/2017 do Legislativo “Denomina 
Rua que menciona, projetada em Bairro do perímetro urbano”.Colocado em 
segunda discussão e votação, encaminhados para as comissões emitirem parecer. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3 - Requerimento nº 
167/2017- Autor: Pedro Gonçalves Caetano.Colocado em primeira e única 
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discussão. Palavra como Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que em 
outros mandatos já havia sido feito essa solicitação, e não sabia o porque de 
nunca ter sido atendido, sugeriu que fosse solicitado ao órgão competente, caso 
não possa ser colocado o quebra-molas que coloque um sonorizador para servir 
de alerta aos motoristas, disse ainda ao vereador Pedro Gonçalves Caetano que 
gostaria de assinar o requerimento juntamente com ele, o que foi autorizado. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 4- 
Requerimento nº  168/2017- Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda.Colocado 
em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 
PALAVRA LIVRE: Antes de dar inicio a palavra livre a Presidente Vereadora 
Dulcimar Prata Marques informou que estava a disposição dos demais 
vereadores os Ofícios recebidos do Executivo referente respostas de  
requerimentos encaminhados por esta casa. Palavra com o Vereador Emanuel 
Ayres Costa Semedo do Carmo: Solicitou cópia dos ofícios do Gabinete do 
Prefeito que responde a requerimentos desta casa;  disse que há mais ou menos 
uns dois meses esteve nesta casa O Sr. Marnio Camacho, apresentando um 
projeto para a implantação da ZPE (Zona de Processamento e Exportação) aqui 
em nosso município, e que o primeiro passo era o Executivo encaminhar para 
esta casa para aprovação um projeto autorizando o Executivo juntamente com o 
Sr. Márnio Camacho, tomarem as primeiras medidas necessárias para a 
implantação dessa ZPE, e pelo que estava sabendo ele está aguardando o 
Executivo encaminhar esse projeto para ele começar atuar, e solicitou a 
Presidente e a Mesa Diretora que com uma certa urgência consulte do 
Executivo qual a posição dele referente a esse projeto, pois crê que o Executivo 
tenha interesse nesse projeto de grandes proporções e só trará benefícios para o 
município e região. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: Disse que esteve em reunião com o Sr. Márnio, onde  ele passou os 
passos e disse que o projeto não  está progredindo como deveria, mas que ele 
não está parado,  a dificuldade  da prefeitura é a falta de recurso financeiro, o 
recurso que estava para vir não veio, e é do conhecimento de todos a atual 
situação prefeitura, então o prefeito esta analisando meios para conseguir o 
recurso necessário para executar o projeto. Palavra com o Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira:Perguntou ao Sr. Paulo Sergio da Silva se ele poderia 
informar quantas placas de taxis e o porque delas estarem irregulares. Palavra 
com o Sr. Paulo Sergio Silva:Disse que “são 25 (vinte e cinco placas) e que 
elas estão irregulares para trabalharem no aeroporto, de acordo com  lei de 1988, 
tem haver licitação, como está havendo em todos os municípios, a questão é a 
seguinte, porque não regularizar ou regulamentar as que estão incorretas para 
depois pensar em faturar, porque o trabalhos que estamos fazendo não é de hoje 
estamos  lutando para trabalhar dentro do município, que eles tem permissão 

5



 

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

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

para trabalharem em todo município e parece que o aeroporto não se encontra 
dentro do município, se pegarmos um alvará e formos trabalhar em Goianá, nós 
teremos problema, e eles estão aqui a muito tempo, eu não vejo motivo para 
licitar dez placas para tirar Goianá, tira Goianá e resolva a situação do 
município, quem tem que predominar é Rio Novo, não outros, virem se instalar 
aqui dentro, invadirem o território que pertence a todos nós hoje, que eles 
participem, concorram a licitação, não há problema nenhum, essa é a situação”. 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:Disse que será 
aproveitado do prazo solicitado para apurarem sobre essas placas que se 
encontram incorretas. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias:Sugeriu 
que fosse agendada uma reunião com vereadores, prefeito e taxistas para discutir 
o assunto e resolver de uma vez por todos essa situação. Palavra com o Senhor 
Paulo Sergio da Silva: Disse que “Existe a seguinte situação, se hoje licitar dez 
placas, em qual modalidade eu ainda não vi; primeiro licita dez e depois licita 
mais vinte cinco? Eu acho que está indo contra a lei, eu acho que não pode 
dividir a classe, a classe é única, e tem que ser igual para todos, tem que ter uma 
planilha, fazer uma argumentação em cima disso tudo para ver essa arrecadação 
pra onde vai ser destinada, nós temos uma concessão e corremos o risco de 
perde-la nessa licitação, nós estamos lutando para que a coisa funcione, e que a 
casa e município andem em dia com a lei, para que não tenha, que nós virmos 
novamente aqui reclamar,  nem ir ao Ministério Público; porque não fazer a 
coisa legal? Vai ser aplaudido aquele que estiver agindo com a justiça, aquele 
que não estiver vai responder por isso, eu sou a favor de organizar, faça reunião, 
converse, chegou a um consenso, que faça dessa forma;  a questão de licitar as 
25 (vinte e cinco) placas dentro do município hoje é uma questão séria, que eu 
acho ser onde o Executivo esbarra, é porque tem muitos que tem concessão hoje 
mas não trabalham, é patrimônio público que não é dele e também não é meu, 
isso também está errado, se o problema é esse pões todo mundo para trabalhar, 
de 25 (vinte e cinco) tem 15 (quinze) trabalhando;  hoje nós temos 9 (nove) 
placas locadas, nós que somos taxistas a mais tempo, estamos concorrendo com 
aluguel de placa, e eles que são donos estão recebendo, assentados em suas casa 
bebendo e comendo, e nós que precisamos trabalhar como fazemos”? Palavra 
com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Perguntou ao vereador 
Daniel Geraldo Dias se ele tinha alguma informação sobre o SIM que pudesse 
passar, sendo que ele está mais inteirado do assunto. Palavra com o vereador 
Daniel Geraldo Dias: Disse que foi feito a nível de consórcio, e esse consórcio 
será administrado pela AMPAR, que a princípio fazem parte desse consórcio 6 
(seis) municípios, Astolfo Dutra, Guarani, Rio Novo, Goianá, Coronel  Pacheco 
e Tabuleiro, e eles  compõem o modulo I, foi contratado um veterinário, um 
técnico e um secretário para a parte burocrática, e já está sendo feito a parte 
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inicial que é a visita as propriedades, mas ainda não foi feito o lançamento do 
SIM em nosso município,  que antes de darem entrada no requerimento, já tinha 
um diagnóstico do município e quais produtores tem interesse em implantar o 
SIM, que havia passado para o consórcio  a relação  das propriedades, telefones 
e o produto que cada um produzia, e acreditava que até quinta-feira já teriam 
feito todas as visitas aos que já produzem, mas ainda pode aparecer outros 
produtores interessados, a principio será formalizado dentro desse módulo com 
os 6 (seis) municípios, após estar formalizado e todos estiverem enquadrados e 
tiverem seu selo, esse modulo vai entrar na SUASA (Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária)  que é um órgão mais abrangente para poder 
comercializar em todo o país, disse ainda que os municípios ratearam os custos 
da aquisição de um veículo, o salário da veterinária  e  do técnico,  o secretário 
foi cedido pelo município de Guarani e faz parte da Vigilância Sanitária, 
Guarani é a sede, qualquer produtor que tiver algum interesse pode estar ligando 
ou visitando a sede, lembrando que, estão fazendo visita verificando o que o 
produtor tem, que é uma fase de adequação, instruindo o produtor, dando a ele o 
passo a passo do que precisa ser feito tanto na parte estrutural como documental. 
Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: solicitou ao 
vereador Daniel Dias que se possível repassasse o telefone da sede para que 
pudessem divulgar, e que achava que esse contato deveria ser repassa para a 
EMATER que tem um maior contato com os produtores rurais. Palavra com o 
Vereador Daniel Geraldo Dias:Se prontificou a trazer o número dos telefones 
de contato e disse que já criaram um grupo no whatsaap entre os interessados 
para facilitar a comunicação entre os produtores, disse ainda que irá acontecer 
uma reunião com a EMATER e a equipe do SIM, convidou os demais vereados 
que para participarem desta reunião. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres 
do Carmo:Perguntou se somente o selo SIM será suficiente para comercializar 
nos outros municípios participantes do consórcio ou será preciso a SUASA 
também. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que a principio 
o comércio será somente entre os seis municípios e posteriormente a SUASA 
para ter mais abrangência. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda:Disse ter visitado a fabrica de aviamento instalada no Bairro 
Mangueiras,pois se escuta muito é que precisa trazer emprego, mas achava  que 
primeiramente tem que se manter o que tem, tomei a liberdade de ir até lá para 
ver a real situação, o proprietário o  recebeu muito bem,  perguntou a ele quais 
as vantagens e as desvantagens que ele tinha aqui em Rio Novo, e disse que o 
maior problema dele são os atestados, que está precisando de um espaço para 
ampliar, e que sua empresa cresceu muito aqui em Rio Novo, disse ainda que a 
Prefeitura poderia disponibilizar cursos de capacitação através do Sebrae, que os 
funcionários não tem a noção de que se a empresa vai bem o emprego deles esta 
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garantido,  o vereador disse que tomou a liberdade de convida-lo  para vir a esta 
casa. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: A 
Presidente usou a palavra para disse que no mandato anterior fez uma vista na 
fabrica o proprietário fez a mesma reclamação do numero excessivo de atestado 
e que pensava em tirar a empresa daqui e levar para o município de Goianá, mas 
que depois de muita conversa conseguiram e ficasse em nosso município. 
Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que em conversa com o 
diretor de uma empresa que tem interesse de desenvolver um trabalho na região, 
eles precisam de matéria prima que a principio seria frango e suíno, e queria 
caso conseguisse agendar um horário com diretor desta empresa, que mais 
vereadores o acompanhassem nessa reunião, estar trabalhando isso com os 
produtores seria uma forma de gerar emprego, porque hoje no meio rural com a 
decadência do leite é preciso criar uma atividade alternativa para gerar renda e 
não continuar esse êxodo rural que está cada vez mais crescente. Não havendo 
mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara 
Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

_____________________________
Carlos Alberto do Carmo Mattos

_____________________________
Daniel Geraldo Dias

________ausente_____________
Dionísio Da Dalt Netto

__________________________
Dulcimar Prata Marques

___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_____________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo
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_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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