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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1382/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 13 de março de 2018.

Aos 13 (treze) dias do mês de março de 2018, às 19:00 (dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do  VereadorEduardo Luiz Xavier 
de Miranda, reuniram-se em Sessão Ordinária  os seguintes Vereadores:Daniel 
Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, João Bosco 
Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente 
os vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo e Ivalto Rinco de Oliveira. 
O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a 
Sessão Ordinária da Câmara Municipal.A seguir solicitou a dispensa da leitura 
da Ata nº1381/2018, colocando a seguir em discussão e votação. Aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes.Passou-se então para a leitura do 
expediente.EXPEDIENTE:1-Projeto de Lei nº 002/2018 do Executivo: 
“Altera dispositivos das Leis de Estrutura Administrativa do Município de Rio 
Novo e dá outras providências”. 2- Parecer do Projeto de Lei nº 002/2018 do 
executivo: Parecer nº 045/2018. Solicitante: Câmara Municipal de Rio 
Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. Assunto: 
Projeto de Lei nº 002/2018. Trata-se de solicitação, feita pela Presidência da 
Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca da legalidade do Projeto 
de Lei nº 002/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Altera 
dispositivos das Leis de Estrutura Administrativa do Município de Rio Novo e 
dá outras providências." Acompanha o projeto de lei, justificativa em uma lauda 
onde o Chefe do Executivo indica o objetivo da pretensão, qual seja adequar a 
estrutura administrativa de modo a melhor atender às demandas e pretensões da 
atual administração. 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; X – organizar o quadro 
e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos;" O projeto visa 
adequar sua estrutura administrativa extinguindo cargos de forma a compensar a 
alteração atendendo, dessa forma, as exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 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, 12 de março de 
2018. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 3-Projeto de Lei nº 
003/2018 do Executivo: “Autoriza Concessão de direito real uso de imóvel 
propriedade do Município, para fins que menciona e dá outras providências”. 4-

1



 

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

Parecer Projeto de Lei 003/2018 do executivo: Parecer nº 046/2018. 
Solicitante: Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues 
de Lima OAB/MG 129.533. Assunto: Projeto de Lei nº 003/2018. Trata-se de 
solicitação, feita pela Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de 
parecer acerca da legalidade do Projeto de Lei nº 003/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que “Autoriza Concessão de direito real uso de Imóvel 
propriedade do Município, para fins que menciona e dá outras providências” 
Acompanha o projeto de lei, justificativa em uma lauda onde o Chefe do 
Executivo indica o objetivo da pretensão, qual seja ceder imóvel de propriedade 
do Município para uso da Associação dos Cavaleiros da Cultura. Assim, 
ressaltando a grandeza da atitude do executivo local, informo que a pretensão 
encontra amparo na Lei Orgânica Municipal, precisamente, no art. 37, VII que 
assim dispõe: "Art. 34 – Compete à Câmara Municipal, pelo voto de dois terços 
(2/3) com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do 
Município e, especialmente: VII – autorizar a concessão do direito real de uso de 
bens municipais;" 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, 13 de março de 
2018. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533.5-Projeto de Lei nº 
01/2018 do Legislativo: “Denomina Rua Luiz Carpanez a rua projetada em 
perímetro urbano, no Bairro Bela Vista. 6-Requerimento nº. 029/2018.Autores: 
Vereadores IvaltoRinco, Emanuel Ayres e Dionísio Dadalt.Ao Exmo. Sr. 
VereadorEduardo Miranda Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os 
vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento 
Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal 
a seguinte solicitação:Tomar as providências necessárias para a denominação e 
iluminação do “Beco do Bid”, conforme Lei já aprovada pela 
Câmara.JUSTIFICATIVA:Conforme determinou o Projeto de Lei nº 03/2017, 
aprovado por esta Casa no mês de março do ano anterior, deve o Executivo 
tomar providências legais e cabíveis à homenagem de mérito efetivada. Nós 
Vereadores, somos frequentemente interpelados pelos munícipes e pedestres que 
utilizam aquela passagem, a respeito da implantação de iluminação no referido 
local.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de março de 2018.IvaltoRinco, 
Emanuel Ayres e Dionísio Dadalt. 7-Requerimento nº. 030/2018. Autor:Jordão 
de Amorim Ferreira. Exmo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. 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 providência quanto ao 
escoamento de água na Rua Franklin Procópio. JUSTIFICATIVA: Por ocasião 
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das chuvas as bocas de lobo existentes na referida rua  não são suficientes para o 
volume de água, o que causam imensos transtornos aos moradores, sendo assim 
se torna necessário a construção de mais bocas de lobo e limpeza das já 
existentes.Sala das Sessões “Messias Lopes, 09 de março de 2018 . Jordão de 
Amorim Ferreira- Vereador Proponente. 8- Requerimento nº 031/2018. Autor: 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Exmos. Srs.Vereadores da Câmara Municipal 
de Rio Novo. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu 
Rabello Filho. - Solicita limpeza e capina na Travessa Expedicionário Waldemar 
de Paula. JUSTIFICATIVA:“É uma travessa estreita e o mato está fechando o 
caminho, dificultando a passagem dos moradores do bairro”. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 05 de março de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-
Vereador Proponente. 9- Requerimento nº 032/2018. Autor: Pedro Gonçalves 
Caetano. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio NovoSr. Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda. 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 seja feito reparos no meio 
feio da rua Francisco Gonçalves de Almeida.JUSTIFICATIVA: “ O meio fio 
danificada  dificulta  o transito de pedestre, podendo causar acidentes 
principalmente aos moradores da localidade que utilizam a via diariamente”.Sala 
das Sessões “Messias Lopes”,  01 de março de 2018.Pedro Gonçalves Caetano-
Vereador Proponente. 10-Requerimento nº 033/2018, Autores: Dulcimar Prata 
Marques. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda. Os Vereadores  que abaixo subscrevem, requerem que após 
tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal 
de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicita colocação de uma caçamba no 
final da Rua Tenente João Lobo.JUSTIFICATIVA: Com a quantidade de 
resíduo produzida no Bairro Belo Vista,apenas dois latões que já existem no 
local não estão sendo suficientes. Já presenciei moradores de outros bairros 
desprezando ali os resíduos produzidos em suas propriedades.Sala das Sessões 
“Messias Lopes”,12 de março de 2018. Dulcimar Prata Marques-Vereadora 
Proponente. 11-Requerimento nº 034/2018, Autores: Dulcimar Prata Marques 
Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda. Os Vereadoresque abaixo subscrevem, requerem que após tramitação 
regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo 
Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita que fique uma ambulância no anexo durante 
o período de plantão 24 horas. JUSTIFICATIVA: É muito arriscado que ela saia 
para apanhar paciente em alta hospitalar ou qualquer outro procedimento ou 
evento que descaracterize urgência/emergência ( cavalgadas, jogos de futebol e 
outras festividades)”.Sala das Sessões “Messias Lopes”,  12 de março de 2018. 
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Dulcimar Prata Marques- Vereadora Proponente. Leitura do Ofício que a 
Câmara Municipal de Rio Novo, encaminha ao Gerente Regional da 
Copasa: Oficio Câmara Municipal de Rio Novo Assunto: Encaminhamento 
(Faz) limo. Sr. Alexandre José Grego Gerente Regional da Copasa Rio Novo, 07 
de março de 2018. Prezado Senhor, Tem aportado na Câmara Municipal de Rio 
Novo/MG, recorrentes reclamações acerca do serviço de abastecimento de água 
prestado por esta companhia. Além da falta de água, sua qualidade vem sendo 
questionada pela população local que, rotineiramente, vem recebendo água com 
a cor fora do padrão normal, ou seja, cristalina. Não bastasse a água de 
qualidade duvidosa, o fornecimento não está atendendo as expectativas da 
população que, por vezes se depara com as mesmas justificativas, ora bomba 
dosadora com defeito, ora falta de pessoal que não está disponível para atender à 
demanda. É público e notório, que a empresa desde que assumiu a exploração do 
serviço, vem utilizando a estrutura encontrada que, com a devida licença, 
encontra-se ultrapassada e não dimensionada para atender a atual população. 
Assim fica claro que, investimentos por parte da empresa são de suma 
importância, de forma a aumentar o quadro de funcionários que deverão ser, 
preferencialmente, residentes em Rio Novo; substituição da rede de 
abastecimento com novo dimensionamento; estudo da possibilidade de alteração 
do ponto da captação e aquisição de bombas extras para substituição em caso de 
defeitos. Sendo certo de que a intenção da empresa é prestar serviços de 
qualidade, solicitamos sejam adotas as medidas acima citadas em caráter de 
urgência. Na oportunidade, renovo votos de estima e consideração. Jordão de 
Amorim Ferreira Eduardo Luiz Xavier de Miranda Vereadores. ORDEM DO 
DIA:1-Projeto de Lei nº 002/2018 do Executivo: “Altera dispositivos das Leis 
de Estrutura Administrativa do Município de Rio Novo e dá outras 
providências”. Colocado em primeira discussão: Palavra com o Vereador 
Dionísio Da Dalt Netto: Disse que na justificativa contas Projeto de Lei 
001/2018 sendo o correto Projeto de Lei002/2018 e solicitou que fosse feito 
correção. O Presidente disse que será feita a correção. Colocado em primeira 
votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 2-Projeto de Lei nº 003/2018 do 
Executivo: “Autoriza Concessão de direito real uso de imóvel propriedade do 
Município, para fins que menciona e dá outras providências”. Colocado em 
primeira discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.3-Projeto de Lei nº 
01/2018 do Legislativo: “Denomina Rua Luiz Carpanez a rua projetada em 
perímetro urbano, no Bairro Bela Vista. Colocado em primeira discussão e 
votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer.  Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 4-Requerimento nº.029/2018.Autores: 
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Vereadores IvaltoRinco, Emanuel Ayres e Dionísio Dadalt. Colocado em 
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes . 5-Requerimento nº. 030/2018. Autor:Jordão de Amorim 
Ferreira.Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador 
proponente: Pediu  aos demais vereadores que assinassem  o requerimento 
juntamente com ele. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes.6-Requerimento nº 031/2018. Autor: 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 7-Requerimento 
nº 032/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano.Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 8-
Requerimento nº 033/2018, Autores: Dulcimar Prata Marques. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata 
Marques:Disse que já haviam colocadodois latões no local, mas não está dando 
vazão, por não ter recolhimento todos os dias os cachorros viram os latõese o 
lixo fica espalhado na rua, que em conversa com o Prefeito o mesmo disse que 
as caçambas já estão chegando e por esse motivo fez a solicitação, convidou dos 
demais vereadores que assinarem com ela o requerimento. Palavra com o 
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que essas 
caçambas serão recolhidas pelo caminhão que foi comprado e está sendo pago 
com  recursos do Legislativo, e que quando terminar de pagar o caminhão 
poderá ser comprada outras caçambas o que irá facilitar o recolhimento de 
resíduos do município.Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes.9-Requerimento nº 034/2018, Autores: 
Dulcimar Prata Marques. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Palavra com a vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse de acordo com o 
setor de transporte existem muitos veículos em estado depreciado e outros em 
manutenção, e é preocupante quando se retira a ambulância do anexo para 
buscar um paciente de alta em outro município, que o requerimento é para 
reforçaro pedido para que a ambulância que está chegando para o município 
fique no anexo, e pediu aos demais vereadores que também assinem o 
requerimento. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira:Disse 
que na ultima sexta-feira constatou esse tipo de ocorrência, havia um senhora 
passando mal na prefeitura e a ambulância tinha saído para buscar uma alta, e a 
demora para arrumar um carro para atender um chamado pode custar uma vida, 
e  achava a solicitação da Vereadora Dulcimar Prata Marques muito justa, que a 
ambulância que está para chegar possa ficar no anexo e a outra ser utilizada para 
buscar paciente de alta, pediu para assinar o requerimento com a vereadora, o 
que foi concedido pela mesma. Colocado em primeira e única votação.Aprovado 
por unanimidade dos vereadorespresentes.PALAVRA LIVRE: Palavra com 
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Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:Disse que com 
referencia ao oficio encaminhado à Copasa, os vereadores Jordão de Amorim e 
João Bosco Ferreira foram até o escritório empresa aqui em Rio Novo, e o que 
foi apurado é queo município o de Rio Novo só recebe equipamentos sucateados 
que são desprezados pelo município de Ubá, caso os vereadores queiram fazer 
uma visita à Copasa a câmara vai tomar as providências necessárias. Palavra 
com o vereador Jordão de Amorim Ferreira:Disse que o Gerente Regional 
fica em Leopoldina, mas que o ideal seria entrar em contato como Presidente Sr. 
Frederico que fica na sede em Belo Horizonte.Palavra com oPresidente 
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:Mais uma vez disse que caso os 
vereadores queiram ir a Belo Horizonte, a câmara irá providenciar a ida, disse 
que a Copasa é a maior reclamação dos munícipes, e que na verdade o 
atendimento é ruim e a prestação de serviço é péssima, que infelizmente quando 
foi feito o contrato ele foi mal redigido, e não foi feita nenhuma exigência. 
Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira:Disse que de acordo 
com o que informações obtidas,60% de todo materialutilizado no município é 
sucata, como por exemplo, caixas d’agua, canos, bombas e outros itens. Palavra 
com o vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse que como havia sido 
mencionado, dia 07 (sete) quarta-feira, ele e o vereador Jordão de Amorim, 
estiveram no escritório da Copasa em Rio Novo, em conversa com o Sr. 
Joaquim, responsável pela Copasa no município para fazer questionamentos que 
tem chegado através da população, como falta de agua e fornecimento de água 
que não é de boa qualidade, e conforme o Presidente acabou de 
mencionar,mediante um contrato onde não foram feitas as devidas exigências da 
Copasa, tomaram então a decisão de irem a Belo Horizonte, conversar com o Sr. 
Frederico que é o Presidente da Copasa, e ver a possibilidade de estar trazendo 
benefícios e manutenção, há necessidade de se fazer investimento em Rio Novo, 
pois quando a Copasa assumiu o município não foi feito o que era necessário, a 
exemplo: troca de equipamentos e canos, que são muito antigos e se encontram 
em estado de deterioração, o que causa vazamento, e diante das reclamações, 
acharam viável irem conversar com o Presidente da Copasa, e ver as 
possibilidade de fazerem investimento em Rio Novo, para que esse problemas 
seja resolvidos, disse ainda que já foram feitos alguns estudos quanto a captação 
de água, pois os lugares onde é feito atualmente tem deixado a desejar , mas 
para que seja feito essa nova captação, há necessidade que a Copasa faça 
investimentos no município, como no contrato não foi exigido, acreditava que 
todos os munícipes que queiram ter acesso ao contrato podem estar cedendo 
para que a população tenha conhecimento do contrato que foi feito na época, que 
fica difícil fazer exigências de coisas que não constam no contrato, por esse 
motivo vamos até lá pedir providência com relação quanto a esses problemas 
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que são constantes e esperamos que aqueles vereadores que tiverem 
disponibilidade possam estar indo também dando um apoio a essa reivindicação, 
e esperamos que independente de contrato possamos estar sendo atendido pela 
diretoria da Copasa. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata Marques: Fez 
uso da palavra para endossar as palavras do vereador João Bosco Ferreira pires e 
dizer que em anos anteriores era encaminhada moção de pesar pelo falecimento 
de qualquer ente à família enlutada, que era automático e gostaria que voltasse a 
ser feito, de autoria de todos os vereadores, disse ainda que infelizmente faleceu 
a Sra. Hilda Gomide e também o Sr. Germano, e sugeriuque já fosse 
encaminhado aos familiares deles. Palavra com o Presidente Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda:Perguntou aos vereadores se aprovavam a solicitação da 
Vereadora Dulcimar Prata Marques. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes.Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: Comunicou que juntamente com o Prefeito Ormeu Rabello Filho e Sr. 
Márnio Everton C. Araújo, esteve em Cataguases na Energisa, em reunião com 
o Sr. Eduardo Montovane, Gerente geral no Estado de Minas, onde o assunto era 
o Projeto da ZPE, O Sr. Eduardo Montovane disse que a Energisa não pode 
fazer repasse financeiro para o município montar um Distrito Industrial, mas que 
tem interesse que o projeto dê certo, que fará alguns contatos e pediu prazo de 
uma semana para voltarem a conversar.  Palavra com o vereador Dionísio Da 
Dalt Netto:Solicitou que fosse encaminhado ao executivo um ofício pedindo 
que nesse período de chuva fosse dada uma maior atenção ao meio rural, disse 
que a Comunidade da Saudade onde moram dois hipertensos e uma senhora que 
faz quimioterapia,caiu uma barreira eainda se encontra sem passagem.Palavra 
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:Informou que foi liberado 
através do Deputado Luiz Fernando mais um recurso de R$100.000,00 (cem mil 
reais), totalizando um montante de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil 
reais) de investimentos na saúde, solicitou ainda que fosse encaminhado ao 
secretário de saúde um requerimento e que todos o assinassem, pedindo para que 
fosse analisada a possibilidade de ser adicionado no cronograma de atendimento 
dos PSF’S um dia ou horário específico pra os idosos, com grupos e orientações, 
pois é complicado acordarem cedo e ficarem na fila para conseguirem uma vaga. 
Palavra com a vereadora Dulcimar Prata Marques: Pediu permissão para 
falar com funcionária publica municipal, e disse que presencia muitas vezes 
oanseio da família do idoso que precisa de um cuidado no PSF e não existe 
naquele dia um atendimento próprio para ele, e é sabido por todos que existe o 
estatuto do idoso e seus direitos, e endossando as palavras do vereador Jordão de 
Amorim, pediu que pudesse ser aberto um precedente para que um dia ou meio 
dia uma vez por semana para o atendimento direcionado somente aos idosos. 
Palavra com o vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse que foi muito bem 
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colocada as palavras dos vereadores Jordão de Amorim e Dulcimar Prata 
Marques, disse ainda ter sido procurado pela presidente do Conselho do Idoso 
que solicitou uma atenção especial com relação ao atendimento do idoso, visto 
que por lei  eles tem um atendimento preferencial, e que assim como tem o dia 
da gestante, achava muito importante ter um dia para o idoso, que não sabia se 
para no atendimento de  urgência/emergência o idoso também tinha essa 
preferência, mas que talvez a Vereadora Dulcimar Prata Marques por trabalhar 
na área da saúde pudesse dizer. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata 
Marques:Disse quena área da saúde é uma questão de bom senso, que sempre 
priorizam os idosos, as crianças e as gestantes, que no atendimento de 
urgência/emergência é feito uma triagem. Palavra com o Presidente Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda:Fez uso da palavra para solicitar que fizessem uma 
sessão extraordinária para colocar em segunda votação os Projetos de Lei 
002/2018 e 003/2018, o que foi aceito por todos os vereadores presentes.  Não 
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da 
Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

____________________________ _____________________________
Daniel Geraldo Dias Dionísio Da Dalt Netto

_____________________________ _____________________________
Dulcimar Prata Marques Eduardo Luiz Xavier de Miranda

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

______________________________ _____________________________
João Bosco Ferreira Pires Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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