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Em 2018, o SESAM realizou grandes melhorias no
serviço prestado à população de Carmópolis de Minas
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Demonstrações contábeis
Análise do comportamento da receita arrecadada no
exercício em relação aos exercícios anteriores
COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA
EXERCÍCIOS DE 2015, 2016 e 2017.
EXERCÍCIOS

2015

2016

2017

ESPECIFICAÇÃO

Arrecadada (R$)

Arrecadada (R$)

Arrecadada (R$)

Receita arrecadada
TOTAL ANUAL

3.981.920,65

4.393.541,94

4.895.635,90

3.981.920,65

4.393.541,94

4.895.635,90

Análise do comportamento da despesa realizada no
exercício em relação aos exercícios anteriores
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
EXERCÍCIOS DE 2015, 2016 e 2017.
EXERCÍCIOS
ESPECIFICAÇÃO
Despesa Corrente
Despesa de Capital
TOTAL

2015
Realizada (R$)

2016
AV (%)

3.644,137,99 93,696
245.050,79

6,304

3.887.188,78 100,00

Realizada (R$)

2017

AH (%) AV (%)

3.846.985,79 105,57 88,139
517.670,12 211,25 11,861
4.364.655,91

100,00

Realizada (R$)

AH (%) AV (%)

4.019.513,17 104,48
478.950,23
4.498.463,40

92,52

89,35
10,65
100,00

Diante do demonstrado no quadro acima, percebe-se que os investimentos (despesa de capital) são
variáveis em função da disponibilidade de recursos . Quanto à predominância das despesas correntes em relação às
despesas de capital, observa-se que este fato é consequência natural das atribuições da autarquia e do crescimento
de suas demandas a cada ano.

Patrimônio

Transporte

O valor total dos
bens móveis e imóveis que
o SESAM possui em
dezembro de 2017 é R$
10.612.895,75. Esses bens
são controlados pelo
responsável do setor de
patrimônio através das
plaquetas numéricas e o
sistema informatizado armazena os dados
complementares como identiﬁcação do local e
responsável pelo mesmo.

O valor gasto com combustível, peças,
serviços de manutenção para os veículos
em 2017 foi de R$ 372.289,69.

RH
O SESAM possui 62 servidores:
19 administração
17 sistema de água
05 sistema de esgoto
21 sistema de resíduos sólidos
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No quadro abaixo está demonstrado o valor da receita do SESAM em 2017,
os gastos com pessoal durante o mesmo ano e o percentual dos gastos com pessoal
em relação a receita arrecadada.
COMPARATIVO DA DESPESA DE PESSOAL COM A RECEITA
EXERCÍCIO DE 2017
TÍTULOS

R$

%

Receita Corrente Líquida (A)

4.895.635,90

Gastos com Pessoal da autarquia (B)

2.473.745,59

Percentual Total de gastos com pessoal (B/A)

50,53

Índice de Perda
ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA EM 2017
MÊS

VD - M³

VM - M³

VPA-M³

VPF-M³

VPT - M³

%

TOTAIS

1.001.804,83

768.294

144.928

118.577

263,505

23,20

LEGENDA:
VD = VOLUME DISTRIBUIDO
VPA= VOLUME PERDA APARENTE
VM = VOLUME MEDIDO
VPF= VOLUME DE PERDA FÍSICA
VPT = VOLUME PERDA TOTAL
Os Sistemas de abastecimento de água geralmente apresentam perdas entre a captação e a Estação de
Tratamento de água (ETA), chamadas perdas na produção, e desta até a entrega para o consumidor, denominadas
perdas na distribuição.
Quando se pensa em perdas, as primeiras imagens que vêm à mente são os vazamentos nas canalizações,
mas as perdas vão além desses vazamentos. O conhecimento detalhado das perdas é importante para que haja uma
priorização quanto ao tipo de perdas que se deve combater.
Existem dois tipos de perdas:
•
Perdas reais: é toda água que vaza no sistema, não chegando às instalações dos usuários e também são
chamadas de perdas físicas. Estas perdas são as decorrentes do rompimento em adutoras, subadutoras, redes, ramais
e conexões e às trincas estruturais e ﬁssuras nas impermeabilizações de reservatórios.
•
Perdas aparentes: também são chamadas de perdas não físicas, referem-se a toda água que não é medida
ou que não tenha o seu uso deﬁnido. Estão relacionadas às ligações clandestinas e/ou irregulares, fraudes nos
hidrômetros, erros de micromedição e macromedição, política tarifária, erro cadastral (desatualização do cadastro,
inatividade em ligação ativa, ligação não cadastrada por descuido), erro de leitura e etc.
Não podemos nos esquecer de economizar água no nosso dia a dia. Pequenas mudanças de hábito como:
Não desperdiçar água potável. Se Precisa mesmo lavar a
Aprenda truques para descobrir se há vazamento
calçada, reaproveite a água da máquina de lavar roupa.
Veriﬁque se há torneiras ou registros vazando e faça a de água na sua casa.
troca dos que apresentam problemas. Esses e outros O vazamento pode gerar um
desperdício de 3,2 mil litros de
cuidados fazem muita diferença.
Nem podemos deixar de lembrar da importância água em um dia Fonte: Revista do ZAP
dos vazamento internos, que são aqueles que ocorrem Encanamento furado desperdiça muito
mais água do que você imagina!
dentro das residências, pois possuem igual importância.
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Você sabia que um pequeno buraco de 2 milímetros no encanamento
desperdiça 3,2 mil litros de água em um dia? Há casos que são
impercep veis, por isso é preciso estar atento se há vazamento de
água em casa. Veja como iden ﬁcar o problema com as dicas abaixo:
(Reserve um tempo para fazer o teste para veriﬁcar
se há vazamento. A atitude evita o desperdício de água)

ocorreu, há vazamento nas paredes do reservatório ou
nas tubulações de alimentação do reservatório superior
ou na tubulação de limpeza.

Relógio de Água
Para fazer o teste, deixe os registros na parede
abertos, feche bem todas as torneiras, desligue os
aparelhos que usam água e não utilize os sanitários. Vá
até o relógio de água (hidrômetro), anote o número que
aparece ou marque a posição do ponteiro maior do seu
hidrômetro. Depois de uma hora, veriﬁque se o número
mudou ou o ponteiro se movimentou. Se isso
aconteceu, há algum vazamento em sua casa.

Torneiras
Se a torneira pinga enquanto fecha, o vazamento é
certo. Quando isso acontecer, troque o vedante.
Gotejando, uma torneira chega a um desperdício de 46
litros por dia. Isto é, 1.380 litros por mês. Ou seja, mais
de um metro cúbico por mês ou mil litros de água. Um
ﬁlete de mais ou menos 2 milímetros totaliza 4.130 litros
por mês. E um ﬁlete de 4 milímetros, 13.260 litros por
mês de desperdício. Vazamento de torneira é o mais
visível, mas há outras maneiras de desperdício de água
que precisam de atenção.

Canos alimentados diretamente pela rede
Feche o registro na parede. Abra uma torneira
alimentada diretamente pela rede (pode ser a do tanque)
e espere a água parar de sair. Coloque imediatamente
um copo cheio de água na boca da torneira. Caso haja
sucção da água do copo pela torneira, é sinal que existe
vazamento no cano alimentado diretamente pela rede.

Vaso Sanitário
Depois de passar o café, faça o teste: jogue borra de
café no vaso sanitário, se não há vazamento, a borra de
café deve ﬁcar depositada no fundo do vaso. Caso
contrário, é sinal de vazamento na válvula ou na caixa de
descarga. Nas bacias cuja saída da descarga for para trás
(direção da parede), deve-se fazer o teste esgotando-se a
água. Se a bacia voltar a acumular água, há vazamento
na válvula ou na caixa de descarga.

Canos alimentados pela caixa d"água
Feche todas as torneiras da casa, desligue os
aparelhos que usam água e não utilize os sanitários.
Feche bem a torneira de boia da caixa, impedindo a
entrada de água. Marque, na própria caixa, o nível da
água e veriﬁque, após uma hora, se ele baixou. Em caso
aﬁrmativo, há vazamento na canalização ou nos
sanitários alimentados pela caixa d"água.
Feche o registro de saída do reservatório do subsolo
e a torneira da boia. Marque no reservatório o nível da
água e, após uma hora, veriﬁque se ele baixou. Se isso

EM 2015
5.813

NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
EM 2016
6.074

EM 2017
6.172

EM 2015
4.676

NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
EM 2016
4.868

EM 2017
4.873

O quadro abaixo demonstra o valor faturado (valor apurado a receber) pelo SESAM em 2017, o valor que foi
arrecadado durante o ano, a diferença de contas não arrecadadas, e o percentual de inadimplência do ano de 2017

TOTAL

FATURADO ARRECADADO DIFERENÇA PERCENTUAL
4.996.584,94
4.876.434,95
120.149,99
2,4%
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No quadro a seguir comparamos o volume de água tratada, o tempo de funcionamento da
Estação de Tratamento de água e a quan dade de litros de água por segundo que foram
bombeadas para consumo nos úl mos dois anos.
TOTAL EM 2016:
Volume de água Tratada 896.522,85 m3
Funcionamento da ETA: 5.505 horas
45,24 Litros Tratados por Segundo

TOTAL EM 2017:
Volume de água Tratada 906.761,78 m3
Funcionamento da ETA: 5.594 horas
45,02 Litros Tratados por Segundo

Os gastos com a ETA em 2017 foram de 660.697,72, distribuídos em investimentos: obras e bens móveis;
materiais de consumo, serviços de manutenção, manutenção do veículo e despesas com funcionários.
Consumo de energia em 2017
Em 2017, o SESAM, teve um gasto de R$ 330.711,52 com consumo de energia, como demonstra o quadro a
seguir:

Setor
Administração
Sistema de água
Sistema de esgoto
Sistema de Resíduos sólidos
Total no ano

Valor
KWh
R$ 6.265,35
9.752
R$ 316.286,52 736.395
R$ 4.320,64
6.898
R$ 3.839,01
6.200
R$ 330.711,52 759.245

As melhorias na Estação de Tratamento de água foram várias, mas entre elas podemos destacar:

Aquisição de gerador de cloro através do sal. É um sistema que diminui os
custos do processo de cloração e foi adquirido com recursos do SESAM.

Aquisição do dosador de ﬂúor em substituição ao sistema de cone dosador.
O novo processo é mais moderno, com maior precisão e economia.
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A cobertura, da calha parshall
e dos ﬁltros, ﬁcou
em R$ 19.400,00, também
adquirido com
recursos próprios.

Aquisição de retroescavadeira para manutenção dos serviços do
SESAM Carmópolis, em redes de água e de esgoto. Este bem também foi
adquirido com recursos próprios do SESAM no valor de R$173.900,00.

Captação de água do rio

Em agosto de 2017, houve a manutenção no ribeirão Japão, na captação de água. A melhoria na barragem de
captação foi necessária devido ao baixo volume de água nesta época do ano.
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As análises realizadas mostram que a qualidade da água tratada pelo SESAM está dentro do padrão exigido
pelo anexo nº 20 da Portaria de consolidação 05 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da saúde.
Média anual da Cor da Água Tratada
Quantidade
Padrão <= Fora do
Mínima Máxima Média Variação
de análises
15.00
Padrão
VALORES
ANUAIS 2017

2.771

0,00

10,00

0,02

0,31

2.771

0

Média anual da Turbidez - Água Tratada

VALORES
ANUAIS 2017

Quantidade
Padrão <= Fora do
Mínima Máxima Média Variação
de análises
5.00
Padrão
2.771
0,06
2,14
0,33
0,16
2.771
0

Média anual de Turbidez - Água Filtrada Filtro 1

VALORES
ANUAIS 2017

Quantidade
Padrão <= Fora do
Mínima Máxima Média Variação
de análises
1.04
Padrão
2.771
0,05
1,00
0,27
0,10
2.771
0

Média anual do pH da Água Tratada
Quantidade
de análises
VALORES
ANUAIS 2017

2.771

6.00 >=
Fora do
Mínima Máxima Média Variação Padrão <=
Padrão
9.50
6,25
7,71
7,17
0,16
2.771
0

Média anual de Cloro Residual Livre (Saída de Tratamento)

VALORES
ANUAIS 2017

0.20 >=
Quantidade
Fora do
Mínima Máxima Média Variação Padrão <=
de análises
Padrão
2.00
2.771
0,30
2,00
0,93
0,20
2.771
0

Média anual de Cloro Residual Ponta de Rede ETA

VALORES
ANUAIS 2017

0.20>=
Quantidade
Fora do
Mínima Máxima Média Variação Padrão <=
de análises
Padrão
5.00
1.195
0,15
1,51
0,58
0,19
1.194
1

Média anual de Íon Fluoreto (Saída Trat.) (ppm)

VALORES
ANUAIS 2017

Quantidade
de análises
2.771

Mínima Máxima Média Variação
0,16

1,16

07

0,76

0,07

Padrão < Fora do
= 1.54
Padrão
2.771
0
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Manutenção nas redes de água em diversos pontos da cidade.

Sistema de Esgoto
O sistema de tratamento
processado através de duas lagoas
facultativas é operado por funcionários
do SESAM e conta agora também com o
sistema de tratamento através de
reatores inaugurado em janeiro.
No mês de janeiro, as Estações
de Tratamento, com sistema de reatores,
dos povoados do Japão Grande e Bom
Jardim entraram em operação.

Construção de ponto de visita de esgoto (PV) e manutenção das redes em diversos pontos da cidade.

Resíduos Sólidos
Em 2017, o SESAM coletou 1.478.915 kg de
resíduos orgânicos e 814.957 kg de resíduos
recicláveis.
Após coleta dos resíduos recicláveis nas
residências, eles são levados para Estação de
Tratamento de Resíduos e são separados de acordo com
cada tipo de material na esteira de triagem pela
associação de coletadores da nossa cidade, depois são
embalados e vendidos por eles.
Após coleta dos resíduos orgânicos nas
residências, eles são levados para Estação de
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Tratamento de Resíduos, onde são retiradas as
sacolinhas na esteira de triagem e em seguida são
levados para o leito de secagem. Eles são colocados em
forma de leira. As leiras separam os resíduos por dia de
recebimento, pois eles devem permanecer por uma
média de 120 dias no pátio, sendo revirados para
aeração do composto.
O rejeito que são os resíduos do banheiro como
as fraldas, papel higiênico, absorvente e cotonete são
enterrados no aterro.
Os resíduos de saúde utilizados em residências
como: agulha, seringa, (utilizada para aplicação de
insulina), tiras utilizadas no aparelho de glicose não
podem ser descartados junto do resíduo comum, eles
devem ser colocados em garrafas pets e descartados nos
postos de saúde mais próximo para o devido
tratamento.
No ano de 2017 foram encaminhadas 2228
lâmpadas para destino ﬁnal especial, através da
empresa Serquip Tratamento de Resíduos. O valor
cobrado pela coleta foi de R$ 2.892,80.

Aquisição de caminhão 1726
Mercedes, para subs tuição do
veículo com mais de 10 anos de
uso, na coleta de resíduos
sólidos. Com recursos próprios
do SESAM no valor de R$
235.000,00.

Adaptação do compactador
já existente ao caminhão
1726 adquirido, troca de um
caminhão para o outro,
solda, pintura, sistema
hidráulico, serviços elétricos,
adaptação para INMETRO,
adequação para chassi maior
do compactador, plotagem
e faixas reﬂe vas.

Sabe aquele papelzinho de bala jogado na rua ou pela janela do carro? Aquele que é "só" um papelzinho e
que "não vai dar em nada"? Agora imagine toda a população de uma cidade agindo dessa forma, como ﬁcariam
sujas as ruas dessa cidade. Temos que começar a pensar nos espaços públicos como uma extensão da nossa casa.
Que não façamos na rua o que não fazemos em casa. Se não encontramos uma lixeira pra jogar o papelzinho,
guarde-o com você até encontrar uma. Vandalismos, como destruição de lixeiras só agravam os problemas. São
através de pequenas ações e com a colaboração de cada um que faremos uma cidade melhor. Contamos com você.
Colabore! Se cada um ﬁzer a sua parte, nós teremos uma cidade mais limpa e melhor.
Em 2017, os gastos com o sistema de resíduos sólidos foram de R$ 964.767,91.
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Meio Ambiente
O Projeto voltado para o meio ambiente contou com a participação
das comunidades, membros do CODEMA, Prefeitura e o SESAM.
O Projeto de cercamento de nascentes distribui mudas, leva
orientação técnica a produtores rurais, ﬁscaliza, tendo como objetivo o
consumo consciente de água, redução de pisoteio de gado nas nascentes,
revegetação de áreas degradadas, educação ambiental a alunos com plantio
de mudas, plantio de árvores frutíferas silvestre alimentando a fauna.
Iniciamos o levantamento de construções de cacimbas e curva de nível, com
o objetivo de captação de água de chuva aumentando o lençol freático e
evitando assoreamento de nascentes e córregos.
Foram distribuídos estacas de eucalipto tratado, arame farpados,
mudas de espécie nativas e ornamental realizamos visitas técnicas para
informar aos produtores rurais sobre os impactos ambientais causados pela
atividade de bovinocultura às nascente, bem como a importância da preservação dos recursos naturais.
Foram realizadas mais de 200 visitas, doados 6,746 (seis mil setecentos e quarenta e seis) estacas de
eucalipto tratado, 84 (oitenta e quatro) rolos de arame farpado e 17,867 (dezessete mil oitocentos e sessenta e sete)
metros lineares de nascentes cercadas foram doadas.
Projetos na área ambiental de grande benefício para toda a população e o meio ambiente.

Comunidades Contempladas
1.Japão Grande
2.Limeira
3.Gerais
4.Pará
5.Peão

6.Bom Jardim das Flores
7.Cachoeira da Lage
8.Vargem Grande
9.Ponte Grande
10.Cu a

11.Córrego Fundo
12.Montoeira
13.Es. Velha
14.Paiol
15.Lages

16.Bocaina
17.Brasilândia
18.São José de Carmópolis (Bicudo)
19.Bairro Amaral
20.App Graminha

Palestras para os alunos da nossa cidade.
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37 anos de SESAM

AM

No dia 20 de outubro de 2017, o SESAM completou 37 anos e
para comemorar realizamos algumas a vidades:

Passeata, trabalhos de desenhos e frases feitos pelos alunos da Rede Municipal de Ensino, os quais o
SESAM premiou os escolhidos. Desaﬁo em forma de atividades que foram descobertas em meio ao jornal de
demonstrações de contas do ano passado e concluídas por cidadãos carmopolitanos e estes também foram
premiados.
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Órgãos de Controle social
CISAB RC regula e ﬁscaliza os serviços públicos de saneamento básico nos
municípios associados, inclusive o SESAM de Carmópolis de Minas.
Localizado na Rua Rio de Janeiro, 600, Centro, salas 1501 a 1504, Belo Horizonte
MG, Cep:30.160-911
site: www.cisabrc.com.br
Telefone: (31) 3789-6125 - (31) 3786-6125
Email: cisab@cisabrc.com.br

OUVIDORIA
CISABR-RC:

0800 200 4009

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - Acompanha e opina
sobre o planejamento e execução dos projetos e atividades do SESAM. A prefeitura,
através da Lei Municipal nº 2.101, de 29 de maio de 2.015, no art. 10º autorizou a
criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é composto, por 50% de
representantes do poder público e 50% de usuários.
Membros do Conselho: ativo e suplentes
I.
Do Poder Público Municipal:
a)
Alaor Lucas de Morais - representante da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Rural;
Suplente: Lidovino Antônio Rossi;
b)
Rosângela da Silva Vasconcelos Machado - representante da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente;
Suplente: Flávio Henrique Cecotti
c)
Daniela Leite Garcia Silva - Representante da Secretaria Municipal de
Saúde;
Suplente: Andréa Lúcia Rodrigues Amaral;
d)
Geraldo Márcio Faleiro - Representante do Serviço de Saneamento
Ambiental Municipal;
Suplente: Eloísio Francisco do Nascimento;
e)
Carmen Cristina Costa Assis - Representante do Serviço de Saneamento
Ambiental Municipal;
Suplente: José Ângelo Vasconcelos;
II.
Da Sociedade Civil:
a)
Haisten Lobato Lara - Representante da Classe de Engenheiros e
Arquitetos;
Suplente: Regina Martha de Assis Tacco;
b)
Vicente de Paula dos Reis - Representante das Associações Comunitárias;
Suplente: Pedro Ananias Machado;
c)
Geraldo Alves Costa - Representante do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais;
Suplente: Paulo Sérgio Pereira;
d)
Valéria Mariana Silva - Representante da Associação Comercial e
Empresarial de Carmópolis de Minas;
Suplente: Maria Letícia Machado;
e)
André Luiz Ferreira da Silva - Representante da ARPIA;
Suplente: Antônio Pinto de Rezende;
Serviço de Saneamento Ambiental Municipal
Autarquia Municipal Criada pela Lei nº-946-A de 20/10/1980
e alterada pela lei nº 1.815 de 05/09/2006)
AM Praça Nossa S. do Carmo, 238 - Centro - Carmópolis de Minas - CEP-35534-000
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Colaboradores do SESAM
COLABORADORES DO SESAM
DIRETORIA GERAL
Geraldo Márcio Faleiro
DIRETORIA ADJUNTA
Eloísio Francisco do Nascimento
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Luis Carlos de Souza Campos
ASSESSORIA JURÍDICA
Cláudia Maria dos Anjos
SETOR DE CONTABILIDADE
José Giovani Santos
SETOR DE RECURSOS HUMANOS
Carmem Cristina de Castro Oliveira
CONTROLE INTERNO
Simone Daniele de Castro Teixeira
Cristiano Malta Soares
SETOR DE ALMOXARIFADO E FROTAS
Edson Agnaldo de Assis Silva
SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
Carmen Cristina Costa Assis
Ana Carolina Lima Mendes
SETOR DE LICITAÇÕES
Presidente/Pregoeiro: Ernane José Constância
SETOR COMERCIAL
Paulo Sérgio Pereira
Antônio Donizete da Trindade
Cíntia Rabelo Costa
Edson Costa Oliveira
Geraldo Alves da Costa
José Lúcio dos Reis
Bárbara Beatriz Rezende Vasconcelos
Patrícia dos Santos
Nelci Pereira da Silva
Anna Célia Rabelo Silveira
SETOR DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO
José Ângelo Vasconcelos
TRATAMENTO DE ÁGUA
Carlos Donizete de Almeida
César Afonso Santos
Edimar Jesus dos Santos
José Raimundo do Silva
Marciano Silva Leite
TRATAMENTO DE ESGOTO
Tancredo Neves de Oliveira (Contratado)
Cássio André Mendes
SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Antônio Carlos Costa
SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS
Irivaldo Gonçalves de Morais
Agnaldo Rosário Alves
Antônio Carmélio de Pádua
Djalma Alves Rosa
José Geraldo Santos
José Raimundo de Morais
Ledson de Moura
Ronaldo da Silva Cordeiro
Vanderlei Miguel de Aquino
SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA
Mauro Batista
COLETA DE RESÍDUOS
Edson Fábio de Oliveira
Fábio Henrique Alexandre
José Ricardo Alexandre
Mauro César Pereira de Oliveira
Júlio Sérgio de Souza
Pedro Donizete de Rezende
VARRIÇÃO
Alessandra dos Santos S. Loureiro
Cássia Cristina Justino Pinto
Cássio Tadeu dos Santos
Celson Ricardo Santos
Oswaldo Cruz de Castro
Luiz Eduardo Oliveria Dutra (contratado)
José Maria de Jesus (contratado)
MANUTENÇÃO
Antônio Rafael Santos Azevedo
Cláudio Henrique da Silva
Ney da Silva Leite
Robison Júnior de Oliveira
Wállison de Araújo Rezende
Adenilton Antônio Pinto
USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
Vicente de Paula Faria
CONTRATADOS
Aparecida do Carmo Márcio
Tancredo Neves de Oliveira
Eduardo Alves da Luz Santos
Luiz Eduardo Oliveria Dutra
José Maria de Jesus

