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ATO DE PROMULGAÇÃO DE LEI

VALDETE ALECRIM COELHO, prefeito do município de Setubinha, Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais, PROMULGA a Lei ns 372/2021 que "Estabelece normas para
exploração do serviço de automóveis de aluguel (Táxi) no Município de Setubinha e dá outras
providências", originária do Projeto de Lei

22/2021, aprovado pela Câmara Municipal em 24 de

agosto de 2.021, por maioria.

Gabinete do Prefeito Municipal de Setubinha - MG, em 30 de setembro de 2021.
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PROJETO DE LEI N“. XX/2.021

"Estabelece normas para a exploração do
serviço de automóveis de aluguel (TAXl) no
Município de Setubinha e dá

outras

providências. "

O POVO DO MUNICÍPIO DE SETUBINHA, ESTADO DE MINAS GERAIS, POR SEUS
REPRESENTANTES NA CÂMARA DE VEREADORES, APROVA, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. F. A exploração do serviço de automóveis de aluguel (TÁXI), na área do
Município de Setubinha/MG, passa a obedecer às normas estabelecidas nesta Lei.
Art. 2“. Considera-se automóvel de aluguel (TÁXI), para os efeitos desta Lei, o
veículo automotor destinado ao transporte individual de passageiros, mediante preço fixado em
tarilàs. por decreto do Poder Executivo, segundo os critérios e normas estabelecidos nesta Lei.
Art. 3”. Os veículos licenciados como táxis deverão possuir 04 (quatro) portas.
Art. 4*. Os condutores dos veículos licenciados devem respeitar a capacidade de
carga, peso e/ou número de passageiros, definida no respectivo Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo.
Art. 5" - Somente será permitida a utilÍ2ação do vidro traseiro do veículo para
publicidade, mantida a visibilidade mínima.
Art. 6". Os Táxis do Município de Setubinha ficam desobrigados da utilização de
taxímetro, de acordo com o art. 8° da Lei n“ 12.468, de 26 de agosto de 2011, podendo o Poder
Executivo determinar sua utilização por Decreto.
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Art. 7®. O número de táxis em operação, licenciados pelo Município, tanto quanto
possível, deve estar limitado ao fator rentabilidade, a fim de que o proprietário de táxi possa ter
um rendimento que faça da exploração desse serviço sua principal atividade econômica e, ainda,
nos termos do parágrafo único, do art. 1° da lei federal n° 12.587. guardar observância ao
atendimento adequando à demanda, respeitando os limites da sustentabilidade ambiental e sócio
econômica.
§ r - Fica a critério do Poder Executivo, atendendo à necessidade e ao interesse
público, a concessão das licenças, respeitado o disposto no caput deste artigo.
§ 2° - Para os efeitos das disposições deste artigo, ficam resguardados os direitos dos
detentores de licenças de táxis que foram concedidas antes da vigência desta Lei, observado o art.
25 das disposições finais e transitórias.
§ 3® - Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% (dez por
cento) das vagas para condutores com deficiência.
CAPÍTULO II
CONCESSÃO DE NOVAS LICENÇAS
Art. 8°. Verificada a necessidade de concessão de novas licenças de táxis para
operação no território do Município, nos termos do art. 4® e seu § U, com base em estudos e
levantamentos efetuados pela Administração, o Poder Executivo, considerando a necessidade e o
interesse da população, fará publicar, na forma da lei, edital de licitação, em que serão fixados.
I — 0 número de novos licenciamentos de táxis a serem acrescidos, em decorrência
do aumento populacional ou outros fatores;
II - a localização dos pontos de estacionamento, com o número respectivo de vagas
a serem preenchidas;
III - os requisitos para o licenciamento;
IV - os critérios objetivos para escolha dos proponentes, no caso de maior número
de interessados do que vagas;
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V - 0 prazo de publicação do edital para a concessão de novas licenças de táxi, nunca
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
§ 1° - Não serão outorgadas licenças para veículos com mais de 05 (cinco) anos de
fabricação.
§ 2° - Os beneficiados com a concessão de novas licenças deverão, dentro de 90
(noventa) dias. no máximo, colocar em condições de tráfego o veículo licenciado.
§ 3°-As licenças serão concedidas pelo prazo de 01 (um) ano. devendo ser renovadas
por iguais e sucessivos períodos, mediante requerimento protocolado com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias da data do término do período.
§ 4® - Fica garantido o percentual de 10% (dez por cento) das vagas para condutores
com deficiência.
CAPÍTULO m
TRANSFERÊNCIAS DE LICENÇAS
Art. 9". A licença para a exploração da atividade de automóvel de aluguel - TÁXI é
pessoal e intransferível, salvo nas seguintes hipóteses, mediante requerimento fundamentado à
administração:
§ 1° - Transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisitos e.xigidos em
legislação municipal, no caso o falecimento do outorgado, quando o direito à exploração do
■ • sera
--'á transferido a seus sucessores legítimos, nos termos dos arts. 1.829 e seguintes do
serviço
Título 11 do Livro V da Parte Especial da Lei n° 10.406. de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
§ 2® - A transferência de que trata o parágrafo primeiro dar-se-á mediante o
implemento das seguintes condições cumulativamente:
I - somente serão autorizadas pelo prazo restante da outorga;
II - atendimento, pelo adquirente ou sucessor, dos requisitos fixados por esta lei para
a outorga;
111 - prévia anuência do Poder Executivo municipal.
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§ 3° - Fica assegurado ao proprietário de táxi devidamente licenciado o direito de
substituir 0 veículo, em qualquer mês do exercício, por outro veículo de fabricação mais recente,
desde que esteja em perteito estado de conservação, garantido o direito ao mesmo ponto de
estacionamento.
§ 4° - Fica expressamente vedada à utilização de veículo particular que não atenda a
todas as exigências da presente Lei e. a desobediência a este artigo acarretará aplicação de multa
equivalente a 2 (duas) vezes o Valor de Referência do Município, sem prejuízo das demais
cominações legais cabíveis na espécie.
CAPITULO IV
VISTORIAS DOS VEÍCULOS
Art. 10. A concessão ou renovação de licenças para táxi dependerá do atendimento
de todos os requisitos elencados na presente Lei. dentre os quais o perfeito estado de conservação
do veículo. 0 qual será atestado em vistoria mandada proceder pela autoridade municipal
competente.
§ 1° - A vistoria se repetirá, a cada renovação da permissão, na forma do art. 5 ,
§3° da presente Lei, a fim de serem verificadas as condições mecânicas, elétricas, de chapeação,
pintura e os requisitos básicos de higiene, segurança, conforto e estética dos veículos, reclamados
pela natureza do serviço a que se destinam.
§ 2° - As v istorias serão realizadas pelo Município, por serviço próprio ou por oficina
credenciada pelo Município às expensas do proprietário do táxi.
§ 3° - O veiculo que não satisfizer as normas exigidas na vistoria, mesmo não
necessitando de reparos ou reformas, terá sua licença suspensa até que seja liberado em nova
vistoria.
§ 4® - O Município determinará a cassação da permissão de táxi dos veículos
licenciados que. nos termos desta Lei. não tenham mais condições de utilização para o tlm a que
se destinam, ou não tenham recebido satisfatoriamente os reparos ou reformas exigidas nos termos
dos parágrafos anteriores.
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§ 5° - Os automóveis de aluguel que não forem apresentados à vistoria, dentro do
prazo legal, salvo por motivo de força maior devidamente comprovada, que será analisado pelo
Poder Executivo em sindicância, terão suspensas suas permissões para o exercício, garantida a
ampla defesa e o contraditório.
§ 6° - Todos os táxis em operação deverão portar, em lugar visível no veículo, o
certificado de vistoria, fornecido pelo Município, onde constará a data da liberação do veículo e
a data da próxima vistoria.
CAPÍTULO V
REQITSITOS PARA PROPRIETÁRIOS E MOTORISTAS
Art. 11. Os proprietários e motoristas de táxis deverão ser cadastrados no Município,
ao qual fornecerão os dados pessoais e relativos ao serviço, exigidos para o cadastramento pelo
órgão municipal competente.
§ 1“" - Quando o motorista empregado for demitido, pedir demissão ou vier a falecer,
deverá o empregador comunicar o fato ao setor municipal competente, dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, a fim de ser atualizado o cadastro, o mesmo devendo ocorrer no caso de
admissão de novo motorista.
§ 2° - Para a concessão do licenciamento do táxi, o interessado deverá apresentar:
I - Certificado de propriedade do veiculo;
II - Certificado de vistoria do veículo;
III - Certidão Negativa do Foro Criminal, expedida há menos de 03 (três) meses;
IV - Comprovar residência no município.
§ 3° - Inciuem-se entre os requisitos indispensáveis para 0 exercício da atividade
profissional de motorista de táxi os seguintes:
I - Carteira nacional de habilitação, em vigor;
II - Certidão Negativa do Foro Criminal, expedida há menos de 03 (três) meses;
III - Registro do veículo em que pretende trabalhar como motorista,
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IV — Inscrição como segurado do INSS. ainda que exerça a profissão na condição de
taxista autônomo, taxista auxiliar de condutor autônomo ou taxista locatário;
V - Carteira do Ministério do Trabalho e Previdência Social

CTPS. para o

profissional taxista empregado, quando couber;
VI - Certificado de curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros
socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, expedido por um Centro de Formação de
Condutores - CFC.
CAPÍTLT.O VI
DEVERES E DIREITOS DOS PROFISSIONAIS TAXISTAS
Art. 12. São deveres dos profissionais taxistas:
I - atender ao cliente com presteza e polidez;
II - trajar-se adequadamente para a função;
III - manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene;
IV - manter em dia a documentação do veículo exigida pelas autoridades
competentes:
V - obedecer à Lei n“ 9.503. de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, e sua regulamentação, bem como à legislação municipal aplicável.
Art. 13. São direitos do profissional taxista empregado:
I — piso remuneratório ajustado entre os sindicatos da categoria;
II - aplicação, no que couber, da legislação que regula o direito trabalhista e o regime
geral da previdência social.
CAPÍTULO VII
PRAÇAS E PONTOS DE ESTACIONAMENTO
Art. 14. Sempre que necessário, via Decreto, o Poder E.xecutivo Municipal
providenciará as medidas cabíveis para a fixação, alteração ou supressão de pontos de
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estacionamento de táxi. bem como para a dist!'ibuição. remanejamento ou redistribuição dos
veículos lotados nos mesmos, ficando condicionada a limitação do seu número às exigências do
serviço.
Art. 15. Na distribuição dos pontos de táxis serão considerados os seguintes fatores:
I - limitação do número de táxis;
II - observância da Lei de Diretrizes Urbanas, especialmente no que concerne às
necessidades do sistema geral de mobilidade urbana;
íl! - prioridade para os proprietários de táxi mais antigos.
§ 1° - Poderá o Município, atendendo ao interesse público, determinar plantões
noturnos nos pontos de táxi. devendo ficar afixado, nos pontos de táxi. os telefones de contato
dos demais pontos do município, para atendimento de chamados fora do horário estabelecido pela
autoridade municipal competente.
§ 2° - No caso de reforma do veículo ou substituição, nos termos dos § 1 ° e § 2 do
art. 6°. fica assegurado ao licenciado à respectiva praça ou ponto de licenciamento.
§ 3° - Atendendo às necessidades da população, poderão ser estabelecidos pontos de
táxi livre, em caráter permanente ou em determinados dias e horários, devendo ser limitado, em
qualquer caso. o número de veículos a estacionar.
CAPÍTULO VTII
EVFRAÇÔES E PENALIDADES
Art. 16. O não cumprimento das obrigações decorrentes de qualquer dispositivo
desta Lei, dependendo da gravidade da infração, implicará nas seguintes penalidades.
I - advertência;
II - multa;
111 - suspensão da licença;
IV - cassação da licença.
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Parágrafo único. Quando o infrator praticar, simultaneamente. 02 (duas) ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as penalidades a elas cominadas.
Art. 17. A pena de advertência será aplicada:
verbalmente, pelo agente do órgão competente, quando, em face das

1

circunstâncias, entender involuntária e sem gravidade infração punível com multa;
U - por escrito, quando sendo primário o infrator e não sendo grave a infração,
decidir a autoridade municipal competente transformar em advertência a multa prevista para a
infração.
Parágrafo único. A advertência verbal será. obrigatoriamente, registrada no setor
competente do Município.
Art. 18. As multas serão graduadas segundo a gravidade da infração.
§ 1° - O arau mínimo da multa será de 20% (vinte por cento) do Valor de Referência
do Município.
§ 2° - A multa inicial será sempre aplicada em grau mínimo, excetuadas situações
que preveem valores diferentes.
§ 3° - Em caso de reincidência da infração dentro do prazo de 01 (um) ano. a muita
será aplicada em dobro.
§ 4° - Constitui reincidência, para os efeitos do parágrafo anterior, a repetição da
mesma infração pela mesma pessoa após a lavratura de "auto de infração anterior, punida por
decisão definitiva.
Art. 19. A suspensão da licença, que não será por período superior a 180 (cento e
oitenta) dias. será aplicada no caso de segunda reincidência dentro do prazo de 01 (um) ano, e,
ainda, nas seguintes hipóteses:
i-não substituição do veiculo no prazo de que trata o § 1" do art. 5°;
11 - não cumprimento reiterado dos horários em que deve estar à disposição da
população no ponto de estacionamento;
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Art. 20. A cassação da licença será aplicada no caso de desobediência contumaz do
licenciado, proprietário ou motorista, às normas desta Lei. assim, como no caso de cometimento
de delito contra a vida. o patrimônio ou os costumes, quando recebida à denúncia ou queixa-crime
ou determinada a prisão provisória pela autoridade judicial, e. ainda, na hipótese do art. 20.
§ 1 ° - A cassação da licença ocorrerá também no caso de ílcar comprovado, mediante
processo administrativo, que o licenciado não presta o serviço de táxi de forma contumaz, obtendo
a licença de serviços de táxi tão somente a fim de adquirir veículo com isenção e/ou descontos
fiscais.
§ 2° - No caso do parágrafo anterior, cópia dos autos do processo administrativo
serão encaminhados às Polícias Civil (Estadual) e Federal para os fms legais.
Art. 21. A competência para aplicação da pena de suspensão e cassação de licença
é do Prefeito Municipal.
§ 1° - Ao licenciado, punido com suspensão ou cassação da licença, é facultado
encaminhar -‘pedido de reconsideração" à autoridade que o puniu, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias. contados da data da intimação da decisão que impôs a penalidade.
§ 2° - A autoridade referida no parágrafo anterior apreciará o “pedido de
reconsideração" dentro do prazo de 15 (quinze) dias. contados da data de seu protocolo.
§ 3'' - O -pedido de reconsideração" não terá efeito suspensivo.
Art. 22. Todo o motorista ou proprietário de táxi denunciado por nao cumprir as
disposições desta Lei lerá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da notifícaçao da
denúncia, para apresentar defesa, podendo apresentar documentos e arrolar testemunhas que serão
ouvidas em procedimento administrativo especial.
Parágrafo único. A faculdade prevista neste artigo não impede a retirada do veículo
de circulação, quando o mesmo não estiver em perfeito estado de conservação, nos termos do art.
7° e parágrafos.
Art. 23. O proprietário ou motorista de táxi que omitir ou inserir declaração falsa ou
diversa da que deveria ser infomada para fim de cadastro ou autorização do ato, nos termos dos
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arts. 6°. 7° e 8° e seus parágrafos, terá cassada sua licença, sem prejuízo das sanções penais
aplicáveisArt. 24. 0 Poder Executivo providenciará, dentro do prazo de 90 (noventa) dias. a
contar da entrada em vigor desta Lei, notificação a todos os proprietários e motoristas de táxi. que
estejam e.xercendo este serviço em seu território, para que atualizem seu cadastro de acordo com
0 que dispõe esta Lei.
Parágrafo único. O não atendimento da obrigação contida no caput deste artigo
poderá acarretar a imediata suspensão da pennissão de táxi ou cassação, observada a ampla defesa
e 0 contraditório.
Ârt. 25. Dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados da vigência desta Lei. nenhum
veículo integrante da frota de táxis do Município poderá transitar sem estar devidamente adequado
às exigências da presente Lei.
Art. 26. Somente poderá se habilitar à concessão de licença para exploração do
serviço de que trata esta Lei, o munícipe que estiver em dia com suas obngaçoes tributárias.
Art. 27. O condutor de táxi não poderá negar-se a transportar passageiros, sob pena
de aplicação das sanções previstas nesta Lei. salvo se sua segurança pessoal estiver em perigo.
CAPÍTULO L\
DAS DISPOSIÇÕES FIN.\1S E TRANSITÓRIAS

Art. 28. Os prestadores de serviços de tá.xis que já possuem licença do Município
deverão, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias:
! - apresentar os certificados dos cursos e.xigidos no art. 8°. § 3° VI desta Lei.
II - submeter seu(s) veículo(s) à vistoria, nos lermos do art. 7°, § 2^ sob pena de
suspensão da licença, nos termos do § 5° do mesmo artigo.
III - apresentar as demais documentações exigidas nos §§2“e3°do art. 8°.

jHrniriigmjranjGisPÍubinha.inG.QOV.br
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Art. 29. 0 prazo para exploração da concessão de serviços de taxi será de 420
(quatrocentos e vinte) meses, não prorrogáveis.
Parágrafo único. Havendo necessidade da permanência da praça ou ponto de
estacionamento o mesmo será submetido novamente a processo licitatório.
Art. 30. Os prestadores de serviços de táxis que já possuem licença do Município
manterão sua concessão pelo prazo previsto no art. 29 da presente lei.
Parágrafo único. Os prestadores de serviços já em atividade, no prazo legal, deverão
submeter-se as exigências da presente Lei, com as ressalvas previstas no texto legal.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, via Decreto, no que for
necessário, esta Lei para o seu pleno cumprimento.
Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições
em contrário.
Setubinha/MG. 15 de junho de 2.021.

Valdete Alecrim Coelho
Prefeito Municipal
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. XX/2.021, DE 15 DE JUNHO DE 2.021
Excelentíssimo Senhor Presidente.
Ilustríssimos Senhores Vereadores.
Com cumprimentos cordiais e eftisivos a Vossa Excelência, nobre presidente
desta Casa Legislativa, bem assim aos destacados Senhores Vereadores de todos os partidos, na
oportunidade aprazada em que estamos enviando para apreciação da nobre edilidade o Projeto de
Lei n° J 2-/2.Q21, fazendo acompanhá-lo da seguinte
JUSTIFICATIVA:
Encaminhamos o Projeto de Lei Complementar n° XX/2.021, de 24 de maio
de 2.021. que Estabelece normas para o exploração do serviço de aiilomóveis de aluguel (TAX!)
no Município de Selubinha e dá outras providências.
Ao apresentar a esta casa Legislativa o presente Projeto de Lei. disciplinando
o serviço de TÁXI no Município de Setubinha. o Executivo busca atualizar e adequar a legislação
Municipal, harmonizando-a aos dispositivos da Constituição Federal e. em especial, ao disposto
na legislação infraconstitucional que rege a matéria, notadamente a Lei Federal 12.587/2012 e
alterações.
Nesse sentido, é imposição constitucional a submissão das futuras permissões
para exploração do serviço de TÁXI ao devido processo de licitação pública.
Cabe ser esclarecido que há previsão de manutenção das atuais permissões
pelo prazo de 420 meses, com adequações na prestação dos serviços de forma a assegurar o
cumprimento das exigências legais mínimas que garantam segurança ao usuário e legalidade na
cobrança do preço do sei^viço. tudo no intuito de melhorar a prestação do serviço e bem atender a
comunidade.
Por tim, ressalta-se que há expediente que tramita no Ministério Público
Estadual no sentido de exigir que o Município tome as providências para adequar sua legislação
as disposições Constitucionais e infraconstilucionais em vigor.
aflministracaoiSsetubinha.mo.unv.cr
fa7gndatasetubinna.mo.ocv.br
nnlidinicaiasetubtnha.ma.üav.b<
conseihotutelar@isetubini‘d.mu.aov.!::
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Assim sendo, esperamos que o Projeto que ora submetemos à apreciação, seja
analisado votado e aprovado por essa Egrégia Casa.
Prefeitura Municipal de Setubinha/MG, 15 de junho de 2.021.

Valdete Alecrim Coelho
Prefeito Municipal
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«TUM»»'

EMENDA MODEFICATIVA N° 01/2021
Os membros da Comissão Permanente de “Legislação, Justiça e Redação Final”, nos
termos do Art. 119, §5° do Regimento Interno, propõem a seguinte Emenda Modificativa ao
Projeto de Lei n° 22/2021.
Aprovada a presente Emenda, fica alterado o artigo 8°, §1° do Projeto de Lei n° 22/2021,
que terá a seguinte redação:
"Art. 8°(...)
§1° Não serão outorgadas licenças para veículos com mais de }0 (dez) anos de
fabricação ”

Em relação ao art. 25, terá a seguinte redação;

“Art. 25 - No prazo de 02 (dois) anos contados da vigência desta Lei, nenhum
veiculo integrante da frota de táxis do Município poderá transitar sem estar
devidamente adequado às exigências da presente Lei. ”

E por fim 0 caput do art. 28 passará a ter a seguinte redação:
“Art. 28

Os prestadores de serviços de táxi que já possuem licença do

Município deverão, no prazo máximo de 2 (dois) anos: ”

Câmara Municipal de Setubinha/MG, 24 de Agosto de 2021.

Fernanda Colares Alecrim
Presidente

Magno Pereira Lopes
Relator
Tel: (33)33514 9027

E-mail: cainara@setubinha.mg,gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
CNPJ: 04.850.605/0001-22
Rua Francisco Pinto de Sousa, N° 31 - Centro
Setubinha/MG - CEP: 39.688-000

'diane Paulino Rosa
Membro
Cícero Augusto'

Yh

oreira e Sou:

Suplente

Tel.: (33)33514 9027

E-mail: camara@setubinha.mg.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
CNPJ: 04.850.605/0001-22
Rua Francisco Pinto de Sousa, N° 31 - Centro
Setubinha/MG - CEP; 39.688-000
JUSTIFICATIVA

A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final desta casa legislativa ao ouvir a
população de Setubinha, em especial, os cidadãos que trabalham na prestação de serviços como
taxistas, constatou que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias é demasiadamente pequeno para que
os taxistas se adequem às novas normas impostas por força do Projeto de Lei n. 22/2021.
Portanto, requer o prazo de 02 (dois) anos para melhor assegurar o cumprimento das exigências
legais mínimas.

Tel.:(33) 33514 9027

E-mail: camara@setubinha.mg.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
CNPJ; 04.850.605/0001-22
Rua Francisco Pinto de Sousa, N® 31 - Centro
Setubinha/MG - CEP: 39.688-000

Ofício para o Executivo n® 68/2021
Setubinha, 25 de agosto de 2021.

Senhor Prefeito:
Encaminhamos a Vossa Excelência a redação final do Projeto de Lei n°
22 de 20221, que “Estabeiece normas para expioração do serviço de auto
móveis de aiuguei (Táxi) no Município de Setubinha e dá outras providên
cias”, discutido e aprovado na Ordem do Dia da 13® Sessão Ordinária, reali
zada na Terça-feira, dia 24 de agosto de 2021.
Limitado ao exposto e convicto da atenção de V. Ex.®, enviamos cor
diais saudações.
Atenciosamente,

Edilson José (Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal
Ao Senhor
VALDETE ALECRIM COELHO
Prefeito Municipal de Setubinha/MG
Rua Inácio Esteves Lima 163 - Centro, CEP 39.688-000, Setubinha/MG.

