
 
 

Lei 1.106/2015, de 02 de dezembro de 2015 
 

 

“Dá denominação ao prédio público e dá outras 
providências” 

 

 

 

   A Câmara Municipal de Divisa Nova, por seus 
representantes aprova e eu, José Luiz de Figueiredo, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei: 
 

 

   Art. 1º - Fica o prédio público situado na Praça Governador 
Valadares, nº 11, nesta cidade de Divisa Nova denominado “Prédio Municipal 
Cabo Ary Messias de Figueiredo”. 

 
   Art. 2º - Fica a sala de recepção do referido prédio denominada 

"Sala Sargento Roberto Ramos  de Rezende".  
 

    Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

     Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão 
inteiramente como nela se contém. 
 

    Divisa Nova, 02 de dezembro de 2015. 

 
 

José Luiz de Figueiredo 
Prefeito Municipal 

 
  



 

ROBERTO RAMOS DE REZENDE 

 

Nasceu em 07 de maio de 1943, na cidade de Areado - MG. Filho de Renato Lobo 

de Rezende e de Maria Ramos de Rezende.  

Formou-se na Escolinha de Soldado em 1967 em Passos - MG. 

Veio para Divisa Nova em setembro do ano de 1969, onde trabalhou como soldado 

da PM até o ano de 1988. 

No final de 1988 fez o curso de formação de Cabo da PM. Continuou trabalhando 

como policial até dezembro de 1996, quando se aposentou como 3º sargento.  

Casou-se com Maria Aparecida Terezinha das Graças Rezende no ano de 1970, 

com quem teve três filhos: Valdelírio Bastos de Rezende, Jalane Aparecida Bastos 

de Rezende e Tânia Maria Bastos de Rezende. 

Faleceu em 05/07/2009 com 66 anos, vítima de AVC. 

  



 

 

CABO ARY MESSIAS DE FIGUEIREDO 

 

Nasceu em 23 de junho de 1967 em Divisa Nova - MG. Filho de Luiz Antonio de 

Figueiredo e Aureliana Silva Figueiredo. Casou-se com Ana de Oliveira Santana 

Figueiredo, com quem teve três filhos: Wilk, André e Ariane. Formou para soldado 

em julho de 1991 e pouco depois a Cabo PM.  

Evangélico, membro da Igreja Assembléia de Deus e durante sua vida, nunca 

desanimou, nunca desistiu, sempre dedicou sua vida à família, à Igreja, à escola e 

ao trabalho com coragem, responsabilidade, fidelidade, caráter e amor. 

Terminou sua missão aqui na terra, cumprindo como diz a Palavra de Deus: Combati 

o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. II Tm 4:7 

Faleceu com 37 anos, em 17 de março de 2005. 

 

 


