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                                       Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária – 18-10-2017 
 

Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 
18 de Outubro de 2.017, às 19:00 h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de 
Souza. Instalada a Sessão, o Presidente, Ver. Wagner Pereira proferiu as palavras: ”Sob a proteção 
de Deus e em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida 
solicitou os meus trabalhos como Secretário onde ao verificar o quórum constatei a presença de 
todos e procedi à leitura da Ata, que após lida e discutida, onde foram feitas algumas correções, a 
mesma foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da Câmara 
Municipal. O Sr. Presidente solicitou meus trabalhos na leitura das Correspondências Enviadas: 
Ofício 166/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito o Projeto de Lei nº 45, aprovado 
por unanimidade em Sessão desta Casa em 04/10/2017; Ofício 165/2017, assunto: 
Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Pedidos de Providências aprovados por unanimidade em 
Sessão desta Casa em 11/10/2017; O Ver. Adilson de Paula fez a leitura do Ofício 167/2017, 
assunto: Solicitação (Faz) à Sra. Rosangela Maksur Kreep, Gerente do Distrito Regional Pouso 
Alegre da COPASA, para solicitar o caminhão para limpeza de fossa no bairro Cruz Vera; 
Correspondências Recebidas: Ofício 30/2017 da Divisão de Cultura e Turismo, que convida os 
Vereadores para reunião dia 19/10/2017 ás 17 horas, para assuntos relacionados ao Carnaval 2018; 
Moção de Pesar aos familiares do Sr. Carlos Faria Junior; Pedidos de Providências: Pedido de 
Providência 26/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Que seja feita uma limpeza especial geral na Quadra 
Poliesportiva Municipal, com lavagem das arquibancadas, dos corredores e nas demais 
dependências. Recebi várias reclamações de pessoas, especialmente crianças, que freqüentam o 
local sobre essa situação; 2 – Que seja retomada e concluída a correção do calçamento da Travessa 
Mário Silva, no bairro Aparecida, trecho que liga a Rua Capitão Almeida Vergueiro à Avenida 
Tancredo Neves; 3 – Que a Vigilância Epidemiológica tome providência para limpeza de um lote 
localizado na Rua Capitão Almeida Vergueiro, na esquina com a Travessa João Gonçalves, bairro 
Aparecida. O local já está há tempos com mato e um abacateiro muito alto, ficando propício para 
surgimento de bichos e animais peçonhentos que invadem as casas vizinhas. Os pedidos de 
providências foram aprovador por unanimidade; Pedido de Providência 29/2017 do Ver. Sérgio 
Pelegrino, 1 – Solicito ao Poder Executivo, providências quanto a instalação de um braço com 
luminária bem próximo ao nº 315 da Avenida Dona Emília Torres Gonzaga, bairro Bela Vista. Idosos 
residem na rua e é um direito o devido benefício; 2 – Solicito ao Poder Executivo, providências em 
conjunto ao canal competente da CEMIG, adequação da iluminação pública da Rua Antônio Pereira 
Leite, acesso ao bairro Lagos da Serra. Se faz necessário, tendo conhecimento do número de 
famílias que residem no bairro e com perspectivas de aumento de residências; 3 – Solicito ao Poder 
Executivo, providências quanto a confecção e prolongamento de esgoto na extensão da Rua Abel 
Pinheiro, bairro Estação. Pedido dos moradores; 4 – Solicito também providências junto ao canal 
competente da CEMIG a adequação na iluminação pública na extensão da Rua Abel Pinheiro. Os 
pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 16/2017 do Ver. 
Edson Eugênio, 1 – Que seja feito o patrolamento em toda estrada do bairro Boa Vista, sentido 
cidade x bairro; 2 – Que seja disponibilizado o caminhão e a retroescavadeira para fazer um aterro 
no bairro Teodoros, em frente a casa do Sr. Benedito Simões, onde o mesmo se propõe a ajudar 
com mão de obra e trator; 3 – Que seja feito patrolamento e colocação de cascalho no bairro 
Banhado, em frente a casa do Sr. Adriano, próximo ao pesqueiro do Belmiro; 4 – Que seja feito 
reparo no telhado do Abrigo Municipal de Animais, localizado no sítio Bela Vista. Os pedidos de 
providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 25/2017 do Ver. Aldo 
Chaves, 1 – Que seja desobstruída a calçada na Rua José Pereira da Rosa entre a loja da Rosana 
Visoto (Fissura) e a loja 1,99. Os cidadãos têm que sair da calçada e andar na rua devido a uma 
obra que obstrui com tapumes toda a calçada; 2 – Que seja protegido o bueiro localizado à Rua 
Floriano Peixoto em frente a residência nº 83. Vários carros já caíram neste bueiro devido a falta de 
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proteção. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 
22/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja feita a manutenção na estrada vicinal, que liga o 
Distrito de Luminosa ao bairro Cachoeirinha, a pedido do morador Sr. Antônio Paula; 2 – Que seja 
feita a manutenção na estrada vicinal, que liga a saída do Distrito de Luminosa no sentido Campos 
dos Jordão, a pedido do morador Sr. Paulo Manoel Rodrigues (Paula Nhana); 3 – Que seja feita a 
manutenção na estrada municipal no Distrito de Luminosa no sentido do bairro Paiolzinho, pedido 
feito pelos Srs. Nelson Marques, Gino Machado e Geraldo Machado; 4 – Que seja feita a 
manutenção na estrada principal no Distrito de Luminosa no sentido do bairro Sertãozinho, pedido 
feito pelos Srs. Natir Serpa, José Carneiro Fonseca, Orlando Antônio, Donizete Mota e Celso Serpa. 
Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 20/2017 dos 
Vereadores Carlos Adilson e Aldo Chaves, 1 – Que seja feita uma avaliação de risco de 
desabamento no barranco pela Defesa Cívil e pelo Setor de Engenharia do Município com laudo 
técnico, solicitamos também que tenha acompanhamento da Assistência Social do Município, por se 
tratar de família carente para liberação de material de construção, localizado na Rua Jaime Petit, nº 
93 nos fundos da residência. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; O Sr. 
Presidente disse que como não teremos Projetos hoje, já passaremos para o Grande Expediente e 
iniciou falando sobre a reunião que o Sr. Prefeito agendou com o Sr. Alexandre, proprietário da 
empresa My Lady, para o dia 17/10/2017, onde o mesmo não compareceu, ele está desrespeitando 
Brazópolis, os Poderes Legislativo e Executivo, não pagando corretamente os direitos dos 
funcionários, isto em sua opinião já passou de todos os limites. O Ver. Aldo Chaves sugeriu que com 
a aprovação de todos os Vereadores, enviarmos um ofício ao Sr. Prefeito, pedindo ao mesmo para 
tomar as medidas judicialmente cabíveis, já que temos empresas procurando nossa cidade e não 
temos galpão disponível e a My Lady está com um espaço ocioso. O Ver. Carlos Adilson disse 
conhecer uma moça, que está passando muita dificuldade devido a falta de pagamento da empresa 
e muitos dos que estão lá atualmente, devido as pressões que estão sofrendo, do medo de pedir 
demissão, também existem outros casos de funcionários com três férias vencidas, onde ocorreu uma 
visita de fiscalização e esses funcionários ficaram trancados dentro de uma sala escura, durante um 
grande tempo, sem poder se quer ir ao banheiro, não é nada mais justo que ceder um galpão que 
não está sendo utilizado para outra empresa, hoje a população clama por emprego, em seu ponto de 
vista, se existe o contrato o mesmo está sendo quebrado por parte da empresa. O Sr. Presidente 
disse que queria saber de todos os Vereadores. O Ver. Adriano Simões disse não ter a necessidade 
de defender o Sr. Prefeito, mas irá defender, que é testemunha de todo o esforço que o Sr. Prefeito 
está fazendo em prol dos funcionários da My Lady e em contato com o Sr. Alexandre, o qual está 
simplesmente ignorando o Sr. Prefeito, mas isto não é somente ignorar o Sr. Prefeito, ele está dando 
as costas para todos que suaram em sua fábrica, as pessoas que trabalharam muito pela empresa 
My Lady, simplesmente virando as costas para o povo Brazopolense, já se passou da hora das 
medidas judiciais, temos que acionar o Ministério Público e tratar este assunto com muita 
responsabilidade. O Sr. Presidente questionou os Vereadores se todos concordam em enviarmos 
este ofício ao Sr. Prefeito. O Ver. José Carlos ressaltou que para ir até a justiça, primeiramente 
devem ser aplicadas medidas administrativas, caso contrário a outra parte terá argumentos para 
entrar na justiça e protelar o pedido, então acredita que o Sr. Prefeito possa iniciar aplicando as 
medidas administrativas, que seria enviando um ofício com prazo para uma resposta e abrir um 
procedimento interno, que em seguida, caso continue sem resposta, partir para a medida judicial. 
Todos os Vereadores concordaram em elaborar o ofício pedindo ao Sr. Prefeito que tome as devidas 
medidas. O Ver. Aldo Chaves disse que agora estão sendo realizadas todas as tratativas de forma 
amigável, sem interesse algum em expulsar a My Lady do galpão, temos somente a intenção de que 
ele disponibilize o espaço que não está sendo utilizado. O Sr. Presidente tratou sobre um assunto 
parecido, sobre a fábrica instalada no Alto da Glória. O Ver. Carlos Adilson disse termos que 
agendar uma visita a ela. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que solicitou ao Secretário Cesar, que tentou 
agendar e até agora não tivemos retorno. O Ver. Carlos Adilson disse que recebemos a informação 



3 
 

de que iria reformar, devido o chão estar afundando, mas já se passaram dois meses. O Sr. 
Presidente disse que depois temos que ficar dando desculpas para a sociedade, já que nós 
aprovamos que fosse pago o aluguel para atrair 59 empregos. O Ver. Sérgio Pelegrino corrigiu que 
eram 22 empregos em 30 dias, depois mais 15 em 60 dias e depois mais 15. O Ver. Carlos Adilson 
completou que é um aluguel de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cabe a nós agora 
fiscalizarmos para confirmar se o que foi definido está sendo cumprido. O Sr. Presidente disse que o 
Sr. Prefeito entrou em contato com o proprietário e a desculpa foi que está passando por problemas 
e não está vendendo. O Ver. Edson Eugênio disse que em conversa com o Sr. Prefeito, ele pediu 
que desse a informação aos demais, que após uma visita do Sr. Prefeito, foi constatado que a 
empresa possuía um contrato com o governo, porém, devido a crise, o governo suspendeu alguns 
projetos do programa Minha Casa, Minha Vida, onde a empresa se encontra com estoque completo 
e o acordado entre o Sr. Prefeito e o proprietário, é que o proprietário irá entrar em contato com o 
dono do imóvel, para que ele mesmo faça o pagamento do aluguel, para retirar o ônus da Prefeitura 
e caso não seja possível essa negociação com o dono do imóvel, estará desocupando o barracão 
dentro de 30 dias, infelizmente é uma notícia triste. O Sr. Presidente concordou e disse que é 
necessária uma injeção para melhorar. O Ver. Aldo Chaves disse que em sua opinião, o aluguel já 
está sendo pago a 6 meses e se ele não está cumprindo com o contrato, tem que desocupar o 
galpão e dar espaço para outra empresa, o objetivo de aprovarmos o Projeto foi visando a geração 
de empregos, com números determinados de vagas e explicou que a população chega até a 
confundir, já que aqui podemos somente arrumar frentes de trabalho e não empregos, já que a 
contratação fica a caráter da empresa. O Ver. Carlos Adilson disse que em 6 meses já foram gastos 
R$21.000,00 (vinte e um mil reais) com esse aluguel, sendo que estamos com necessidades de 
compra de medicamentos, médicos, etc, é um valor alto para ele não cumprir aquilo que foi acordado 
em contrato. O Ver. Adilson de Paula disse que estava conversando com o Sr. Prefeito no momento 
em que os empresários foram conversar com ele, onde o Sr. Prefeito os pressionou sobre o 
cumprimento do contrato que foi aprovado e assinado por todos. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que 
já estamos no décimo mês do ano e esperamos que um próximo Projeto destes, que chegue para 
nós aprovarmos, que o Poder Executivo acompanhe mais de perto, pois desde o dia que abriu a 
empresa, a mesma não está cumprindo o acordo, se for feito acompanhamento de perto, 
identificação das referências, as quais o mesmo pediu em Sessões anteriores aqui nesta Casa, 
referências de compradores, fornecedores, uma empresa que não tem nem 1 ano de vida vindo para 
nosso Município sendo que nem os próprios moradores tem esse tipo de incentivo, isto deve ficar de 
exemplo para todos nós Vereadores, mas temos que analisar melhor para que pessoas estamos 
abrindo as portas da nossa cidade e ainda pagando aluguel. O Ver. Aldo Chaves ressaltou que 
naquele momento estávamos eufóricos, pois estávamos na contra mão da crise, se tratando de 
desemprego, porém achamos ser o melhor, mas concorda com o Ver. Sérgio, que no ímpeto de 
querer o melhor, até aprovamos em regime de urgência, pois somos cobrados diariamente pelas 
pessoas dizendo que precisam de emprego, então acabamos aprovando, mas neste caso especifico 
deveríamos ter melhor analisado. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que inclusive temos que analisar, 
pois não conhecemos as pessoas e no mundo empresarial, sabemos que existem muitos 
aproveitadores que pulam de uma cidade para outra, cabe a nós fazermos a fiscalização. O Ver. 
Adriano Simões disse não entender o que o empresário está ganhando com isso, já que todos estão 
sendo prejudicados. O Sr. Presidente disse que nós é quem estamos perdendo. O Ver. Edson 
Eugênio concordou com o Ver. Adriano, pois todos envolvidos tiveram despesas, acredita que não 
houve má fé. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que nunca sabemos as circunstâncias que a pessoa está 
abrindo o CNPJ, isto infelizmente é complicado no nosso país. O Ver. José Carlos perguntou aos 
demais, se poderíamos nos reunir na próxima quarta-feira as 17 horas, para avaliar os orçamentos e 
se lembrou que o Ver. Aldo Chaves não estará na Câmara, disse que conversou com o Presidente 
da Comissão, Ver. Dalírio Dias, o qual disse que segunda-feira seria difícil esse agendamento, mas 
que para o Ver. José Carlos não haverá problemas, que poderia reunir até nos dois dias. O Sr. 
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Presidente sugeriu que faça na segunda-feira com o Ver. Aldo Chaves e na quarta-feira com o Ver. 
Dalírio Dias. O Ver. José Carlos disse aos Vereadores que tiverem interesse em participar, podem vir 
em qualquer um dos dias, pois será somente a leitura e alguns assuntos pontuais do Projeto. O Sr. 
Presidente confirmou o horário de segunda-feira iniciando as 15 horas e na quarta as 17 horas. O 
Ver. José Carlos disse que seria ideal se os Vereadores pudessem comparecer uma parte na 
segunda-feira e outra parte na quarta-feira. O Ver. Adilson de Paula disse que na segunda-feira não 
poderá vir, mas na quarta-feira sim. Eu, Ver. Dalírio Dias já conversei com o Ver. José Carlos sobre 
o assunto. O Ver. José Carlos disse que em uma reunião, não dará para analisar completamente, 
mas o que der para vermos já na segunda-feira, depois só revemos os apontamentos na quarta-feira 
e assim por diante. O Ver. Adriano Simões ressaltou que no dia 14/10/2017 ocorreu a troca da 
diretoria da Vila Vicentina, os quais possuem todas as documentações regularizadas e estão 
desempenhando um ótimo trabalho, da mesma forma que parabenizou a diretoria que está saindo 
pelo excelente trabalho, também parabenizou a nova diretoria e desejou que a mesma realize um 
excelente trabalho neste biênio, lembrou que o trabalho da diretoria é voluntário, o que é uma 
questão de cidadania, também no ultimo domingo no encerramento das festividades de Nossa 
Senhora Aparecida, teve o prazer de participar do Leilão de Bezerros na companhia do Ver. Aldo 
Chaves, que foi muito interessante, onde o Ver. Aldo Chaves deu seus lances e movimentou o leilão, 
ao final, o Leilão apresentou uma arrecadação de quase R$70.000,00 (setenta mil reais), também 
sobre o dia do médico, 18/10, o qual considerou a profissão que mais respeita e admira, os quais 
têm que prestar total relevância pelos serviços prestados, pois trabalham diretamente com o nosso 
bem mais precioso, que é a vida e temos aqui na Casa o Ver. Carlos Adilson, que é da área de 
saúde, outra questão que levantou é sobre o caminho da fé, que no ultimo domingo foi apresentado 
no programa Fantástico, onde ficou muito explicito pelo repórter da Rede Globo, que falou da temida 
Serra de Luminosa, também sobre o pessoal da “Seta Amarela” que trabalham na organização de 
grupos de São Paulo para passarem pelo caminho da fé, que fizeram uma publicação recentemente, 
onde as fotos são realmente de tirar o fôlego, enalteceu ser um honra esse turismo religioso, sendo 
uma honra para nós. O Ver. Aldo Chaves disse que no programa Globo Repórter desta semana 
também irá passar sobre o Caminho da Fé. O Ver. Adriano Simões disse que será um pequeno 
documentário, vale a pena para nós ficarmos de olho, pois estaremos em evidência, o qual considera 
ser o portal de entrada do turismo de Brazópolis, também se tratando de turismo, no próximo final de 
semana, irá acontecer uma etapa do “Rally dos Sertões”, que passará pelo Distrito de Luminosa, 
nossa cidade e pelo bairro Bom Sucesso, isso é bom para todos perceberem o quanto nossa cidade 
é valorizada pelas pessoas de fora, isto é bom, pois irá espalhando, assim a tendência será somente 
de crescer, disse que costuma falar que está começando agora, mas tem muito campo para o 
crescimento ainda, principalmente o turismo religioso e ressaltou novamente que temos que 
melhorar o nosso acesso nos bairros rurais, não só no Distrito de Luminosa, também aproveitou o 
grande expediente para fazer um protesto à empresa CEMIG, a qual em sua opinião é uma péssima 
prestadora de serviço ao seu consumidor, pois já fazem mais de 30 dias que foi feito o pedido de 
religação da iluminação na quadra esportiva de Luminosa, pedido feito na Prefeitura de Brazópolis e 
até hoje não se tem uma resposta, que inclusive esteve presente conversando com o Sr. José 
Marcio, que apresentou todos os protocolos e ofícios enviados, sendo um descaso e pediu para 
registrar seu protesto contra essa péssima fornecedora de energia elétrica. O Ver. Adilson de Paula 
aproveitou a fala do Ver. Adriano Simões para contar que esteve no ponto de atendimento da 
CEMIG, que está muito fraco, onde a atendente não sabe dar nenhuma informação. O Ver. Adriano 
Simões disse que o Sr. Alexandre que esteve aqui e fez toda aquela explanação, hoje fica pensando 
no que ele disse, foram todas palavras ao vento, porque nada é melhorado, é uma vergonha uma 
concessionária do tamanho da CEMIG, levar mais de 30 dias para ligar a iluminação de uma quadra, 
sendo que a Prefeitura fez o pedido. O Ver. Aldo Chaves sugeriu procurarmos os Deputados 
Estaduais para intervir isso junto à presidência da CEMIG, já que pelas vias normais, não estamos 
obtendo resultados, podemos procurar pelos Deputados, inclusive estava na companhia do Ver. 
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Adriano Simões quando o mesmo foi cobrado pela iluminação da quadra. O Ver. Carlos Adilson 
sugeriu um ofício assinado por todos os Vereadores, a ser enviado aos Deputados cobrando e 
relatando o problema e se comprometeu a enviar ao Deputado Ulysses. O Ver. José Carlos disse 
que irá assinar também o ofício e ratificando as palavras do Ver. Adriano, inclusive já foi gestor da 
CEMIG na Prefeitura e sempre brigou com eles, disse que também acha um absurdo ter um gerente 
regional, que não resolve o problema de uma ligação, ou ele tem limitações ou não é dada a 
competência ao mesmo, o que antigamente se resolvia em Itajubá, pelo Sr. Carlos Roberto, que nos 
atendia muito bem e já conhecia as dificuldades, ele sempre dava um jeito e conseguia nos atender, 
devemos mandar um ofício ao Sr. Alexandre pedindo explicações, porque não tem sentido ter uma 
gerencia de relações com o poder público que não resolve, irá assinar o ofício aos Deputados, mas 
não vê sentido em cobrar do Deputado. O Sr. Presidente acompanhou o raciocínio e indicou uma 
cobrança ou reclamação aqui da Câmara para o Sr. Alexandre. O Ver. José Carlos concordou. O 
Ver. Adriano Simões também concordou e disse que temos que reagir, as vezes as pessoas 
imaginam que não estamos vendo estes casos.O Ver. Aldo Chaves sugeriu fazermos e publicarmos 
uma moção e parabenizando os Médicos e também os Professores, já que todos nós passamos 
pelas mãos dos Professores e é uma profissão pouco valorizada em nosso país, mas que está 
sendo mais valorizada a cada dia, continuou dizendo que na segunda-feira na companhia dos 
Vereadores Adriano Simões e Adilson de Paula, estivemos no CEP no período da manhã, depois 
fomos na APAE, onde fomos apresentados pela Sra. Regina com todas explanações feitas 
anteriormente aos Vereadores José Carlos e Carlos Adilson. O Ver. Adriano Simões disse que 
também esteve presente no encontro nosso amigo Guilherme Serrano e também elogiou a 
competência do sério trabalho desenvolvido pela Sra. Regina. O Ver. Aldo Chaves falou sobre o 
Leilão de Gados em prol da APAE que está sendo organizado pelo festeiro Sr. Lafaete, nos dias 4 e 
5 de novembro, que possui mais de 65 bezerros, neste mesmo dia voltaram ao CEP e se 
encontraram com o Diretor João Pedro e o Vice Diretor Junior Torres, que irão para Belo Horizonte 
na Cidade Administrativa, para uma tentativa de agregar o curso técnico de Segurança do Trabalho 
ao CEP, também nos pediram para acompanha-los em alguns gabinetes, para tratar sobre os 
projetos que possuem para a escola, que inclusive já estiveram em contato com o assessor do 
Deputado Durval Ângelo, que é o ex-Prefeito João Mauro, o qual já está com algumas demandas 
dos diretores, como reformas e construção da quadra e finalizando este dia, fomos ao Hospital São 
Caetano para tratar a documentação da emenda no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), que 
serão usadas para ajuda de custeio do Hospital, onde estamos com algumas dificuldades nos 
cadastros, mas em breve teremos uma resposta positiva. O Ver. José Carlos falou sobre a reunião 
no Conselho de Assistência Social amanhã às 15 horas, depois na próxima quarta-feira repassa as 
informações. O Ver. Aldo Chaves disse que fará o possível para estar na reunião também, que são 
fundamentais para a cidade, pois através dos Conselhos são previstas ações que auxiliam o 
Executivo a tomar as medidas necessárias. O Ver. Adilson de Paula disse que a Sra. Regina disse 
que gostaria da presença de todos os Vereadores no Leilão. Eu, Ver. Dalírio Dias aproveitei e falei 
sobre o curso que o Ver. Aldo e o Sr. Presidente vão participar, da mesma forma que pedi no ultimo 
curso, possam fazer uma explanação sobre o curso para nós Vereadores. O Ver. Aldo Chaves disse 
que pode ter certeza que todo material disponibilizado e informações serão repassadas aos demais 
colegas, deixou o compromisso que após a volta, agendemos um dia para que todos possam 
receber essa explanação.O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a 
Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Casa no dia 25 de outubro às 19:00 h, que será Presidida 
pelo Ver. Sérgio Pelegrino. Dando, como encerrado, os trabalhos daquela Sessão. Eu, Dalírio Dias, 
lavrei a presente Ata, que após lida e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.  
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