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Ata da Trigésima Sessão Ordinária – 11-10-2017
Ata da Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 11 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 164/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Pedidos de Providências
aprovados por unanimidade, em sessão ordinária em 04/10/2017; Correspondências Recebidas:
Ofício 359/2017 da Prefeitura Municipal enviando o Projeto de Lei nº 45 de 04/10/2017; Ofício
075/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social de Brazópolis, solicitando a presença dos
Vereadores José Carlos e Aldo Chaves para a assembléia a ser realizada no dia 10/10/2017 às 15
horas; Ofício 046/SEMAS/2017 solicitando a presença da Assessora Jurídica da Câmara, na reunião
do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 05/10/2017 às 15 horas;
Convite para o aniversário comemorativo de 68 anos do Clube Operário Primeiro de Novembro, dia
04/11/2017 às 22 horas; Convite aos Vereadores para o I Fórum Gestão Municipal de Resíduos
Sólidos, no dia 19/10/2017 em Belo Horizonte; Ofício 16/2017 da Santa Casa de Misericórdia São
Caetano da Vargem Grande, solicitando a retirada de R$ 1.000,00 (mil reais) da Agência do Banco
do Brasil, referente ao movimento realizado pelo evento “Feijoada”; Ofício 081/2017 do BrazPrev que
encaminha os balancetes referentes ao mês de setembro; Convite da Vila Vicentina de Brazópolis
para a cerimônia de posse da sua nova diretoria, dia 14/10/2017 às 14 horas; Ofício 355/2017 da
Prefeitura Municipal com as respostas aos pedidos de providências dos vereadores protocolizados
na prefeitura no dia 28/09/2017; Os Vereadores debateram sobre as formas que estão sendo feitos
os quebra molas na cidade e pediram melhores explicações para o Executivo. Pedidos de
Providências: Pedido de Providência 15/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feito o
patrolamento e colocação de cascalho nos morros do bairro Campo Belo. Neste período de chuvas
os moradores ficam isolados devido aos buracos e barro; 2 – Que seja feito a limpeza das manilhas
da ponte no bairro Araújos, em frente a propriedade do Sr. Jonas Estevam. Os Pedidos de
Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 22/2017 do Ver. Dalírio Dias,
1 – Que seja feita manutenção da estrada do bairro Anhumas sentido Conceição dos Ouros, com
uso da Patrol. A estrada está em péssimo estado devido às ultimas chuvas. Este pedido foi feito pelo
Sr. José Mauro Costa Jr. O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de
Providência 24/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja enviado um jardineiro para fazer a poda
dar árvores e limpeza dos jardins das praças e no campo de futebol do bairro Cruz Vera. O Pedido
de Providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 28/2017 do Ver. Sérgio
Pelegrino, 1 – Que seja providenciada o prolongamento da faixa amarela na Rua Capitão Manoel
Gomes, em frente o Bar do João da Gruta, os motoristas dos ônibus estão com dificuldades de
estacionarem para receber os passageiros. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade;
Pedido de Providência 24/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feita pintura das guias das
calçadas na Rua Ana Gomes de Mendonça e Avenida Agenor Braz Noronha. Atenção onde será
pintado em branco e aonde será pintado em amarelo. (Requerimento anexo do morador); 2 – Que
seja feita pintura das guias das calçadas no bairro Can-Can. Atenção onde será pintado em branco e
aonde será pintado em amarelo. Os motoristas estacionam os carros dos dois lados da rua,
complicando ainda mais o trânsito; 3 – Que seja feita pintura das guias das calçadas na Avenida
Euclides Cintra. Atenção onde será pintado em branco e aonde será pintado em amarelo. Os
motoristas estacionam os carros dos dois lados da rua, complicando ainda mais o trânsito; 4 – Que
seja desviado o trânsito para Avenida Maria Chaves Borges nos dias de festas, onde a Praça da
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Matriz estiver interditada. Atualmente o trânsito é desviado para Rua Capitão Gomes, onde o fluxo
de veículos é muito grande em dias normais, complicando ainda mais nos dias de festas. Já houve
várias batidas de carros devido a rua ser estreita, não comportando mão dupla. Os pedidos de
providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 21/2017 do Ver. Adriano
Simões, 1 – Que seja feito um bueiro na estrada que da acesso aos bairros dos Bentos e Quilombo,
no Distrito de Luminosa, os moradores do bairro dos Bentos, já efetuaram a compra das manilhas,
tendo necessidade somente da retro-escavadeira ir até o local, abrir a valeta e realizar o serviço; 2 –
Que seja feita manutenção na estrada que fica entre os bairros Pinhalzinho e Quilombo, com a
necessidade de patrolamento. Pedido feito pelo Sr. Benedito Vitório. Os pedidos de providências
foram aprovados por unanimidade. O Ver. Adriano Simões também fez a leitura de um Ofício que
pretende enviar, referente a canalização de parte do esgoto do bairro Can Can, onde esteve
presente junto do Sr. José Marcio e do funcionário que trabalha na retro-escavadeira, fizeram uma
analise onde encontraram a necessidade de aproximadamente 500 metros de canalização de tubos
de 150 milímetros, explicou que o Ofício estará sendo direcionado ao Deputado Federal Sr. Bonifácio
Andrada, pedindo que o mesmo disponibilize toda essa canalização necessária, que hoje ficariam
em torno de R$6.000,00 (seis mil reais). O Sr. Presidente disse que tendo a anuência de todos, o
Ofício irá sair da Câmara com todas assinaturas e como Vereador proponente fica o nome do Ver.
Adriano Simões. O Ver. José Carlos se justificou com o Ver. Adriano, mas disse que sendo o
Deputado Bonifácio Andrada declina de assinar, pois afirmou pela não aceitação de denuncia contra
o Presidente Michel Temer. O Ver. Adriano Simões rebateu dizendo que se formos colocar aqui,
discussões de questões políticas de âmbito Nacional, estão todos na mesma valeta, disse que
respeita a fala do Ver. José Carlos, mas não concorda. O Ofício foi aprovado pelos 8 Vereadores
com a ausência do Ver. José Carlos. O Sr. Presidente informou sobre o Projeto de Lei nº 45 de
04/10/2017 que chegou hoje e já passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, então fez
a leitura do referido Projeto, que “Dá nova redação ao Art. 2º da Lei nº 1197 de 18 de agosto de
2017”, disse ter a Justificativa do Projeto, também os Pareceres favoráveis da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e o Parecer Jurídico, então colocou o referido Projeto em discussão.
O Ver. Aldo Chaves disse ser uma matéria referente aos impostos sobre serviços, na qual
aprovamos e como houve um equivoco na redação naquele momento, o Executivo achou por bem,
estar alterando para ficar mais explicito, pois quando é feita uma adequação de taxas e tributos, os
mesmos só podem passar a ser cobrados 90 dias depois da publicação. O Ver. José Carlos disse
assumindo uma parcela de culpa, que como relator da Comissão, também foi uma falha nossa não
termos notado essa situação e com essa mudança irá sanar a situação. O Sr. Presidente colocou o
referido Projeto em primeira votação, o Projeto de Lei nº 45 foi aprovado por unanimidade em
primeira votação. O Ver. Aldo Chaves fez o pedido do Regime de Urgência. O Sr. Presidente acatou
e consultou os demais Vereadores. O pedido de Regime de Urgência foi aceito e colocou o Projeto
de Lei nº 45 em segunda votação, o Projeto de Lei nº 45 foi aprovado por unanimidade em primeira e
segunda votação e irá a sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente passou então para o Grande
Expediente, onde informou sobre a convocação para entrega do titulo de cidadão honorário
Brazópolense ao Sr. Valter Suman, no Art. 19 do Regimento Interno é dito que são atribuições do
Presidente convocar e presidir as Sessões, onde o Sr. Valter Suman não pode comparecer no dia
16/09/2017 e nos ligou antes para avisar, então durante a semana encontrou com o mesmo e ele
disse ter ficado honrado com a escolha do seu nome e que gostaria de ir na Câmara para receber, o
Sr. Presidente disse que em conversa com o Sr. Valter Suman, combinou de verificar com os
Vereadores para fazer a Sessão Solene na sexta-feira, já que temos um feriado e o Sr. estará aqui
na cidade, disse que por isso então foi feita essa convocação para sexta-feira as 10 horas da manhã.
O Ver. Adriano Simões disse que estará presente. O Ver. José Carlos disse que também irá vir, pois
não gosta de faltar em reuniões da Casa, mas ressaltou que este horário que foi marcado é
complicado, pois é no meio do dia, se fosse de tarde, em sua opinião, seria até melhor. O Sr.
Presidente disse que ligou para o Sr. Valter, para marcar as 14 horas, mas o mesmo perguntou se
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poderia ser de manhã, como será uma Sessão rápida, é por isso que está pedindo para ser as 10
horas da manhã. O Ver. José Carlos disse que só está fazendo uma ressalva, que depois de
convidado, avisado e divulgado tudo, não tem jeito de discutirmos nada, mas o ideal seria ter
colocado isso na reunião, para podermos discutir. O Sr. Presidente que é por causa do feriado, pois
quando entrar chuva, não tem como sair do Guarujá, porque lá tem muitas encostas e como Prefeito
é de lá. O Ver. José Carlos fez uma observação, porque acha honestamente que o motivo o
Regimento não comporta, que são para assuntos de interesse público, emergências, este não seria
o caro, mas disse que irá vir. O Ver. Adriano Simões disse que irá pedir ao Sr. Valter Suman,
algumas lixeiras para o Distrito de Luminosa. O Sr. Presidente disse que pode até fazer um ofício
para ele, mas não o oficial, por ser outro Estado e continuou falando sobre o curso que será
realizado em Belo Horizonte, do dia 24/10 até o dia 27/10, curso de Lei de Responsabilidade Fiscal e
Atos de Improbidade Administrativa, disse que conseguiu negociar uma redução de 30 e poucos por
cento para cada inscrição, como só estavam ele e o Ver. Aldo aqui, fez à inscrição dos dois,
logicamente o Vereador que quiser participar tem todo o direito, sobre a viagem iremos na segundafeira dia 23/10 e na sexta-feira de noite, teremos um encontro com o Deputado Agostinho Patrus,
então iremos de ônibus, não iremos locar carro, então não terá despesas com combustível,
estacionamento, pedágio e voltaremos de carona no carro do Sr. Prefeito, para que isso seja
possível, pediu aos demais Vereadores que a reunião do dia 25/10 seja transferida para o dia 23/10
na segunda-feira. O Ver. Carlos Adilson disse que para ele na segunda-feira fica difícil e não irá
conseguir participar, sobre o curso também está justificando que tem provas na faculdade e sua filha
está para fazer uma cirurgia, que pode sair na semana que vem ou na outra semana, então não
pode assumir nenhum compromisso. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que para ele na segunda-feira
também fica complicado, devido às aulas. O Sr. Presidente disse que se tivermos 5 votos, podemos
transferir a reunião. O Ver. Sérgio Pelegrino disse achar que pode deixar a reunião no dia correto
também, estarão dois de fora, podemos continuar com a reunião no horário e dia normal. O Sr.
Presidente disse que quando o Presidente solicita e se tiver a permissão da maioria da Câmara, pois
o Vereador quando entra para ser Vereador, faz o juramente de compatibilidade de horário para
servir o povo, por isto está pedindo aos Vereadores para mudar de quarta-feira para segunda-feira,
por ser especial, para que possamos fazer o curso, sugeriu então na terça-feira, se seria tranquilo
para os Vereadores. O Ver. Carlos Adilson disse que na terça-feira não teria problema. O Ver. Sérgio
Pelegrino acredita que a reunião possa continuar no mesmo horário e dia que é, até por isso que
temos Vice-Presidente da Casa e sugeriu duas soluções, que seria de ele ir à viagem e o Sr.
Presidente ficar para realizar a Sessão, ou o Sr. Presidente vai na viagem e deixar o Ver. Sérgio
Pelegrino como Vice-Presidente para realizar a Sessão. O Sr. Presidente disse que como é a
maioria que decide, irá então por em votação, se podemos transferir a Sessão, pois já que não
conseguiu acordo e se 5 Vereadores aceitarem, a reunião passará do dia 25/10 para o dia 23/10, ou
então, como em outubro teremos 5 terças-feiras, poderia também ser em uma terça-feira, dia 21/10.
O Ver. José Carlos perguntou quantos Vereadores irão viajar. O Sr. Presidente respondeu ele e o
Ver. Aldo Chaves. O Ver. José Carlos disse que então haverá quórum e a reunião pode ser realizada
normalmente. O Sr. Presidente disse que pode-se mudar também. O Ver. José Carlos disse que se
fossem quatro Vereadores viajar, ai seria complicado por não haver quórum. O Sr. Presidente
concordou e disse que está pedindo para mudar. O Ver. José Carlos disse que é de voto de que não
precisa mudar. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que também gostaria de pedir aos demais Vereadores,
que se pudéssemos fazer a reunião normalmente, ajudaria muito também. O Sr. Presidente então
colocou em votação para que seja mudado para segunda-feira. O Ver. Adriano Simões disse ser
uma questão de democracia nesta casa e concorda com o Ver. Sérgio Pelegrino. O Sr. Presidente
concordou e disse que ele e o Ver. Aldo Chaves irão justificar que estarão viajando. O Ver. Edson
Eugênio perguntou a respeito da Sessão Solene e como foi comunicado ontem, dia 10/10 e já tinha
sua programação do seu serviço, também pelo horário não irá conseguir vir, ficará sentido por isso e
pediu perdão. O Sr. Presidente respondeu que não terá problema e que será uma justificativa, assim
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como ele que estará indo em Belo Horizonte. O Ver. Adriano Simões disse que não pretende agredir
nenhum colega com as palavras, mas disse que a partir do momento que fomos eleitos, o nosso
mandato deve estar acima de qualquer compromisso e acima de qualquer coisa, este é o seu
pensamento, explicou que não está dando indireta no Ver. Edson Eugênio, que entende a
particularidade dele, mas acha que os nossos compromissos nesta Casa devem estar acima de
qualquer coisa, a não ser que ocorra algo grave e se por acaso foi duro com sua fala, desde já pediu
desculpas. O Ver. José Carlos registrou que semana passada fez críticas sobre as trocas de
lâmpadas e disse que hoje eles estavam efetuando as trocas no bairro São Rafael, somente para dar
justiça ao caso, também sobre as pedras das Ruas Tenente Francisco Dias com a Rua Sete de
Setembro, que estavam efetuando as trocas ontem e hoje, terminou agradecendo ao Técnico
Legislativo Julio Faria, que está ajudando a fazer o levantamento dos Pedidos de Providências, para
controlarmos e vermos o que já foi atendido e o que não foi atendido, depois fazer a reiteração dos
mesmos. O Ver. Adriano Simões ressaltou a união do povo do Distrito de Luminosa, na compra de
cascalho e fez a leitura da Nota de Autorização, que com isso irá depender somente do transporte da
Prefeitura e da retro-escavadeira fazer o trabalho necessário no local, também passou ao Sr.
Prefeito está nota que irá disponibilizar o serviço a partir da semana que vem, ou no máximo dentro
de 15 dias, registrou também referente ao repasse de R$100.000,00 (cem mil reais) do Deputado
Federal Bonifácio Andrada para o Hospital de Brazópolis, explicou que entraram em contato com o
filho do Deputado, Sr. Toninho Andrada que com muita gentileza nos atendeu, no qual o Ver. Aldo
Chaves também está a par de todos os acontecimentos e fez a leitura da Nota recebida do Sr.
Toninho Andrada, disse para deixar claro que não está ressaltando essa indicação, pelo Deputado
ser do PSDB, tanto que já vieram outras indicações de outros Deputados e prontamente foi
favorável, então pediu que todos pensassem na coletividade neste momento. O Ver. Carlos Adilson
disse que o Hospital já está correndo atrás destes cadastros, porém o sistema que foi passado é
complexo, onde passaram a parte da tarde inteira ligando para Belo Horizonte e Brasília, pedindo
informações, não será fácil essa organização, mas no que depender de nós, temos certeza de que
ajudaremos, pois o Hospital precisa. O Sr. Presidente disse que se não vier para o Hospital, por
questão do CND, pode vir para o Pronto Atendimento da Prefeitura. O Ver. Adriano Simões disse
que conversando com o Sr. Prefeito, ele disse que pode também ser direcionado para compra de
equipamentos de saúde. O Ver. Adilson de Paula disse que conforme foi descrito, é para o hospital,
mas pode ser usado como custeio, então pode ser usado na saúde. O Ver. Adriano Simões ressaltou
que amanhã é dia 12/10/2017, dia de Nossa Senhora Aparecida e pediu que ela abençoe nossa
Casa e ilumine nossas mentes para que prossigamos em nossos trabalhos, devemos também
prestigiar as missas. O Sr. Presidente ressaltou que amanhã é dia das crianças e que ela abençoe
todas as crianças do nosso Brasil. O Ver. Adriano Simões completou dizendo que elas são o futuro
do nosso país. O Ver. Aldo Chaves complementou a informação do Ver. Adriano Simões, referente
ao recurso que está sendo disponibilizado para o Hospital São Caetano, o qual esteve auxiliando
desde segunda-feira com a Sra. Marilda, o cadastro é realmente complicado, é necessário entrar no
Fundo Nacional de Saúde para estar cadastrando, onde se pede uma senha e esta senha só é
fornecida através do SICONV, que é outro processo e por enquanto está indo tudo certo, sem
nenhum problema burocrático e esperamos que dê certo, quando tudo se oficializar estará trazendo
essa boa notícia aqui para a Câmara. Ontem dia 10/10, esteve em visita junto do Sr. Presidente, o
Sr. Prefeito e o Coordenador de Desenvolvimento, na industria My Lady, devido algumas empresas
que estão procurando Brazópolis para se instalarem, mas estamos com muita dificuldade no local
para disponibilizarmos a estas empresas e a My Lady, como todos sabem, por parte dos
funcionários, se criou uma expectativa muito grande nas redes sociais e nas ruas também, que as
pessoas querem saber qual a situação, já que a My Lady passa por um momento financeiro difícil,
com salários atrasados, pessoas procurando pelo Ministério Público para rescisão de contrato
mediante ordem judicial, sendo um momento muito delicado para a empresa e como todos sabem, o
prédio dela é uma Cessão de Uso, é um prédio do Município, onde era a antiga estação de trem e foi

5
adaptado para instalação da empresa, junto com a rua que foi fechada para ampliação da mesma,
nesta visita pudemos notar um bom espaço ocioso, então o Sr. Prefeito entrou em contato com o Sr.
Alexandre, que já não vem em Brazópolis há alguns meses, solicitou a vinda dele para uma
conversa, sem intenção alguma do Município em tomar o galpão da My Lady, onde as pessoas
especulam muito em cima dessas notícias, mas na verdade o Sr. Prefeito vai propor um acordo com
ele. O Sr. Presidente disse que estava junto e que foi proposto que se caso a My Lady precisasse de
ajuda, que se abra com o Sr. Prefeito para vermos se conseguimos ajudar, mas sem conversar não
tem como, porque o proprietário Sr. Alexandre não aparece mais em Brazópolis. O Ver. Aldo Chaves
continuou dizendo que está havendo um descumprimento de contrato, quando foi cedido o local,
onde tem um Projeto de Lei que foi aprovado aqui na Câmara, com as exigências que foram
impostas para a empresa e ela parece não estar cumprindo, então hoje cabe até a rescisão de
contrato. O Sr. Presidente disse por exemplo o número de empregados e isto está afetando
diretamente o comércio de Brazópolis, porque em Brazópolis se vende fiado, então se vender para
alguém da My Lady e eles pagam tudo direito, inclusive tem clientes de lá e geralmente recebem no
quinto dia útil, então o dono da loja está esperando para receber de vinte funcionários da My Lady,
contando com esse dinheiro e os funcionários não vão ter dinheiro para pagar essa loja, assim, os
comerciantes estão passando por dificuldades com a falta do pagamento dos funcionários da My
Lady. O Ver. Aldo Chaves continuou dizendo que isso causa um transtorno geral. O Sr. Presidente
disse que assim os funcionários pagam juros e multas nas contas, passam vergonha, porque
precisam comprar fiado no supermercado e tem que chegar e explicar que esse mês não recebeu e
não vai poder pagar. O Ver. Adriano Simões disse que isso se torna uma bola de neve. O Ver. Aldo
Chaves disse que também tem que trabalhar sob pressão, ficar o mês inteiro trabalhando e
cumprindo as metas, depois no final do mês não receber. O Sr. Presidente disse que hoje tem uma
média de 90 funcionários trabalhando. O Ver. Adriano Simões disse que é inadmissível um Município
com 116 anos de emancipação política, não ter sido criado um distrito industrial, não dá para
entender o que aconteceu, mas não tiveram está visão, este ano já tivemos visitas de
aproximadamente cinco empresários e a maior dificuldade que temos é o galpão, precisamos
urgentemente regularizar essa situação. O Ver. Aldo Chaves disse referente aos Projetos que
chegaram de LOA, LDO, PPA, se está previsto no orçamento o Distrito Industrial, conforme falou
anteriormente, a vida do Município está nesses Projetos, então será à hora de analisarmos com
carinho e é o momento de adequarmos, achando uma solução, o preço do galpão é em torno de
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) por 1.000 metros quadrados, para edificação,
instalação hidráulica e elétrica, algumas empresas ainda pedem o tratamento de esgoto, o que
encarece ainda mais o projeto, nestes momentos de crise, os empresários estão procurando por
mão de obra barata, então podemos tirar proveito disso, enquanto vemos notícias de desemprego,
os empresários estão procurando nossas cidades propondo trazer mais empregos, onde temos aqui
mão de obra qualificada, devido ao CEP e também, mão de obra barata. O Ver. Adriano Simões
agradeceu ao Técnico Legislativo Julio Faria, pela planilha com seus Pedidos de Providência, desde
o começo do ano até os dias de hoje, também agradeceu ao Sr. Prefeito e o Sr. Vice-Prefeito, que a
estrada do Distrito de Luminosa sentido Campos dos Jordão estão muito boas, nesta semana o Sr.
Afonsinho esteve com a patrol e trabalhou muito bem, agradecendo simbolicamente ao Executivo,
pois isso não passa de uma obrigação. Eu, Ver. Dalírio Dias aproveitei o ensejo do Ver. Aldo e
informei que já passei as mãos do Ver. José Carlos as apostilas do LDO e PPA, onde já fiz uma
pequena análise. O Ver. José Carlos me agradeceu e para a segunda-feira dia 23/10 já poderemos
reunir. O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu também ao Técnico Legislativo Julio Faria pela planilha e
convidou a todos para o primeiro “brinca capoeira”, a pedido do mestre Irley, que todos puderam
notar seu trabalho brilhante no dia do desfile, será neste sábado dia 14/10, onde terão brincadeiras,
que inclusive havia falado no grupo que no caso, eles não estão pedindo dinheiro, mas sim frutas,
banana, melancia, que serão dadas para as crianças na hora do evento, também formalizou o
agradecimento ao Sr. Prefeito, pelo atendimento semana passada, sobre o problema com os alunos
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do transporte para Itajubá, mesmo em Belo Horizonte, atendeu e deu tudo certo, demorou bastante
na Assistência Social, que não conseguiu resolver o problema, mas o Sr. Prefeito conseguiu. O Ver.
Adilson de Paula disse pensar, que se você votou no Prefeito, você também votou no Vice-Prefeito,
então se votou no Presidente da Republica, você votou no Vice-Presidente e se hoje temos um Vice
sendo um péssimo Presidente da Republica, pode deitar tranquilo, porque seu voto não foi para ele e
tem plena consciência de que não colocou um cara como aquele na Presidência. O Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Vigésima Nona Sessão Ordinária da Casa
no dia 18 de outubro às 19:00 h. 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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