Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dois de abril de dois mil e treze, às dezoito horas e quinze minutos, reuniu-se a
Câmara em sua Sede, achando-se constituída a sua Mesa Diretora pelos senhores
vereadores: Nélio Aurélio de Souza – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio – VicePresidente e Silvânio Aguiar Silva – Secretário. Sob a proteção de Deus, o Senhor
Presidente abriu os trabalhos e solicitou a chamada dos vereadores presentes;
constatando-se a existência de número legal conforme as assinaturas apostas no livro
próprio, verificando-se a presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente
convidou para compor a Mesa o vereador Eduardo Sendon, 2º Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Contagem; afirmou que é um prazer recebê-lo. Logo após
informou que hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e o Senhor
Secretário proferiu a leitura: “Algumas coisas para saber sobre o Autismo: o Autismo é
um transtorno invasivo do desenvolvimento. Manifesta-se antes dos três anos e se
prolonga por toda a vida. Apresenta alterações na comunicação, na interação social e no
comportamento. O Autismo não tem uma causa única e não é contagioso. Os Autistas
podem aprender muitas coisas. Podem conviver em grupo e trabalhar em equipe.
Crianças com Autismo precisam de amigos. Seja paciente e conquiste um ótimo
amigo”. O Senhor Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia
dezenove de março de dois mil e treze. Em votação, foi aprovada. Continuando,
solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Substitutivo, autoria
do Poder do Executivo, ao Projeto de Lei nº 1.285/2013, que “Altera a Lei Municipal
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1.714/2002, criando a Administração Regional Nordeste, AR-Nordeste, as Unidades
Administrativas e Cargos em Comissão infra descritos, além de dar outras
providências”. O Plenário e as Comissões consultados pelo Senhor Presidente,
dispensaram pareceres e interstícios para a votação desta proposição; 2) Projeto de Lei
nº 1.295/2013, autoria do Poder Executivo, que “Altera no que determina Lei Municipal
nº 1.867 de 21/06/2005, além de dar outras providências”. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer; 3) Projeto de Lei nº 1.298/2013, autoria do
vereador Gilson Antônio Marques, que “Dá denominação à via pública que menciona” –
Rua Pedro Paulo de Jesus. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para
emissão de parecer; 4) Projeto de Lei nº 1.299/2013, autoria do vereador José Guedes,
que “Autoriza o Poder Executivo a criar o serviço ‘Disque-Silêncio’ no município de
Nova Lima e dá outras providências”. Retirado de pauta pelo autor; 5) Projeto de
Resolução nº 121/2013, autoria da Mesa Diretora, que “Altera a Resolução nº 120/2013
que instituiu o Sistema de Indenização de Despesas realizadas em razão do Mandato
Parlamentar”. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente, dispensou pareceres e
interstícios para a votação desta proposição. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou
a leitura: 1) Parecer da Comissão de Comissão de Serviços Públicos Municipais
referente ao Projeto de Lei nº 1.286/2013, que “Altera a Lei Municipal 1.714/2002,
acrescentando os Cargos em Comissão infra descritos junto à Estrutura Organizacional
da Administração Regional Noroeste, AR-Noroeste, além de dar outras providências”.
A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. A vereadora Maria Ângela
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Dias Lima Pereira comunicou que a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas se reuniu, estudou o projeto e dispensa o parecer. Solicitou a dispensa dos
interstícios para votarem a proposição. O Plenário aprovou a dispensa do Parecer da
Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas e dos interstícios; 2) Parecer da
Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.288/2013, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Rua Espírito Santo. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais; 3) Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça;
Serviços Públicos Municipais; Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao
Projeto de Lei nº 1.291/2013, que “Institui o Conselho Municipal do Trabalho e Renda
do Município de Nova Lima, CMTR, o Fundo Municipal de Trabalho e Renda, FMTR,
além de dar outras providências”. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação
do projeto. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente, conforme solicitação da
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, dispensou interstícios para a votação desta
proposição. O vereador Silvânio Aguiar Silva comentou que quando foi Secretário na
Prefeitura, lutou muito pela implantação desta lei porque o Fundo e o Conselho de
Trabalho e Renda são necessários para o crescimento do município; 4) Parecer da
Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.296/2013, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Alameda Oscar Niemeyer. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de
Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação:
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1) Projeto de Lei nº 1.290/2013, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que
menciona e dá outras providências” – Bloco na Contramão. Em primeira e segunda
votação, aprovado por nove votos e encaminhado à sanção; 2) Projeto de Decreto
Legislativo nº 238/2013, “Concede Título de Cidadã Honorária de Nova Lima à Sra.
Dinah Barreto Martins”. Em discussão, o vereador Leci Alves Campos agradeceu
antecipadamente os votos favoráveis. Ressaltou que a Sra. Dinah é pedagoga, mora em
Nova Lima há mais de sessenta e seis anos, desenvolveu seu trabalho frente à Paróquia
de Nossa Senhora do Pilar e à Creche Menino Jesus. O vereador José Guedes
parabenizou o vereador Leci pela feliz escolha. Afirmou que a Sra. Dinah é uma das
melhores pessoas que residem na cidade e grande merecedora do título. A vereadora
Maria Ângela Dias Lima Pereira parabenizou o vereador Leci. Disse que a Sra. Dinah
foi sua amiga e companheira de trabalho nas Escolas Estaduais Deniz Vale e Augusto de
Lima, realizou um grande trabalho na área da educação e merece este título que muito
honra Nova Lima. Em votação, aprovado por nove votos e encaminhado à promulgação;
3) Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.285/2013, que “Altera a Lei Municipal
1.714/2002, criando a Administração Regional Nordeste, AR-Nordeste, as Unidades
Administrativas e Cargos em Comissão infra descritos, além de dar outras
providências”. O vereador Leci Alves Campos pediu vista que foi concedida pelo
Senhor Presidente por três dias; 4) Projeto de Lei nº 1.286/2013, que “Altera a Lei
Municipal 1.714/2002, acrescentando os Cargos em Comissão infra descritos junto à
Estrutura Organizacional da Administração Regional Noroeste, AR-Noroeste, além de
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dar outras providências”. O vereador Leci Alves Campos pediu vista que foi concedida
pelo Senhor Presidente por três dias; 5) Projeto de Lei nº 1.291/2013, que “Institui o
Conselho Municipal do Trabalho e Renda do Município de Nova Lima, CMTR, o
Fundo Municipal de Trabalho e Renda, FMTR, além de dar outras providências”. Em
primeira e segunda votação, aprovado por nove votos e encaminhado à sanção. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação os requerimentos: Do
vereador José Guedes: 1) Requer ao Prefeito Municipal a criação do 14º Salário para os
funcionários públicos. Em discussão, o autor afirmou que a prefeitura tem condições
financeiras para pagar o 14º salário. Ressaltou que quando os funcionários retornam das
férias, ficam com dificuldades financeiras, assim espera que os vereadores aprovem,
pois se trata de uma solicitação de vários servidores. O vereador Flávio de Almeida
perguntou se este mesmo requerimento do vereador José Guedes foi aprovado em 2010
ou 2009. O vereador José Guedes respondeu que foi aprovado por unanimidade, mas o
prefeito do mandato anterior sequer respondeu. O vereador Flávio de Almeida registrou
que seria bom verificar se a Prefeitura tem como arcar com este valor. O Senhor
Presidente lembrou quanto aos requerimentos que geram despesas que o Prefeito faz se
quiser. O vereador Flávio de Almeida falou que concorda, porém deseja evitar um
desgaste para a Casa. O vereador Silvânio Aguiar Silva disse que sabe da luta do
vereador José Guedes pelo funcionalismo público, considera louvável sua intenção, no
entanto acredita que devem agir com responsabilidade. Afirmou que se abstém de votar,
pois não conhece a situação financeira da prefeitura e a solicitação não faz parte da
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pauta de reivindicação do Sindicato dos Servidores. Registrou que o funcionário público
merece este respeito e consideração; é favorável desde que a Casa realize um estudo
aprofundado e verifique se o município tem condições financeiras de arcar com mais
esta despesa. Lembrou que há coisas simples na cidade que não estão sendo feitas e
acredita, pela responsabilidade do prefeito, que ele não está fazendo por falta de verba e
não por falta de vontade. O vereador José Guedes afirmou que tem absoluta certeza de
que o Cássio é um prefeito responsável e saberá dirigir o financeiro da prefeitura
diferente do passado recente, quando muitas vezes jogaram o dinheiro do município
pelo ralo. Recordou que a prefeitura de Nova Lima é uma das mais ricas do Brasil.
Salientou que faz o requerimento com responsabilidade, lutando pelos funcionários que
tanto trabalham para o município melhorar. Registrou que se o prefeito provar para a
Câmara que não tem condições financeiras que, então, não libere. O vereador André
Luiz Vieira da Silva indagou se o Prefeito votou a favor deste requerimento quando era
vereador. O vereador José Guedes informou que foi aprovado por unanimidade. O
vereador André Luiz Vieira da Silva falou que por conta disso também vai votar. Disse
que se o prefeito votou a favor quando estava na Câmara, que ele arque com a
responsabilidade agora. O vereador Gilson Antônio Marques registrou que faz das
palavras do vereador Silvânio as suas e se abstém de votar. O vereador Leci Alves
Campos registrou sou voto favorável a fim de lutarem junto ao Executivo por mais um
benefício para o funcionário público. O vereador Flávio de Almeida disse que a história
fala que o Governo PT marcou e proporcionou o maior ganho para os funcionários

7

públicos de Nova Lima. Ressaltou que dizer, em toda reunião, que o Governo do PT
trabalhou mal e jogou dinheiro pelo ralo é puro desconhecimento ou descontentamento,
e deve ser provado. O Senhor Presidente lembrou que o governo anterior foi o que mais
valorizou o funcionário público municipal. Relatou que o Sindicato dos Servidores está
pleiteando um aumento que o município não poderá conceder. Disse que o atual prefeito
deverá ter muita responsabilidade porque há muita coisa para fazer e a folha de
pagamento já atinge quase cinquenta por cento. Aprovado por sete votos favoráveis e
duas abstenções dos vereadores Silvânio Aguiar Silva e Gilson Antônio Marques. O
vereador José Guedes agradeceu os vereadores que votaram a favor. Afirmou que o
coração da Prefeitura são os funcionários e lutará por eles enquanto estiver sentado
naquela cadeira. Falou que tem certeza absoluta de que, se tiver condições, o Cássio fará
este agrado aos funcionários; 2) Requer que a prefeitura providencie para que o Instituto
Médico Legal (IML) volte a funcionar no Município de Nova Lima, no Hospital Nossa
Senhora de Lourdes existe um local adequado para o funcionamento do IML (sala de
necropsia) que está desativado há anos. Em discussão, o autor lembrou que no mandato
do ex-prefeito Paulo Damasceno, a Prefeitura construiu no Hospital a sala de necropsia
que funcionou por pouco tempo. Relatou que sempre requer o funcionamento da sala de
necropsia com o objetivo de amenizar o sofrimento das famílias que perdem um ente
querido, visto que a espera pela liberação do corpo pelo IML de Belo Horizonte é muito
grande, causando transtornos e agonia. Rogou ao Prefeito Cássio, considerando que a
prefeitura faz um bom repasse para o Hospital, que solicite à Direção do mesmo que
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reative a sala de necropsia. O vereador Fausto Niquini Ferreira parabenizou o autor pela
iniciativa com a qual concorda e apoia, visto que é um absurdo perder um ente querido e
aguardar mais de vinte e quatro horas pela liberação do corpo. Aprovado, nove votos.
Da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: Requer ao Senhor Presidente que envie
ao Chefe do Poder Executivo um pedido para que sejam prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração as devidas informações a respeito do Sistema de
Estacionamento denominado ‘Rotativo Nova Lima’, implantado pelo município
conforme Lei Municipal nº 2.102 de 20 de julho de 2009. Em discussão, a autora contou
que se preocupa com o dinheiro público, pois as moças e rapazes colocam o dinheiro
arrecadado em sacolas ou bolsos das calças. Afirmou que considera que todas as
cobranças, principalmente as públicas, devem estar fixadas em um banco ou diretamente
na Prefeitura. Indagou o que estão recebendo com isto. Relatou que o papelzinho que
eles colocam nos carros podem ser feitos, xerocados e não têm sequer o nome da
empresa. Registrou que se trata de um dinheiro rendoso no município de Nova Lima
porque os estacionamentos estão sempre cheios. O vereador Silvânio Aguiar Silva
parabenizou a autora pela iniciativa louvável. Relatou que tem recebido inúmeras
reclamações e queixas contra este estacionamento. Disse que a organização do
estacionamento foi uma atividade muito positiva da Administração, pois se não
tivessem o Rotativo em Nova Lima, seria uma bagunça. Afirmou que a vereadora tem
toda razão no que fala, pois se trata de dinheiro público tratado como se fosse próprio.
Esclareceu que querem que a Prefeitura informe à Casa e à população o que tem sido
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feito com a grande quantidade de dinheiro deste estacionamento. Registrou que é a favor
do estacionamento. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira informou que
considera o estacionamento de grande valia para o município e sua preocupação é com o
dinheiro público. O vereador José Guedes parabenizou a colega. Relatou que o mais
revoltante, que o povo e a maioria dos vereadores não sabem, é que o percentual do
município é dez por cento. Afirmou que é um absurdo a Prefeitura fazer um contrato
com uma firma e arrecadar apenas dez por cento. Ressaltou que devem ir ao Prefeito,
ver como é feito o acerto e lutar para melhorar este baixo percentual, visto que o
Rotativo arrecada uma mina de dinheiro. O vereador Flávio de Almeida informou que o
estacionamento foi licitado em 2010, quando esta empresa ganhou. Esclareceu que
dentro das normas e da lei, a empresa manda um documento para a Secretaria de
Segurança, onde fala quanto foi arrecadado e dali é retirada a porcentagem da Prefeitura.
Afirmou que os funcionários desta empresa não são servidores da prefeitura e cabe à
empresa administrar o dinheiro que os funcionários dela colocam no bolso ou na sacola.
Ressaltou que o estacionamento foi a melhor coisa que aconteceu no município, pois
trouxe condições para todos pararem seus veículos e fazerem suas compras. Registrou
que devem se preocupar com a porcentagem que a empresa repassa para o município.
Disse que vota a favor acreditando que é um direito da vereadora ver os documentos.
O Senhor Presidente disse que o requerimento da vereadora é pertinente. Falou que
entende que Executivo anterior não é doido de fazer uma concessão destas sem
licitação. Lembrou que fiscalizar é direito do vereador. O vereador Flávio de Almeida
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afirmou que houve licitação. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira lembrou que
não falou que não houve licitação. Dique que não sabe se a licitação foi bem feita. O
Senhor Presidente falou que se a licitação foi mal feita, o Ministério Público deve ser
acionado. Declarou que, até que provem o contrário, confia em qualquer licitação. A
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira informou que a Defensoria Pública está
trabalhando neste assunto. Aprovado, nove votos. Do vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: Requer ao Prefeito Municipal uma linha de micro ônibus para atender o
Bairro Jardim Serrano. Em discussão, o Senhor Presidente solicitou permissão ao autor
para assinar o requerimento, pois no ano passado fez a mesma solicitação. O autor
permitiu. Aprovado, nove votos. O Senhor Presidente atendendo solicitação do vereador
Gilson Antônio Marques, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, proferiu leitura
e convidou todos para o “Evento: Conselhos Municipais da cidade de Nova Lima e a
promoção dos Direitos Humanos dos grupos socialmente vulneráveis. Data: 08 de abril
(segunda-feira). Local: Câmara Municipal de Nova Lima. Horário: 9h30 às 11h.
Objetivo: Fortalecer os conselhos municipais com vistas ao desenvolvimento de
políticas públicas voltadas para os grupos socialmente vulneráveis, por meio de
discussões e interlocuções multidisciplinares. Metodologia: mesa redonda com
apresentações e plenária”. O vereador Fausto Niquini Ferreira registrou: “Como é de
conhecimento de todos, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Gostaria
de enaltecer o excelente trabalho desenvolvido pela Fundação de Assistência
Especializada de Nova Lima, a Faenol, Escola Municipal Ana Nascimento de Souza,
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neste sentido. E destaco o papel da Câmara, sempre preocupada com o assunto. No ano
passado, o Poder Legislativo Municipal aprovou o projeto instituindo o Dia Municipal
do Autista, em que reconhece a pessoa com espectro autista como portador de
deficiência para fins de aquisição dos direitos assegurados pela Lei Orgânica do
Município de Nova Lima e institui o sistema municipal integrado de atendimento à
pessoa com espectro autista. O projeto que teve iniciativa desta Casa demonstra a
preocupação do Legislativo com a causa. Mas cobro mais empenho do Executivo para
colocar em prática um sistema que atenda, de fato e de direito, o autismo como um todo.
Quero empenho da Secretaria de Saúde para as campanhas voltadas para o assunto,
como as blitzes de conscientização e movimentos que integrem famílias dessas crianças
e a população em geral. Não basta cuidar apenas das crianças. É preciso a prestação de
atendimento completo, de forma a atender todas as necessidades dessas famílias e das
crianças portadoras da disfunção”. O vereador Leci Alves Campos propôs que a
Comissão de Saúde faça uma reunião com as pessoas envolvidas na questão do
Autismo, com o objetivo de colocar a Lei 2.280 em prática. O vereador Silvânio Aguiar
Silva ressaltou que é obrigação e papel do vereador cobrar da Administração Pública
que ponha em prática as Leis criadas pela Câmara. Afirmou que o vereador Leci disse
muito bem, e se colocou à disposição para participar da reunião da Comissão de Saúde
que tratará deste assunto. O Senhor Presidente deu início à Homenagem às Escolas de
Samba Monte Castelo e Unidos do Rosário. Comunicou que têm a honra de receber na
Câmara as Escolas de Samba que receberão Menção Honrosa pelo cinquentenário de
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suas fundações. Convidou para compor a Mesa: o Senhor Elton Assis, Diretor da Escola
de Samba Monte Castelo e o Senhor Carlos Junqueira Lopes, Diretor da Escola de
Samba Unidos do Rosário. Destacou e agradeceu as presenças dos homenageados de
honra: Senhora Marly Garzon Gomes Abalém e Senhora Norma Félix Cândido da
Escola de Samba Monte Castelo; Senhor Milton Antônio Ribeiro e Senhor Raimundo
Moraes da Escola de Samba Unidos do Rosário. Agradeceu a presença dos componentes
das Escolas de Samba e do público. Convidou o vereador Leci Alves Campos, autor do
requerimento, para proceder às homenagens. O vereador Leci proferiu leitura: “Deixa
falar... A primeira Escola de Samba do Brasil, fundada em 1928 no Rio de Janeiro. Por
que se chamava Escola? Por que sua sede localizava-se ao lado de uma escola
regulamentar. E assim foram surgindo outras Escolas de Samba pelo Brasil, como a
Mangueira. Uma das primeiras que até hoje brilha na Marquês de Sapucaí. E Nova Lima
também teve e tem suas Escolas de Samba. Já chegaram a cinco. E há mais de meio
século, se apresentam em nosso carnaval duas Escolas: a Monte Castelo e a Unidos do
Rosário. Monte Castelo, ou melhor, Grêmio Recreativo Escola de Samba Monte
Castelo, foi fundada em 1961 e registrada em 1963. Unidos do Rosário, Grêmio
Recreativo Social e Cultural Escola de Samba Unidos do Rosário foi fundada em 1963.
Duas escolas que brilham na passarela do samba em nossa cidade, fazem com que nosso
carnaval seja sadio e familiar. Seus integrantes e suas diretorias resgatam a tradição e a
cultura do nosso povo. E nós, representantes do nosso povo, vereadores nesta Casa
Legislativa, não podíamos deixar de homenageá-las pelos cinquenta anos de fundação.
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Cinquenta anos de samba, alegria e beleza. Agradecemos a estas duas instituições que
mantém vivas as tradições culturais que são fontes da riqueza da nossa Nova Lima,
através de seus integrantes, diretores e ilustres membros como Norma Félix, Marly
Garzon, Milton Antônio Ribeiro e Raimundo Moraes, aqui também homenageados. E
destacamos também o jovem Alexandre Gurgel, que no período em que as Escolas não
desfilavam, colocou Escola na rua. E aqui temos, todo ano, o carnaval na nossa cidade.
Fica registrado, em nome do Legislativo Municipal, o nosso muito obrigado a Monte
Castelo e a Unidos do Rosário”. O vereador Leci Alves Campos entregou Menção
Honrosa ao Senhor Elton Assis, Diretor da Escola de Samba Monte Castelo e ao Senhor
Carlos Junqueira Lopes, Diretor da Escola de Samba Unidos do Rosário. O Senhor
Elton Assis agradeceu à Câmara, em especial, ao vereador Leci que concedeu esta
imensa honraria a eles. O senhor Carlos Junqueira Lopes agradeceu, em nome da Escola
de Samba Unidos do Rosário, a grande família Rosarense. Pediu licença à Câmara para
dar voz à Presidente de Honra Sra. Nancy Couto que agradeceu e falou da história da
Unidos do Rosário. O Senhor Alexandre Gurgel homenageou a Senhora Nancy Couto.
O vereador José Guedes entregou a homenagem de honra à Senhora Norma Félix, da
Escola de Samba Monte Castelo; o vereador Silvânio Aguiar Silva entregou a
homenagem de honra à Senhora Marly Garzon Gomes Abalém, da Escola de Samba
Monte Castelo; a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira entregou a homenagem de
honra ao Senhor Raimundo Moraes da Escola de Samba Unidos do Rosário; o vereador
Alessandro Luiz Bonifácio entregou a homenagem de honra ao Senhor Milton Antônio
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Ribeiro, da Escola de Samba Unidos do Rosário. Os vereadores José Guedes, Fausto
Niquini Ferreira, Silvânio Aguiar Silva, Maria Ângela Dias Lima Pereira e Alessandro
Luiz Bonifácio parabenizaram o vereador Leci Alves Campos pela feliz iniciativa, as
Escolas de Samba Monte Castelo e Unidos do Rosário pelo cinquentenário, e as pessoas
homenageadas. Afirmaram que a Câmara cumpre um importantíssimo papel ao
homenagear as Escolas de Samba de Nova Lima. Ressaltaram a necessidade de o
município construir quadras para as Escolas de Samba, propiciando condições para que
desenvolvam um trabalho social. O vereador de Contagem Eduardo Sendon confessou
que ficou muito emocionado com tudo que viu nesta memorável noite e manifestou sua
alegria por ter conhecido a Casa. Cumprimentou e parabenizou as Escolas de Samba.
Mandou um abraço ao Prefeito Cassinho e falou que Contagem lhe deseja muito sucesso
e êxito. O Senhor Presidente se desculpou e disse que registra tardiamente: o prefeito
não pôde comparecer à Câmara porque foi a um evento na Cidade Administrativa. Nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus,
declarou encerrada a reunião._______________________________________________

