Ata dos trabalhos da Reunião Especial da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia
dezessete de dezembro de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta minutos, reuniuse a Câmara em sua Sede para homenagear o Nova Lima Rugby Clube, iniciativa do
vereador André Luiz Vieira da Silva. Foi informado: “hoje a Câmara Municipal de
Nova Lima homenageia o Nova Lima Rugby Clube. Para o Legislativo é um motivo de
orgulho homenagear a entidade pela brilhante atuação há mais de três anos em nosso
município, difundindo um importante esporte para a população. O ano de 2015 foi
marcado por muitas conquistas e vitórias recebendo vários títulos como: Campeão
Mineiro, Bicampeão da Taça Metropolitana e Campeão da Taça de Minas Gerais. A
Câmara Municipal expressa por meio dessa homenagem os relevantes serviços
desenvolvidos pelo Nova Lima Rugby Clube em nosso município”. A Mesa estava
constituída pelos senhores vereadores: André Luiz Vieira da Silva – Vice-Presidente e
Maria Ângela Dias Lima Pereira. Foram convidados para compor a Mesa: o Presidente
do Nova Lima Rugby Clube, Senhor Daflas Alexandre da Cruz e a Secretária Municipal
de Esporte e Lazer, Srta. Letícia Cristina Silva Araújo. Foi informado que o Presidente
desta Casa, vereador José Guedes, justifica a sua ausência em virtude de um
compromisso assumido anteriormente. Foram registradas e agradecidas algumas
presenças. Em seguida, o Senhor Vice-Presidente anunciou: “senhoras e senhores, boa
noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo nova-limense, declaro aberta esta
Sessão Solene”. Todos foram convidados para, de pé, ouvir o Hino Nacional Brasileiro
interpretado pelo Grupo D’Lima. Logo após, o Senhor Vice-Presidente informou:
“muito boa noite a todos mais uma vez. Estamos reunidos nesta data, em Sessão
Especial, para prestar homenagem à Associação Nova Lima Esporte Clube. A Câmara
se sente honrada com essa homenagem para reconhecer a importante contribuição ao
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esporte no município nova-limense”. Em seguida, o vereador André Luiz Vieira da
Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, realizou o seu
pronunciamento. Na sequência, os vereadores André Luiz Vieira da Silva e Maria
Ângela Dias Lima Pereira procederam à entrega das homenagens: ao atleta David
Müller Dogivá de Páscoa pelo desempenho esportivo que o levou às seleções mineira e
brasileira de Rugby. Foi informado que a placa possui os seguintes dizeres: “A Câmara
Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, presta
homenagem ao atleta David Muller Dogivá de Páscoa pelo excelente desempenho
esportivo que o levou às seleções mineira e brasileira de Rugby”. Ao atleta Denis Luís
Claret Chagas pela sua superação. Foi informado que a placa possui os seguintes
dizeres: “A Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes legais, presta homenagem ao atleta Denis Luís Claret Chagas pela
superação e espírito de luta, vencendo lesões ao longo do ano”. Ao atleta Roberto
Franco de Oliveira. Foi informado que a placa possui os seguintes dizeres: “A Câmara
Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, presta
homenagem ao atleta Roberto Franco de Oliveira pela contribuição social e estrutural
para o funcionamento do Nova Lima Rugby Clube”. Ao atleta Hugo Henrique Nunes
Prisco, capitão do time. Foi informado que a placa possui os seguintes dizeres: “A
Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes
legais, presta homenagem ao atleta Hugo Henrique Nunes Prisco, capitão do Nova Lima
Rugby Clube e maior agente motivador do grupo”. À atleta Maria Luíza Veloso Santos
Amaral. Foi informado que a placa possui os seguintes dizeres: “A Câmara Municipal
de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, presta
homenagem à atleta Maria Luíza Veloso Santos Amaral, destaque do Rugby feminino

3

de Nova Lima”. Foi ressaltado que a Câmara Municipal de Nova Lima se sente muito
honrada em homenagear esses valorosos atletas que muito contribuem para o
engrandecimento de nossa cidade. Ocorreu uma apresentação musical do Grupo
D’Lima. Logo após, os vereadores André Luiz Vieira da Silva e Maria Ângela Dias
Lima Pereira procederam à homenagem ao Presidente da Associação Nova lima Esporte
Clube, Senhor Daflas Alexandre da Cruz. Foi informado que a placa contém os
seguintes dizeres: “A Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por
seus representantes legais, presta homenagem ao Nova Lima Rugby Clube como forma
de reconhecimento pelo trabalho e dedicação ao esporte no município de Nova Lima”.
O Senhor Daflas Alexandre da Cruz fez um pronunciamento. A Associação Nova Lima
Esporte Clube fez uma homenagem às mães, tias e esposas dos jogadores. O Senhor
Daflas Alexandre da Cruz entregou Títulos de Honra ao Mérito à vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira e ao vereador André Luiz Vieira da Silva. Informou que o
Título é: “O Nova Lima Rugby Clube tem a honra de conceder o Título de Sócio
Benemérito, o benfeitor do Rugby Nova-limense e Mineiro, pelos relevantes e distintos
serviços prestados ao nosso clube”. Conforme solicitação do Vice-Presidente da
Câmara, o vereador André Luiz Vieira da Silva, foi lida a correspondência do Ministro
de Estado do Esporte, Senhor George Hilton: “Ministério do Esporte. Gabinete do
Ministro. Brasília, dezembro de 2015. Em meu nome e em nome de toda a equipe do
Ministério do Esporte, parabenizo o Nova Lima Rugby Clube. Esta homenagem tem
foco direto nos atletas, mas, tenho certeza, se estende aos dirigentes e a toda a cidade
que torce pelo esporte local. Parabéns agora que conquistaram o título da segunda
divisão do rugby mineiro e vão em busca do campeonato da primeira. Grande abraço a
todos”. A Secretária de Esporte e Lazer, Srta. Letícia Cristina Silva Araújo fez um
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pronunciamento. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira realizou um
pronunciamento. Ocorreu outra apresentação musical do Grupo D’Lima. Logo após, o
Vice-Presidente da Casa, vereador André Luiz Vieira da Silva, fez alguns
agradecimentos e finalizou os trabalhos: “agradecemos a todos os presentes,
autoridades, familiares e amigos que nos honraram com suas presenças nesta Sessão
Especial. Muito obrigado e, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada esta sessão.
Deus abençoe a todos”. ________________________________________________

