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Ata dos trabalhos da Reunião Especial da Câmara Municipal de Nova Lima para eleição
e posse da Mesa Diretora Biênio 2015/2016. No dia dois de janeiro de dois mil e
quinze, às dezessete horas, reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a
Mesa pelos Senhores Vereadores Nélio Aurélio de Souza, Alessandro Luiz Bonifácio e
Silvânio Aguiar Silva, e mais pelo Dr. Luciano Augusto de Freitas Nunes – Procurador
do Legislativo e pelo Dr. Diego Madeira Barbosa – Assessor Parlamentar. O Plenário
passou a direção da Mesa ao vereador Nélio Aurélio de Souza que solicitou a chamada
dos presentes. Sob a proteção de Deus, o vereador Nélio Aurélio de Souza abriu os
trabalhos, constatando a existência de número legal conforme as assinaturas apostas no
livro próprio, verificando-se a presença de todos os vereadores. Logo após, o vereador
Nélio Aurélio de Souza convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Na
sequência, o vereador Nélio Aurélio de Souza solicitou aos vereadores a apresentação
dos nomes que concorreriam, em escrutínio secreto, à eleição para os cargos da Mesa
Diretora Biênio

2015/2016. Foram

inscritos

os

seguintes

vereadores:

para

PRESIDENTE: Flávio de Almeida e José Guedes; para VICE-PRESIDENTE: André
Luiz Vieira da Silva e Maria Ângela Dias Lima Pereira; para SECRETÁRIO: Nélio
Aurélio de Souza e Leci Alves Campos. Os trabalhos foram suspensos para a
preparação das cédulas e, logo após, foram reabertos pelo vereador Nélio Aurélio de
Souza. Prosseguindo, o vereador Nélio Aurélio de Souza convocou os vereadores
Fausto Niquini Ferreira e Gilson Antônio Marques para atuarem como escrutinadores da
eleição. Dando início à votação, o vereador Silvânio Aguiar Silva convocou
nominalmente cada vereador para proferir o seu voto para o cargo de Presidente.
Concluída a votação, procedeu-se à apuração que culminou no seguinte resultado:
vereador Flávio de Almeida, cinco votos. Vereador José Guedes, cinco votos.
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Constatado o empate, procederam ao segundo escrutínio para o cargo de Presidente.
Dando início à votação, o vereador Silvânio Aguiar Silva convocou nominalmente cada
vereador para proferir o seu voto no segundo escrutínio para o cargo de Presidente.
Concluída a votação, procedeu-se à apuração que culminou no seguinte resultado:
vereador Flávio de Almeida, cinco votos. Vereador José Guedes, cinco votos. O
vereador José Guedes foi eleito para o cargo de Presidente da Mesa Diretora Biênio
2015/2016 por ser o mais idoso dos votados. Prosseguindo, o vereador Nélio Aurélio de
Souza convocou os vereadores Fausto Niquini Ferreira e Gilson Antônio Marques para
atuarem como escrutinadores da eleição. Dando início à votação, o vereador Silvânio
Aguiar Silva convocou nominalmente cada vereador para proferir o seu voto para o
cargo de Vice-Presidente. Concluída a votação, procedeu-se à apuração que culminou
no seguinte resultado: vereador André Luiz Vieira da Silva, cinco votos. Vereadora
Maria Ângela Dias Lima Pereira, cinco votos. Constatado o empate, procederam ao
segundo escrutínio para o cargo de Vice-Presidente. Dando início à votação, o vereador
Silvânio Aguiar Silva convocou nominalmente cada vereador para proferir o seu voto
no segundo escrutínio para o cargo de Vice-Presidente. Concluída a votação, procedeuse à apuração que culminou no seguinte resultado: vereador André Luiz Vieira da Silva,
cinco votos. Vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, cinco votos. A vereadora
Maria Ângela Dias Lima Pereira foi eleita para o cargo de Vice-Presidente da Mesa
Diretora Biênio 2015/2016 por ser a mais idosa dos votados. Prosseguindo, o vereador
Nélio Aurélio de Souza convocou os vereadores Fausto Niquini Ferreira e Gilson
Antônio Marques para atuarem como escrutinadores da eleição. Dando início à votação,
o vereador Silvânio Aguiar Silva convocou nominalmente cada vereador para proferir o
seu voto para o cargo de Secretário. Concluída a votação, procedeu-se à apuração que
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culminou no seguinte resultado: vereador Leci Alves Campos, cinco votos. Vereador
Nélio Aurélio de Souza, cinco votos. Constatado o empate, procederam ao segundo
escrutínio para o cargo de Secretário. Dando início à votação, o vereador Silvânio
Aguiar Silva convocou nominalmente cada vereador para proferir o seu voto no
segundo escrutínio para o cargo de Secretário. Concluída a votação, procedeu-se à
apuração que culminou no seguinte resultado: vereador Leci Alves Campos, cinco
votos. Vereador Nélio Aurélio de Souza, cinco votos. O vereador Nélio Aurélio de
Souza foi eleito para o cargo de Secretário da Mesa Diretora Biênio 2015/2016 por ser o
mais idoso dos votados. Dando sequência, o vereador Nélio Aurélio de Souza anunciou
que a Mesa Diretora Biênio 2015/2016 ficou assim composta: PRESIDENTE: vereador
José Guedes, com cinco votos; VICE-PRESIDENTE: Maria Ângela Dias Lima Pereira,
com cinco votos; SECRETÁRIO: Nélio Aurélio de Souza, com cinco votos. Cumpridas
as formalidades, o vereador Nélio Aurélio de Souza declarou empossada a Mesa
Diretora Biênio 2015/2016. O Senhor Presidente José Guedes proferiu discurso. Nada
mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou encerrados
os trabalhos.____________________________________________________________
Conforme solicitação da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, segue a íntegra do
discurso proferido pelo Presidente José Guedes: “Boa noite a todos. Quero, neste
momento, convidar o Procurador da Câmara para fazer parte da mesa. Quero, nesta
noite, agradecer a todos que me ajudaram nesta vitória. Esta eleição teve de tudo, um
batalhão de pessoas que não tinham nada a ver com a Câmara Municipal, nada a ver
com essa eleição, tentando me derrotar. Mas eu tive do meu lado, o tempo todo, quatro
companheiros fiéis, que tentaram de todas as maneiras, com jogo sujo e pesado, que eles
deixassem este barco. Foram momentos de aflição, mas os meus companheiros foram
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fiéis e eu não vou decepcioná-los. Quero dizer que eu tenho vinte e dois anos de Câmara
Municipal, toda vida em que fui vereador e que sou vereador, sempre lutei por esta
cidade. Nós vamos fazer uma oposição sim, uma oposição correta, nós vamos trabalhar
pela cidade. Foi o que eu fiz nas vezes em que eu sentei aqui como vereador e como expresidente, eu o fiz. Quero, neste momento, defender o vereador Alessandro Coxinha
com respeito ao caso de uma simples discussão com a médica no Hospital Nossa
Senhora de Lourdes. A direção do hospital enviou um ofício para a Câmara
cientificando o caso ocorrido. Eu li e reli o BO, não constava nada de grave e a Câmara
Municipal, por bem, achou que deveria arquivar a denúncia. E para a minha surpresa,
veio uma nova denúncia do mesmo caso que, pelo Regimento Interno, se não me
engano, no artigo 151 do Regimento Interno desta Casa, o processo que foi arquivado
não poderia ser analisado novamente. Como o ódio, o rancor e luta há muito tempo vêm
imperando nesta Casa. Desrespeitam a Lei Orgânica, o Regimento Interno, aliás,
desrespeitam não, rasgam. Rasgaram. Em uma reunião sem quórum afastaram o
vereador Coxinha pelo fato de ele ter declarado o tempo todo que votaria em mim para
Presidente. Ingressamos na justiça e, em quarenta e oito horas, o Alessandro Coxinha
retornou a sua condição de vereador. Mas o ódio continuava a imperar. Ingressaram na
justiça, na primeira vez perderam, não tinham nenhum embasamento na lei. Em todo
mundo não pode dar continuidade a uma reunião sem quórum, mas não queriam de
forma alguma largar o osso. Novamente, ingressaram na justiça e perderam. As leis têm
que ser obedecidas neste país por bem ou por mal. E continuaram as perseguições,
ingressaram com ação cautelar e a lei mostrou que estava tudo errado, perderam
novamente. Tudo aconteceu porque não foi cumprido um trato, queriam a reeleição e
não conseguiram o apoio da Câmara. Queriam atropelar o Regimento Interno da
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Câmara sobre o idoso. Para quem não sabe, como aconteceu neste momento, quando dá
empate o idoso será eleito. Na penúltima reunião da Câmara compareceu uma grande
multidão pelas atitudes injustiças praticadas contra o vereador Coxinha. Por pouco, não
aconteceu uma grande catástrofe por todas as possibilidades de não terem cumprido as
leis. Quero mandar um recado para algumas pessoas que trabalham na prefeitura e que
me perseguem comentando aos quatro cantos da cidade se eu não ganhasse esta
presidência eu estaria frito. Devolvo o recado, tenho vinte e dois anos como vereador e
nunca abaixei a cabeça e nunca abaixarei a cabeça para nenhum desses indivíduos mau
caráter. Eu sei de cor e salteado todas as pessoas que me perseguem ao longo da minha
longa vida, carreira política. Nunca aceitei e nunca aceitarei falsidade com relação a
minha pessoa. Não abaixarei a cabeça para esses mau caráter. Para finalizar, está
provado que à força ninguém consegue nada. Onde está a democracia desse país? Quero
agradecer novamente a todos, meus companheiros que me apoiaram e continuarei
batalhando por nossa terra. Obrigado”. _______________________________________

