Em tempo: Ata dos trabalhos da Reunião Especial da Câmara Municipal de Nova Lima
para eleição e posse do Vice-Presidente da Mesa Diretora Biênio 2015/2016. No dia
vinte e sete de agosto de dois mil e quinze, às oito horas e quinze minutos, reuniu-se a
Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos Senhores Vereadores José
Geraldo Guedes – Presidente e Silvânio Aguiar Silva – Secretário. O Senhor Presidente:
“Reunião Especial, 27 de agosto de 2015. Eleição ao cargo de Vice-Presidente da Mesa
Diretora Biênio 2015/2016 em virtude da renúncia da vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira ao cargo de Vice-Presidente titular da Mesa Diretora. Senhoras e senhores,
bom dia a todos. Em virtude da renúncia da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira
ao cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora em reunião ordinária do dia vinte e cinco
de agosto de dois mil e quinze, convoco o vereador Leci Campos para atuar como VicePresidente substituto”. O Senhor Presidente 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. Sob a proteção de
Deus, o Senhor Presidente abriu os trabalhos. O Senhor Presidente: “dando sequência a
esta sessão, solicito aos senhores vereadores a apresentação dos nomes que concorrerão
em escrutínio secreto à eleição para o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora Biênio
2015/2016”. O vereador André Luiz Vieira da Silva: “André Luiz Vieira da Silva”. O
vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente, por eu ser Vice-Presidente do
outro biênio, eu queria que o senhor consultasse o Plenário para ver se eu posso ser
candidato”. O Senhor Presidente: “eu acho que não há necessidade. Eu acho que o
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senhor tem todo o direito de concorrer”. O vereador Nélio Aurélio de Souza: “questão
de ordem. A sua alegação é que não tem legalidade de ser candidato? A Sua Excelência
disse? Tem porque já passou a... Foi a mesma situação minha. Acho que a Sua
Excelência, na minha opinião, tem condição de ser candidato, na minha opinião. Foi a
mesma situação minha essa situação que está ocorrendo aí. E tanto é que o Silvânio
passou por isso e está aí, foi à justiça e ganhou. Acho que não vai acontecer isso mais
aqui em termo de justiça. Mas eu acho que a Sua Excelência está apto a ser candidato.
Obrigado”. O Senhor Presidente: “então, nós temos dois candidatos: André Vieira e
Alessandro Bonifácio”. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “não, mas consulta só
para...”. O Senhor Presidente: “não precisa consultar, pois se já aconteceu o fato duas
vezes aqui. Não há necessidade. Eu acho...”. O vereador Nélio Aurélio de Souza: “por
mim pode consultar o Plenário que eu voto com a Sua Excelência”. O Senhor
Presidente: “eu vou consultar o Plenário então. Os vereadores que concordam que o
vereador Alessandro Bonifácio concorra permaneçam como estão. Aprovado por
unanimidade, dez votos”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente,
justificativa de voto. Eu votei a favor e vou concordar porque apesar de saber que
realmente aquele fato foi consumado, mas aquele caso ainda está sub judice. Ainda que
eu tenha notícias do vereador Leci que disse que esse processo seria retirado e tal, mas o
processo continua caminhando. Então, eu penso que essa consulta, e gostaria que
deixasse isso registrado em Ata, ela é interessante sim porque sacramenta aquela
decisão que nós tomamos no passado. Muito obrigado, Senhor Presidente”. O Senhor
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Presidente: “em seguida, solicito a preparação das cédulas para os cargos. Suspendo os
trabalhos por cinco minutos para a preparação das cédulas”. Decorrido o tempo, o
Senhor Presidente: “convoco os vereadores Gilson Marques e Flávio de Almeida para
serem os escrutinadores da eleição. Faremos a chamada nominal dos senhores
vereadores para exercerem o direito de voto: Alessandro Luiz Bonifácio, André Luiz
Vieira da Silva, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de Almeida, Gilson Antônio Marques,
José Geraldo Guedes, Leci Alves Campos, Maria Ângela Dias Lima Pereira, Nélio
Aurélio de Souza, Silvânio Aguiar Silva. Exercido por todos os vereadores o direito do
voto, autorizo os senhores escrutinadores a abrirem a urna para contagem dos votos. O
vereador Gilson Antônio Marques: “André Vieira e André Vieira, dois. Alessandro
Luiz Bonifácio. André Vieira. André Vieira. André Vieira. Alessandro Luiz Bonifácio.
Alessandro Luiz Bonifácio. Alessandro Luiz Bonifácio. E André Vieira. Seis André.
Quatro Alessandro”. O Senhor Presidente: “seis votos para o vereador André Vieira.
Quatro votos para Alessandro Bonifácio. Concluída a votação, o Vice-Presidente eleito
da Mesa Diretora da Câmara Municipal passa a ser o vereador André Vieira. Cumpridas
as formalidades, declaro-o empossado para o Biênio 2015/2016. O Vice-Presidente
eleito faz uso da palavra”. O vereador Nélio Aurélio de Souza: “questão de ordem.
Antes do Vice-Presidente eleito fazer a sua palavra, eu queria me ausentar e queria só
justificar o meu voto até porque nós só temos essa votação mesmo, foi uma reunião
específica para isso. Dizer que eu fiquei muito feliz da vereadora Ângela Lima se
renunciar e até achei muito tardiamente, poderia ser na minha mesma época, mas já que
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a Sua Excelência fez, fez um papel digno por falta de espaço de trabalho. E parabenizar
a Sua Excelência pela votação, que os vereadores na maioria o escolheu para este cargo.
E dizer sorte não existe mais, vai ter que ter muita competência e muita coragem, está
bom? E parabeniza-lo. Obrigado”. O vereador André Luiz Vieira da Silva: “bom dia a
todos. Embora o voto seja secreto, a gente sabe quem votou a nosso favor. Então, eu
queria agradecer os vereadores que votaram e confiaram na gente a esse cargo que eu
considero importante, embora a gente saiba que o Vice para alguns é uma figura... É um
personagem meramente figurativo, eu não entendo dessa forma, entendo que é um cargo
importante. E até lamento a vereadora ter renunciado pelos motivos pelos quais foram
apresentados aqui a sua renúncia, principalmente. Respeito sua decisão e pretendo estar
aqui assumindo o papel de Vice e todas as vezes que for necessitada a minha ação como
Vice, no papel de Vice, pode ter certeza que coragem não vai faltar para que as decisões
que têm que ser tomadas sejam tomadas. No mais eu aprendi que em todo trabalho há
proveito, então, vamos trabalhar que é o que a nossa cidade precisa. Obrigado. Deus
abençoe a todos”. O Senhor Presidente: “solicito aos senhores vereadores que
permaneçam no Plenário para a leitura e votação da Ata. Suspendo os trabalhos para a
confecção da Ata da presente reunião”. Decorrido o tempo, o Senhor Presidente:
“reinicio os trabalhos e solicito ao Senhor Secretário a leitura da Ata que todos os
vereadores presentes deverão assinar”. O Senhor Secretário: “eu quero esclarecer aos
vereadores que os depoimentos que foram dados aqui após a eleição serão colocados no
‘Em Tempo’ da próxima Ata”. O Senhor Secretário proferiu leitura da Ata. Logo após,
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o Senhor Presidente: “em discussão a Ata, em votação. Os vereadores que concordam
permaneçam como estão. Aprovada, dez votos. Agradecemos a presença de todos e, sob
a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos”. _________________________

