Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dezesseis de dezembro de dois mil e quatorze, às dezenove horas, quarenta e
cinco minutos, reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos
senhores vereadores: Nélio Aurélio de Souza – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio –
Vice-Presidente e Silvânio Aguiar Silva – Secretário. O Senhor Presidente comunicou:
“primeiro, pedir desculpas a vocês porque é umas das primeiras vezes que isso acontece
comigo aqui, nesses dezesseis anos que eu estou nesta Casa, de atrasar uma reunião
tanto assim. Então, eu peço duas, três vezes, desculpas em nome da Casa, mas nós
estamos aqui para começar a trabalhar nem que for tardiamente. Como a reunião já
extrapolou os horários, eu tenho que consultar o Plenário para a Presidência abrir a
reunião de novo. Os vereadores que estão em Plenário, que concordam que eu abra esta
reunião novamente, que possamos conduzi-la, permaneçam como estão. Aprovado, três,
seis, oito votos. A reunião está aberta”. O vereador José Guedes disse: “eu não concordo
de dar continuidade à reunião porque no Regimento Interno, nós podemos ter quinze
minutos de atraso e, pelo meu horário aqui, quase uma hora de atraso, então eu não
concordo, mais de uma hora. Então, eu não concordo de ter prosseguimento a reunião.
Vou me retirar. Obrigado”. O Senhor Presidente informou: “como a reunião tem
quórum, eu vou continuar”. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor
Secretário a chamada dos vereadores presentes. O Senhor Secretário proferiu a
chamada: “vereador Gilson Marques, vereador Flávio de Almeida, vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira, vereador André Vieira, Fausto Niquini, Alessandro Luiz
Bonifácio, Nélio Aurélio, José Geraldo Guedes e Silvânio Aguiar. Boa noite a todos e a
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todas”. O Senhor Presidente anunciou: “Sob a proteção de Deus, em nome do povo
nova-limense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta esta reunião
ordinária. Peço aos vereadores a dispensa do Hino Nacional devido ao atraso da
reunião. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, seis
votos”. O Senhor Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Serviços
Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.489/2014, que “Dispõe sobre o
direito das pessoas com deficiência visual de receberem o boleto de pagamento de IPTU
confeccionado em Linguagem Braile”. O Senhor Secretário começou a ler o parecer,
porém lembrou o Senhor Presidente de que a Ata da reunião anterior não havia sido
apreciada. Logo após, o Senhor Presidente comunicou que a Ata da Reunião Ordinária
do dia nove de dezembro de dois mil e quatorze foi encaminhada aos gabinetes para os
vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão; nenhum vereador se manifestou. O
Senhor Presidente informou: “aprovada, seis votos. Sete votos, retificando. Leci está em
pé ali, que eu não estou vendo ele. Solicito ao Senhor Secretário a leitura do parecer do
projeto que eu acabei de pedir para ele”. O vereador Flávio de Almeida afirmou: “falta
de quórum, Senhor Presidente”. O Senhor Presidente, verificando que os vereadores
Alessandro Luiz Bonifácio, André Luiz Vieira da Silva, Fausto Niquini Ferreira, José
Guedes e Leci Alves Campos saíram do Plenário, falou: “só um minuto. Ah é. Eu peço
tremendamente desculpa a todo o Plenário, mas não temos quórum, eu preciso encerrar
a reunião, infelizmente. Vocês me desculpem. Não foi porque eu queria ou não, que eu
estou aqui. Está bom? Obrigado a todos vocês. Está encerrado. Agora, as pessoas que
vieram aqui, da área de segurança, que quiserem conversar com nós, vereadores, nós
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vamos conversar, quem quiser...”. O vereador Gilson Antônio Marques solicitou: “eu
queria que registrasse em Ata que eu estou presente”. O vereador Flávio de Almeida
registrou: “eu também estou presente”. O Senhor Presidente disse: “o senhor está
presente, o vereador Flávio de Almeida, a vereadora Ângela Lima está presente”. O
vereador Silvânio Aguiar Silva afirmou: “Senhor Presidente, eu também gostaria...”. O
Senhor Presidente falou: “e o Presidente também. Está registrado. Obrigado”.________

