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Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dezenove de novembro de dois mil e treze, às dezoito horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa 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 ausência justificada dos vereadores André Luiz Vieira da Silva,
Flávio de Almeida e Gilson Antônio Marques. O Senhor Presidente convidou todos
para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Logo após, comunicou que a Ata da Reunião
Ordinária do dia doze de novembro de dois mil e treze foi encaminhada aos gabinetes
para os vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão; nenhum vereador se
manifestou. O Plenário aprovou a Ata. O Senhor Secretário proferiu leitura das
correspondências recebidas: 1) Ofício 043/13 do Gabinete do vereador André Luiz
Vieira da Silva; justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 19 de novembro por
motivos particulares; 2) Correspondência Interna nº GVF38/13 do vereador Flávio de
Almeida; informa que no dia 19 de novembro de 2013, por motivo de força maior, se
encontra impossibilitado de comparecer à sessão plenária da Câmara Municipal de Nova
Lima; 3) Comunicação Interna nº 164/2013 do Chefe de Gabinete do vereador Gilson
Antônio Marques, Danilo Paulo de Jesus; justifica a ausência do nobre vereador que
está internado no Hospital Nossa Senhora de Lourdes fazendo acompanhamento
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médico, por este motivo se encontra impossibilitado de comparecer à reunião ordinária
de hoje, dia 19 de novembro de 2013, conforme atestado em anexo. Em nome do
vereador, parabenizo todos os trabalhadores que contribuem efetivamente para a
prestação do serviço público de nossa cidade. O Senhor Presidente anunciou: “próxima
correspondência, Luiz Flávio Nardy Mota dos Correios. Esta correspondência vou
retirá-la de pauta porque foi um requerimento do vereador Flávio de Almeida aprovado
em Plenário e ele não está em Plenário; vou deixar para ler na sua presença”; 4) Carta
nº 006/2013/Dir. CSA-NL, da Diretora do Colégio Santo Agostinho – Unidade Nova
Lima, Lorena de Freitas Macedo; agradece à Corte Legislativa de Nova Lima pela
Moção de Congratulações ao Colégio apresentada pela vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira, assinada conjuntamente pelo vereador Alessandro Luiz Bonifácio e
aprovada pelos demais presentes na reunião plenária do dia 29 de outubro de 2013;
5) OF. SEC. GERAL nº 29/13–RE do Secretário-Geral da Governadoria, Gustavo de
Castro Magalhães. Ref.: Requerimento nº 150/13, de 13 de agosto, com o pleito
referente à instalação de passarela e quebra-molas no trevo do Bairro Cristais – Rodovia
MG 030 e Ofício DG-3486/2013 do Diretor Geral do DER/MG, José Élcio Santos
Monteze. Referência: OF. SEC. GERAL nº 2147/13–A; informa que, através do Termo
de Ajustamento de Conduta nº 188.09.00055-8, proveniente da 1ª Promotoria de Justiça
da Comarca daquele município, a empresa Rossi Residencial implantará uma passarela
no km 22,0 da MG-030. O Senhor Presidente informou: “as correspondências já foram
lidas, ainda tem mais uma correspondência, não há necessidade de lê-la porque é sobre a
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Comissão que nós criamos para resolver algumas questões no Bairro Mina D’água, a
Comissão já fez o seu trabalho, e daqui para frente pelo menos... eu já estou
dissolvendo-a. A Presidente Ângela Lima, Silvânio Aguiar e Leci Campos já cumpriram
seu papel e está dissolvida”. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da
proposição que deu entrada na Casa: Projeto de lei nº 1.372/2013, autoria da vereadora
Maria Ângela Dias Lima Pereira, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que
menciona e contém outras providências” – Associação de Apicultores das Cidades de
Rio Acima e Nova Lima - AACRANOLI. O Plenário e os membros das Comissões
consultados pelo Senhor Presidente, conforme solicitação da vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira, aprovaram a confecção de parecer conjunto para o supracitado
projeto, que foi encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. O
Plenário consultado pelo Senhor Presidente, autorizou a inclusão na pauta e entrada na
Casa dos projetos: 1) Projeto de lei nº 1.374/2013, autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a autorização para concessão de cestas natalinas aos servidores
estatutários e celetistas do município de Nova Lima, além de dar outras providências”.
O Senhor Presidente comunicou: “encaminhando este projeto à Presidente da Comissão
de Orçamento e posteriormente, durante a semana, ela faça o parecer conjunto de acordo
com o que foi acordado aqui neste momento. Estou encaminhando à Sua Excelência”;
2) Projeto de lei nº 1.373/2013, autoria da Mesa Diretora, que “Altera a Lei Municipal
2.331, de 24 de maio de 2013, que dispõe sobre autorização para contratação de
empresa operadora de Plano de Saúde e dá outras providências”. O Plenário consultado
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pelo Senhor Presidente, dispensou pareceres e interstícios para a votação deste projeto.
O vereador Fausto Niquini Ferreira registrou: “talvez poucos saibam, mas esta semana,
compreendida entre os dias 18 e 25 de novembro, traz consigo algo de muito especial,
uma mistura entre agradecer e celebrar. Trata-se da semana municipal de doação de
sangue. Agradecer, pois é certo que os nova-limenses trazem dentro de si a fraternidade
e a solidariedade acima de qualquer coisa, superando muitas das vezes a inércia do
poder público local que, mesmo obrigado por lei (Lei 1.977/2007), não fomenta de
forma efetiva campanhas e eventos voltados para o esclarecimento da população sobre a
importância em doar sangue. É preciso que o poder público desenvolva processos
educativos junto ao seu quadro de servidores e à população, com vistas à difusão de
conceitos de solidariedade e cidadania, bem como reconhecer a ineficiência nesse tipo
de trabalho. Nesse sentido e diante das dificuldades aqui apontadas, quero render aqui o
meu agradecimento e a minha homenagem pública aos doadores de sangue do ano de
2013. Vocês não doam sangue, vocês doam vidas. Muito obrigado”. Prosseguindo, o
Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.365/2013, que “Estima a Receita e
fixa a Despesa do Município de Nova Lima para o exercício financeiro de 2014”. O
Senhor Presidente passou a Presidência ao Vice para se ausentar por dois minutos. No
início da leitura do parecer, os vereadores José Guedes e Leci Alves Campos alertaram
para a ausência de quórum e o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por alguns
minutos. Com o retorno do vereador Nélio Aurélio de Souza ao Plenário, o Senhor
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Presidente reabriu a reunião e o Senhor Secretário continuou a leitura. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do Projeto de Lei nº 1.365/2013. O vereador Nélio
Aurélio de Souza reassumiu a Presidência. O Senhor Presidente disse: “este projeto é o
Orçamento 2014, ele já tem parecer da Comissão de Orçamento, ele está em discussão
na Casa e eu entendo que essa semana, no máximo no começo ou até no recesso da Casa
deve estar votado de acordo com o entendimento que tem a Casa. Os vereadores vão se
reunir na semana que vem, espero que este ano a Casa tenha recesso porque tem quase
três anos que não entra de recesso”. O vereador José Guedes falou: “quero neste
momento agradecer o Prefeito Cassinho por ter liberado a construção do CT (Centro de
treinamento do Villa Nova). O Villa Nova é o coração de Nova Lima. A luta foi muito
grande. O Villa Nova é um clube centenário, há anos nós vila-novenses aguardamos este
momento, é sem dúvida um momento histórico para o glorioso Leão do Bonfim. O Villa
Nova sem o seu Centro de treinamento é a mesma coisa que um soldado que vai à
guerra sem munição. Eu sou tão vila-novense que coloquei o nome do meu filho de
Iguatemi Villa Nova, com muita honra. Quero também agradecer o apoio que o prefeito
Cassinho tem dado ao esporte amador. Quero mandar um grande abraço para o meu
amigo Deputado João Vitor Xavier e ao Anizinho, Presidente do Villa Nova, que tem
contribuído muito para o nosso esporte de Nova Lima. Quero também agradecer nesta
noite o prefeito Cássio pela liberação da iluminação do campo do Nacional e do Morro
Velho. Agradeço por ter assinado hoje o projeto desta iluminação. Há anos, eu, como
representante daquela região e por ser o mais votado, venho lutando em prol daquela
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região; mais uma conquista nossa. Nós da região dos Cristais, muito em breve
poderemos praticar esportes à noite. Eu tenho cinquenta e dois anos que milito no
futebol amador, venho lutando porque, na minha opinião, o esporte amador é o lazer
para todos os nova-limenses. Durante 365 dias no ano o futebol amador é praticado na
cidade. Porque eu luto pelo futebol amador? Quando um jovem ou adolescente está
praticando o futebol amador, o esporte, ele está deixando de usar drogas, está deixando
de fazer coisas erradas, está deixando de ficar 24 horas em frente ao computador. Então,
Senhor Presidente, público presente, agradeço porque tem anos e anos que eu reivindico
isso e, graças a Deus, para a nossa felicidade e daquela região foi assinado o projeto da
iluminação. Mais uma vez agradeço o prefeito Cássio. Espero que para o ano nós
cresçamos mais dentro do futebol amador, que construam mais quadras, mais campos de
futebol porque no esporte amador ninguém ganha nada, pelo contrário, gasta-se do seu
próprio recurso para manter os clubes. Obrigado”. O vereador Silvânio Aguiar Silva
afirmou: “eu quero, na fala do nobre vereador José Guedes ao parabenizar o prefeito por
essa ação da construção do CT do Villa Nova hoje, parabenizar também o companheiro
vereador José Guedes e também o Senhor Presidente por serem incansáveis nesta luta
em nome do futebol de Nova Lima, especificamente do esporte e do Villa Nova. Eu
quero também fazer menção aqui e agradecer ao prefeito porque estive hoje nesta
cerimônia lá, onde ele anunciou um investimento no esporte de Nova Lima. Desde já
agradeço ao Senhor Prefeito por estar iluminando o campo do Aliados, um requerimento
que passou nesta Casa, de autoria do vereador Silvânio Aguiar, e também já nos disse da
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possibilidade de estar iluminando também o campo do Nova Suíça. Isso vai ser
extremamente importante, aquela região está em pleno desenvolvimento e a gente sabe
das dificuldades das pessoas à noite, naquele campo ali. Então, agradeço o prefeito por
todo investimento no Villa Nova, mas também pelo investimento que tem feito no
esporte amador do município de Nova Lima”. O Senhor Presidente registrou: “só
lembrar os depoimentos dos vereadores, tomara que façam as coisas certas lá. Primeiro
que para pôr dinheiro público em qualquer coisa, o imóvel tem que ser do município,
tomara que tenham consciência de fazer isso”; 2) Parecer da Comissão de Legislação e
Justiça referente ao Projeto de lei nº 1.370/2013, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
inserção do nome da cidade de Nova Lima em peças publicitárias”. Durante a leitura do
parecer, o Senhor Secretário anunciou que estava sem quórum na Casa mais uma vez. O
Senhor Presidente comunicou que o vereador José Guedes foi ao banheiro e iam
aguardá-lo. O vereador José Guedes retornou ao Plenário e o Senhor Secretário
finalizou a leitura do parecer. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
Projeto de lei nº 1.370/2013, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
Municipais; 3) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de lei
nº 1.371/2013, que “Dispõe sobre o Programa Municipal de Prevenção e Controle do
Diabetes
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estabelecimentos da rede pública municipal”. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
Municipais. O Senhor Presidente informou: “antes de passar para a segunda parte, os
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vereadores vão ver na pauta, eu vou inverter dois projetos e depois vou comentar sobre
os dois projetos”. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão e
votação: 1) Projeto de Lei nº 1.348/2013, que “Dispõe sobre a apresentação de artistas
de rua nos logradouros públicos do Município de Nova Lima e dá outras providências”.
Em segunda e última votação, aprovado por seis votos e encaminhado à sanção;
2) Projeto de lei nº 1.373/2013, que “Altera a Lei Municipal 2.331, de 24 de maio de
2013, que dispõe sobre autorização para contratação de empresa operadora de Plano de
Saúde e dá outras providências”. Em primeira e segunda votação, aprovado por seis
votos e encaminhado à sanção; 3) Projeto de lei nº 1.368/2013, que “Dá denominação à
via pública que menciona” – Rua Santa Rita de Cassia. Em primeira votação, aprovado
por seis votos. O vereador Leci Alves Campos propôs requerimento verbal: “Senhor
Presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse registrada uma Moção de
Pêsames à família da Sra. Sara de Ávila de Oliveira, artista plástica que foi
homenageada nesta Casa no dia cinco de novembro, Dia Nacional da Cultura, cujo
quadro artístico que se encontra atrás de Vossa Excelência foi um presente dela à Casa.
Aproveito também para comunicar que a família enviou um convite a esta Casa para a
Missa de Sétimo Dia, contudo, coincidiu de ser no mesmo horário da nossa reunião e,
assim, justificamos a nossa ausência”. O Senhor Presidente disse: “ficaram dois projetos
para trás como os vereadores podem ver na pauta, que são o 1.333 e o 1.361, ambos do
Poder Executivo. Como é notório e todos nós estamos vendo, na Casa faltam quatro
vereadores. Já foi pedido vista nesses processos, acho que em um só, no outro não. Eu
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estou pedindo aos vereadores que tenham compreensão porque a Presidência está
tirando os dois de pauta, espero que vocês concordem, que na semana que vem a Casa
tem todos os vereadores, tem uma discussão mais ampla e mais consistente para que
possamos votar na semana que vem. Eu estou tirando eles de pauta, espero que os
vereadores entendam isso e concordem”. Indagou à vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira se ela quer falar. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira respondeu: “eu
quero porque é lamentável que hoje, dia em que a Casa que vai homenagear o
funcionário público que presta serviço para o município, tanto no Executivo quanto no
Legislativo, esta Casa esteja esvaziada para não votar os projetos do Executivo. Projetos
esses de grande alcance social, principalmente os doze milhões que vão ser usados no
saneamento básico dos bairros Bela Fama, Nossa Senhora de Fátima e Nova Suíça. É
lamentável, Presidente, que isto realmente esteja ocorrendo nesta Casa. É lamentável
que vereadores que fazem aqui discursos, pedindo para fazer parecer em conjunto
porque as chuvas estão chegando e a defesa civil não tem coordenadoria e pode
acontecer um desastre no município de Nova Lima, mas não vem aqui para votar o
projeto que cria a Coordenadoria de Defesa Civil. É muito bom fazer discurso, é muito
fácil fazer discurso, mas na hora da ação é isto o que o Senhor está vendo aqui. Este
aqui é o trabalho do vereador. Nós fomos aí julgados em jornais que nós ganhamos 44
mil reais e que trabalhamos uma vez por semana, quando trabalhamos uma vez por
semana. Isto, Senhor Presidente, é lamentável e, principalmente, hoje que nós vamos
homenagear o funcionário público, o servidor público. E o vereador é um servidor
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público. Eu, Senhor Presidente, lamento mesmo porque as pessoas tem que ter coragem
de votar a favor ou contra, este é o nosso papel de vereador, votar a favor ou contra. Eu
lamento, Senhor Presidente, a gente estar tirando de pauta estes dois projetos, mas eles
têm que entrar na próxima semana, não vai ter outra alternativa, eles têm que entrar na
próxima semana e tem que ter quórum porque nós não podemos faltar duas reuniões
seguidas. Eu espero que, realmente, esta comunidade saiba, realmente, o que está
acontecendo; acompanhe, realmente, o trabalho da Câmara e veja, realmente, estes 44
mil reais que nós ganhamos por mês, como dizem, se realmente isto está valendo a pena
ou não. Hoje, Dia da Bandeira, símbolo da nossa Pátria. ‘Salve lindo pendão da
esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença à lembrança, a grandeza da
Pátria nos traz’. Estou falando do Hino da Bandeira para lembrar que nós estamos agora,
no país, diante do maior escândalo político e que está sendo consumado com a prisão
dos mensaleiros. Nós temos que estar atentos para isto para a gente saber, realmente,
escolher os nossos representantes, seja na câmara federal, seja na câmara estadual, seja
na câmara municipal, porque nós temos que estar a serviço desta Pátria, não a serviço de
mim mesma, mas a serviço de uma Pátria. E a nossa Pátria é aqui em Nova Lima. Então,
Senhor Presidente, eu lamento profundamente ter que tirar estes dois prefeitos de
pauta”. O Senhor Presidente falou: “eu não queria levar essa discussão senão depois eu
vou ter que falar também, mas a Sua Excelência comentou no projeto, eu vou ter que
falar. O vereador Silvânio Aguiar Silva afirmou: “Senhor Presidente, eu quero fazer
aqui as minhas homenagens à vereadora Ângela Lima. Eu prometi para mim mesmo,
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prometi para a minha comunidade que eu não iria mais tocar nesse assunto desse projeto
dos doze milhões. Porque ficou parecendo aqui que esse projeto era do Silvânio Aguiar,
quando na verdade não é, esse projeto é do governo. E ficam aí dizendo que Nova Lima
não precisa desse projeto, que Nova Lima tem dinheiro demais. Olha, é fácil demais
fazer conta para dizer que Nova Lima tem dinheiro. Agora, vir aqui, vereadora, igual a
senhora muito bem disse, colocar a cara e dizer que não vai votar, aí já é mais
complicado. Eu tenho aqui algumas pessoas da comunidade do Nossa Senhora de
Fátima, do Bela Fama, e a gente pediu às pessoas: ‘não, não vamos lá na Câmara não,
porque teve uma crítica que eu estava enchendo a Casa com as pessoas e que isso podia
estar fazendo uma certa pressão e que os vereadores não votariam no projeto muito em
função disso’. Eu convoco as pessoas para na próxima reunião, que os vereadores vão
ter que colocar a cara aqui, vão ter que dizer. Esse discurso de dizer que Nova Lima vai
ter setecentos milhões, que Nova Lima não precisa disso, isso é coisa de quem não sabe
fazer conta porque os juros deste dinheiro que vai vim para o município são juros
baixíssimos. Governo Federal faz isso, Governo do Estado faz isso. E se Nova Lima não
fizesse e o outro fosse a situação, diria que Nova Lima está rejeitando dinheiro do
Governo Federal. O discurso ia ser esse. Tem discurso pronto para tudo, vereadora, tem
discurso pronto para tudo. Então, eu convoco a população para participar da nossa
próxima reunião. Muito bem dito, vereadora, com relação à questão das coordenadorias,
todo mundo defendendo aqui participação popular, todo mundo defendendo que precisa
de representação e na hora de votar não senta aqui nessa cadeira? Ora, pelo amor de
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Deus, tem alguma coisa errada acontecendo. Muito obrigado a todos”. O Senhor
Presidente passou a Presidência ao Vice para dizer umas palavrinhas como vereador. O
Plenário consultado pelo Senhor Presidente, aprovou por seis votos a moção proposta
pelo vereador Leci Alves Campos. O vereador Nélio Aurélio de Souza registrou: “vou
deixar um esclarecimento bem tranquilo. Eu, como faço parte da Presidência desta Casa,
desta instituição, não gosto muito de entrar em debate com nenhum vereador, eu
procuro nem falar nome. Na verdade, na hora que nós estávamos na Ata, eu estava
tentando costurar um acordo aqui para que as coisas conduzissem certas. O que é certo?
Nós não temos condições de não dar quórum para a homenagem aos funcionários que
será feita aqui hoje. Nós temos que arrumar quórum de qualquer maneira, saia da onde
sair, não importa. Eles têm que ser homenageados e isso nós fazemos. Aí, eu fiz um
acordo que tirassem esses dois projetos de pauta porque, na verdade, eu entendo que tem
que ter uma discussão mais ampla”. O Senhor Presidente comunicou que não havia
quórum e suspendeu a reunião por alguns minutos. Após constatar o quórum, o Senhor
Presidente reabriu a reunião. O vereador Nélio Aurélio de Souza continuou: “eu sou o
tipo de vereador que em primeira mão está a minha cara para qualquer coisa que eu vou
fazer. Não adianta eu aqui, porque esses dois projetos hoje, se eu não faço esse acordo, e
eles entenderam, os outros vereadores, principalmente os que tem interesse que o
projeto seja votado, foram bastante conscientes e fizeram o acordo. Porque senão eu saia
do Plenário, não dava quórum e quem ia ficar prejudicado é quem ia receber o título,
isso eu não quero fazer. Porque isso é uma covardia, você marcar aqui, o requerimento
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não é meu, é do vereador Alessandro Coxinha, a homenagem é dele, eu não vou fazer
isso com vereador nenhum. A homenagem está acontecendo porque eu estou sentado
aqui na cadeira. Agora, nós temos que entender que isso aqui é uma Casa política e aqui
já está começando a chegar oposição e situação. Aqui não vai ficar só situação não. Isso
é a coisa mais natural do mundo. Eu, por exemplo, esses dois projetos vão entrar na
reunião de terça que vem e eu vou votar contra os dois porque não concordo com os
dois, absolutamente. Eu só fiz esse acordo aqui hoje, nem era para nós estarmos aqui,
fizemos esse acordo em respeito às pessoas que vão receber a homenagem aqui hoje. E
só para lembrar, no bairro que eu moro há vinte e dois anos não tem um asfalto,
nenhum, nenhum. Eu duvido, nenhum. Vai lá em vinte e dois e acha quem pôs um
asfalto lá. Estão asfaltando Bicalho todo que foi asfaltado antes de o prefeito sair em
2012, estava todo asfaltado, estão jogando asfalto em cima de asfalto. Jogando dinheiro
no lixo. Não vou entrar em mais detalhes aqui, estou só resguardando também os
vereadores que votaram, até bom para dar a oportunidade para eles estarem aqui e pôr a
cara igual estou pondo, eu vou votar contra os dois projetos, eles chegam aqui e votam.
O que tem isso? Já tem dois meses que estão aqui, mais uma semana? Não tem
problema nenhum. O que nós fizemos, hoje, nós vereadores, isso foi bom, foi ótimo
para a Casa, vamos fazer a homenagem para quem merece”. A vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira disse: “Senhor Presidente, eu lamentei a retirada dos projetos. Mas
em momento algum eu quis dizer que quem ficou ou quem saiu. Eu só lamentei”. O
vereador Nélio Aurélio de Souza reassumiu a Presidência. O Senhor Presidente falou:
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“estou tirando de pauta o Projeto 1.333 como eu já disse e o 1.361. Entrará em votação,
vereadora, com certeza, porque eu vou dirigir esta Casa com dignidade e com
democracia, semana que vem. Quem quiser votar que vote, como eu falei que eu já vou
votar semana que vem”. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira afirmou: “Senhor
Presidente, queria dar um retorno para o Senhor porque na última reunião o Senhor
falou a respeito do bota-fora que está muito sério no município de Nova Lima. Eu entrei
em contato com o Secretário de Obras, o Santinho, ele falou comigo que a Secretaria de
Obras que é responsável pelo bota-fora. E que, realmente, lá na Via de Integração está
uma coisa horrorosa igual o Senhor falou, o Senhor comentou aqui, mas que,
infelizmente, eles não têm local para colocar esse material. Mas que ele está nos
prometendo que, dentro de trinta dias, ele estará organizando um local no aterro
sanitário para poder despejar esse material. E aí, a gente diminuir esses entulhos na
cidade. Mas o responsável é a Secretaria de Obras”. O Senhor Presidente disse: “muito
obrigado, vereadora. Se a Sua Excelência puder fazer uma correspondência para entrar
na reunião da semana que vem, para a gente ler isso e até pôr no jornal para dar
explicação à população, será interessante”. No Grande Expediente, o vereador José
Guedes registrou: “eu espero que esta Câmara tome providências urgentes contra as
calúnias, difamações que estão fazendo contra a Câmara e contra os vereadores.
Exemplo: elemento de um jornal chega e coloca que os vereadores recebem por reuniões
extraordinárias. É um grande mentiroso, espero que a Câmara, através de todos os
vereadores, processe esse elemento porque não é justo. Há quantos anos nós não temos
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férias aqui na Câmara? Os prefeitos sempre pedem as extras aqui enquanto a Câmara
está de recesso, nós viemos com a maior boa-vontade e não recebemos. Não é justo,
Senhor Presidente, que um elemento lá fora, que é um frustrado, que já foi candidato a
vereador por duas vezes, não alcançou sequer cem votos, uma mixaria de votos. Então, é
um frustrado que fica difamando a Câmara e uma parte do povo acredita nesse elemento
porque está escrito. Uma parte grande do povo acredita nas mentiras dos jornais. Quero
dizer também que este humilde vereador de Nova Lima gostaria, neste momento, de
parabenizar o Joaquim Barbosa. Se não fosse o Joaquim Barbosa, o pessoal, os
políticos, os empresários do mensalão não estariam na cadeia. Este, realmente, é um
homem digno de alcançar a Presidência da República. Que os partidos abram os olhos e
convoquem esse homem para fazer sua inscrição em um partido e candidatar à
Presidência. Este homem, sozinho praticamente, tem peitado os malfeitores do Brasil.
Corajoso, uma pessoa humilde, simples, que veio lá de baixo e tem feito uma limpeza
nesse Brasil. A limpeza só não foi completa porque faltou um, o maior mentor de tudo
está fora. O seu nome nunca foi ventilado, não sei por que cargas d’águas. Porque o
mentor disso tudo, o que sabe tudo disse que não sabe nada. Eu gostaria que os partidos
do Brasil abrissem os olhos e fizessem a inscrição do Doutor Joaquim Barbosa para ser
candidato à Presidência da República. É isto que o Brasil precisa, de uma pessoa que vai
passar a régua, começar do zero nesse país. Nosso país está no fundo do poço e eu
acredito e sonho ainda com o Brasil com os políticos de mãos limpas. Só assim,
principalmente, os mais humildes terão suas moradias dignas, sua alimentação, saúde e
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ensino digno. Abram os olhos, os partidos, e façam a inscrição imediata do Joaquim
Barbosa para que ele possa ser candidato à Presidência da República ainda na próxima
eleição”. O Senhor Presidente falou: “lembrando à Sua Excelência que o que estão
fazendo com a Câmara é realmente uma injustiça. E que eu falei nesse Plenário, há dias
atrás, que a matéria do O Tempo, eu vou ter o prazer de anunciar na próxima semana,
não vou anunciar hoje porque não estão todos os vereadores aqui, até para eles saberem
quem fez aquela matéria daquela injustiça que fizeram com a Câmara”. O Senhor
Presidente deu início à Homenagem ao Servidor Público Municipal conforme
requerimento do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, e anunciou: “Hoje, temos a honra
de homenagear os servidores públicos municipais pela passagem do dia do servidor e
também pela dedicação ao longo de tantos anos ao Poder Executivo e Legislativo. Serão
agraciados nesta noite servidores com mais tempo de serviço. Destacamos e
agradecemos as presenças dos homenageados de honra: Antônio Nelson - Poder
Executivo; Ademir Garcez de Almeida - Poder Executivo; Antônio Januário - Poder
Executivo; Antônio Oliveira Silva - Poder Executivo; Avelino Bitencourtt Dornelas Poder Legislativo; Carlos Antônio Benigno - Poder Executivo; Eliene Costa Arantes Poder Legislativo; Geraldo Manoel Silva - Poder Executivo; José de Cássia Souza Poder Executivo; Rogério Henrique do Amparo - Poder Executivo; Valdir Bernardo
Ferreira - Poder Executivo; Vilma Penido de Barros - Poder Executivo. Agradecemos a
presença dos familiares e amigos dos homenageados”. Em seguida, o vereador
Alessandro Luiz Bonifácio, autor do requerimento, procedeu a sua homenagem: “Hoje,
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a Casa Legislativa tem o prazer de receber alguns dos milhares de cidadãos que são
fundamentais para que nossa cidade cresça sempre com qualidade de vida e atendendo
aos anseios da população. É com muita honra que cumprimento em nome de todos os
meus nobres colegas vereadores, os servidores mais antigos ainda na ativa com trabalho
ininterrupto na Câmara e na Prefeitura de Nova Lima. Aproveito a oportunidade para
estender a homenagem que aqui prestamos, para todos os servidores públicos
municipais que se dedicam no dia a dia para promover uma cidade melhor. Falo com
orgulho desse dia por também estar inserido nesta categoria desde 2004, como
concursado motorista, quando passei no concurso da Prefeitura Municipal de Nova
Lima. Foi lá que aprendi o quanto a participação ativa de cada funcionário e o trabalho
em conjunto são fundamentais para o nosso município se destacar. Foi como servidor
público ainda que dei meus primeiros passos para hoje estar aqui nesta Casa Legislativa
representando com muito orgulho a nossa categoria. A data de 28 de outubro foi
instituída em 1939 pelo então presidente Getúlio Vargas e marca a criação de Leis que
regem os direitos e deveres dos funcionários que prestam serviços na administração
pública. Em Nova Lima, são muitos os que se dedicam à administração pública há mais
de 25 anos, procurando sempre atender às demandas da população com qualidade e
presteza. É por isso que me sinto honrado em homenagear os servidores da Prefeitura:
Ademir Garcez de Almeida, Antônio Januário, Antônio Nelson, Antônio Oliveira Silva,
Carlos Antônio Benigno, Geraldo Manoel Silva, José de Cassia Souza, Rogerio
Henrique do Amparo, Valdir Bernardo Ferreira e Dona Vilma Penido de Barros, que se
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dedicam há tantos anos nas secretarias de obras, de educação, cultura, planejamento e
administração. Em nome desses servidores agradeço imensamente o trabalho de todos
os funcionários da Prefeitura. Não poderia deixar de agradecer também o trabalho em
excelência promovido pelos servidores da Câmara Municipal de Nova Lima. Todos os
que aqui trabalham desempenham com carinho e dedicação a função de promover, em
conjunto com os vereadores, um Legislativo que atue em sintonia com as comunidades.
Para agradecer o trabalho de todos esses servidores, fica a nossa homenagem a Avelino
Bitencourtt Dornelas e Eliene Costa Arantes, funcionários que têm mais tempo
ininterrupto de serviços prestados na Câmara Municipal. Comemorar o Dia do Servidor
é a nossa forma de agradecer a cada colaborador que deixa sua marca no dia a dia do
Legislativo e do Executivo. Hoje, a Câmara de Nova Lima está em festa e resumo aqui
em uma palavra o sentimento de toda cidade pela dedicação do funcionário público:
gratidão. Gratidão por nos fazer acreditar, por caminhar conosco e por serem
protagonistas da construção de uma cidade para todos. A todos os servidores do nosso
município muito obrigado. Quero deixar um carinho especial a todos os meus amigos,
companheiros vereadores, como a vereadora Ângela Lima falou, não poderíamos deixar
de prestar uma homenagem tão grandiosa. Respeito todos os vereadores que não
puderam estar aqui, mas muito obrigado a vocês aqui presentes, de coração, muito
obrigado mesmo, Leci Campos, Ângela Lima, José Guedes, Nélio Aurélio e Silvânio.
No último final de semana na Festa do Servidor, também um projeto de minha autoria,
homenageamos um funcionário de cada secretaria. Acho que estou aqui, como falei no
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texto, aprendi muito sendo este tempo todo, já vai para dez anos como motorista da
prefeitura, com cada um, passei em cada secretaria e aprendi com cada um. O Avelino
me ajudando com o xerox; o Carlinhos no Pátio de Obras; o Nelson na garagem lavando
carro, mas sempre me dando um conselho; o Tonho; a Dona Vilma, não posso me
esquecer dela, desde o Ana Nascimento; o Rogério que sempre falava ‘não é coxa é
empadinha’. Cada um aqui tem um pedacinho. Muito obrigado a vocês por representar
tão grande esta cidade que é Nova Lima, muito obrigado”. Na sequência, o vereador
Alessandro Luiz Bonifácio entregou a Homenagem da Menção Honrosa ao Senhor
Antônio Nelson, funcionário do Poder Executivo com mais tempo de serviço. A
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira entregou a homenagem ao Senhor Ademir
Garcez de Almeida - Poder Executivo. O vereador Silvânio Aguiar Silva entregou a
homenagem ao Senhor Antônio Januário - Poder Executivo. O vereador Fausto Niquini
Ferreira entregou a homenagem ao Senhor Antônio Oliveira Silva - Poder Executivo. O
vereador José Guedes entregou a homenagem ao Senhor Avelino Bitencourtt Dornelas funcionário do Poder Legislativo com mais tempo de serviço. O vereador Alessandro
Luiz Bonifácio entregou a homenagem ao Senhor Carlos Antônio Benigno - Poder
Executivo. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira entregou a homenagem ao
Senhor Geraldo Manoel Silva - Poder Executivo. O vereador Leci Alves Campos
entregou a homenagem ao Senhor Valdir Bernardo Ferreira - Poder Executivo. O
vereador Alessandro Luiz Bonifácio entregou a homenagem ao Senhor Rogério
Henrique do Amparo - Poder Executivo. O vereador José Guedes entregou a
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homenagem à Senhora Vilma Penido de Barros - Poder Executivo. O Senhor Presidente
entregou a homenagem à Senhora Eliene Costa Arantes - Poder Legislativo. O vereador
Silvânio Aguiar Silva afirmou: “quero agradecer aos funcionários públicos que estão
aqui hoje; agradecer a Deus por estar me dando a oportunidade de viver este momento.
A minha primeira profissão na vida foi motorista da prefeitura de Nova Lima em 1992 e
durante dez anos trabalhei como motorista, sendo assim como hoje o sou, servidor
público. Depois disto ocupei vários cargos na prefeitura, o que me dá hoje a felicidade e
a alegria de dizer que conheço muito bem o papel que o funcionário público exerce na
comunidade, dando um pouquinho de si para cada um dos nova-limenses. Eu costumo
dizer que as pessoas quando a gente pergunta na rua ‘você conhece Vilma?’. ‘Ah, não
conheço, quem é Vilma?’. ‘Vilma lá da escola, Vilma da prefeitura’. A hora em que
você fala Vilma da prefeitura, né Eliene? ‘Eliene, quem é essa Eliene’. De repente, a
hora que você fala ‘Eliene da Câmara Municipal’. Esta identidade que o profissional
tem com aquilo que ele faz é a grande magia, quando você pode chegar numa certa
altura da sua vida, que você não é mais reconhecido única e exclusivamente pelo seu
nome, mas é reconhecido por aquilo que você faz. Me dá muito prazer estar aqui hoje
homenageando os servidores públicos da prefeitura de Nova Lima, da Câmara
Municipal, todos os servidores que, assim como o nome diz, servem à nossa população.
Quero deixar o meu abraço carinhoso a cada um de vocês. Vejo ali a diretora da escola
da minha filha e fico muito feliz da senhora estar aqui hoje; eu lembro que quando
precisei muito dela, quando eu era ainda Secretário, me atendeu maravilhosamente bem
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e é por isso que a gente pode chamar de servidor público, este nome que dá para a gente
muita felicidade de pertencer a esta classe. Parabéns a todos vocês. Parabéns ao
vereador Alessandro Luiz Bonifácio que vem se mostrando com o tempo uma pessoa
extremamente preocupada com esta classe do servidor público, não é única e
exclusivamente por esta homenagem que ele faz aqui hoje. O Coxinha tem demonstrado
no dia-a-dia o seu carinho, a sua preocupação por esta classe dos servidores públicos.
Parabéns ao nosso companheiro, Vice-Presidente da Casa, Alessandro Luiz Bonifácio.
Parabéns a todos os vereadores, mesmo os que por algum motivo de saúde ou por outros
motivos aqui não estão hoje, mas eu tenho certeza de que em espírito estão aqui
agradecendo a cada um de vocês funcionários públicos do município de Nova Lima.
Parabéns a todos”. O vereador José Guedes registrou: “eu iniciei a minha carreira na
prefeitura aos doze anos, varrendo rua. Trabalhei na prefeitura quarenta anos, portanto,
conheço todos os servidores da Câmara e da prefeitura. Vou começar a falar da Eliene,
no meu primeiro mandato, há vinte e tantos anos atrás, nós erámos quinze vereadores,
ela era a única secretária da Câmara e dava conta com a sua boa-vontade, trabalhava até
fora do horário e sempre deu conta das tarefas para quinze vereadores. Não era fácil. O
nosso prédio aqui, Eliene trabalhava lá no porão, era puro mofo; às vezes, Eliene tinha
que trabalhar até com máscara, prejudicava a saúde dela. Não foram fáceis aqueles
tempos do passado, pouco dinheiro, não tinha dinheiro nem para reformar, nem para
pintar a Câmara. Eliene sempre com aquela boa-vontade, aquela presteza, até hoje é a
mesma pessoa, grande funcionária desta Câmara, grande trabalhadora, honesta. Avelino
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também é do meu tempo lá trás, uma pessoa que sempre atende os vereadores com o
maior carinho, com a maior presteza, com a maior boa-vontade. Os dois estão de
parabéns, como funcionários da Câmara, vocês realmente merecem esta grande
homenagem. Vilma Penido de Barros conheço desde criança, quando ela era funcionária
na prefeitura, uma pessoa digna; em nome dela homenageio as demais pessoas. O
Rogério trabalhou comigo, o Carlinhos, todos aqui eu conheço, o Antônio, nosso amigo,
uma pessoa das mais antigas na prefeitura. Todos nós somos pessoas trabalhadoras,
vocês ajudaram a construir Nova Lima e continuam ainda neste trabalho que não é fácil,
trabalhar em serviço público tem que ser habilidoso, tem que ter boa-vontade, ter raça
porque não é fácil lidar com o povo, atender o povo com presteza. Eu iniciei na
prefeitura, repetindo, aos doze anos, varredor de rua. As ruas aqui não tinham
calçamento, era um poeirão tremendo e, graças a Deus, hoje eu alcancei os meus seis
mandatos, lutando principalmente pelas pessoas mais carentes. Todos vocês conhecem o
meu trabalho, eu trabalho na periferia e continuo me colocando aqui à disposição de
todos vocês que algum dia precisar de alguma coisa da Câmara, pode me procurar que
vou atendê-los com a maior boa-vontade. Nova Lima hoje é uma terra maravilhosa, é
uma terra boa para criar nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos, Nova Lima está
no topo. Espero que para o futuro próximo ela seja mais bem dirigida porque dinheiro
nós vamos ter. Nós temos dinheiro, nós temos uma ótima arrecadação. Não pode o
prefeito jogar o dinheiro do município no ralo, as necessidades estão aí. Nova Lima, se
for bem dirigida, será uma das melhores cidades do Brasil para se viver”. O vereador
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Fausto Niquini Ferreira disse: “não fui servidor público, mas gostaria de parabenizá-los
por esta homenagem e dizer a cada um de vocês que, com certeza, todos fazem parte da
história da nossa querida cidade Nova Lima. Parabéns, muito obrigado”. A vereadora
Maria Ângela Dias Lima Pereira falou: “é uma alegria, hoje, estar aqui homenageando o
servidor público. Um dia o meu irmão falou ‘para ser servidor público tem que gostar de
ser servidor público’. Porque aí você vai fazer o trabalho com alegria, com satisfação e
você, realmente, vai atender à população como a população merece. E eu vejo isto em
você, Carlinhos, com este seu sorriso largo, com esta sua alegria, há quanto tempo você
escolheu ser servidor público. Eu quero, na pessoa de Carlinhos, na pessoa de Antônio
que serviu muito a meu pai quando o meu pai foi prefeito neste município; eu quero, em
nome deles, estender os meus cumprimentos a todos os servidores municipais do
Executivo. E Eliene mais o nosso querido Avelino que atende a gente com um sorriso
tão bom, tão agradável; Eliene sempre disposta, o que José Guedes falou sobre ela é,
realmente, uma verdade. Em nome dos dois, eu quero estender a minha homenagem a
todos os servidores da Câmara Municipal de Nova Lima. Eu tive a honra de ser também
servidora pública e o fiz com muita disponibilidade, com muito carinho e com muita
vontade. Eu fui muito feliz enquanto eu prestei serviço como servidora pública do
estado e também do município de Nova Lima. E hoje aqui na Câmara eu também sou
uma servidora pública e sou uma servidora pública com muito orgulho. Parabéns a
vocês, que Deus continue abençoando vocês. Obrigada”. O vereador Leci Alves Campos
afirmou: “estou aqui vendo vocês sentados aí, estou lembrando que muito antes de ser
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uma servidora pública municipal, Vilma era servidora pública estadual. Quando eu
estudava no Cristiano Machado, Vilma era responsável pela biblioteca e nos dava aula
de leitura. Nós alunos do Cristiano, de Dona Vanda, de Dona Sônia, com sete, oito anos,
já tínhamos a presença calorosa de Vilma como servidora pública estadual. E o Valdir,
eu gostaria de mencionar com um carinho especial porque eu tive a honra de ser
Secretário de Cultura quando ele é funcionário da Secretaria de Cultura, cumprindo suas
obrigações como servidor público na biblioteca pública municipal. Então, Valdir, em
seu nome, cumprimento todos aqui homenageados. O vereador Alessandro Coxinha é
uma pessoa apropriadíssima para fazer esta homenagem porque ele é um servidor
público, então, entende muito bem o que deve ser homenageado a vocês que dedicam
seu trabalho à nossa cidade. A diferença é que vocês são servidores e eu estou servidor,
o meu período é limitado, pode ser prorrogado, mas vocês a vida toda estão servindo à
população e, assim, Nova Lima agradece este trabalho maravilhoso que todos
desempenham”. O Senhor Presidente registrou: “moro em Nova Lima desde 1990, sou
vereador de 2000 para cá. Eu mexo com imóveis, sempre frequentei a prefeitura nos
anos de 90 até 2000, quando não era vereador. Lembro do Carlinhos, conheço todos os
funcionários da prefeitura que estão sendo homenageados. Ainda bem que esta Casa, a
Comunicação teve a capacidade e a competência de escolher a dedo porque a primeira
coisa que o servidor público deve ter e é imprescindível nele é a educação. Eu tenho
certeza que todos vocês tem educação para atender a população porque é muito triste
chegar um contribuinte, um cidadão e ser recebido com falta de educação. Sei que aqui
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todos, conheço a Dona Vilma, sei da educação dela, sei de todos vocês; conheço o
Avelino, conheço a Eliene; chega aqui na Câmara, as pessoas procuram. Todos vocês
estão de parabéns. Está de parabéns o autor da homenagem que é o vereador Alessandro
Coxinha. Mas que vocês levem isto para casa, sabendo que o principal vocês têm, é
atender o povo com educação; é por isto que vocês são homenageados de verdade aqui
hoje por esta Casa e de direito. Parabéns a todos vocês”. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou
encerrada a reunião.______________________________________________________

