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Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e cinco de novembro de dois mil e quatorze, 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 –
Vice-Presidente e Silvânio Aguiar Silva – Secretário. O Senhor Presidente solicitou ao
Senhor Secretário a chamada dos vereadores presentes. O Senhor Secretário proferiu a
chamada: “boa noite a todos e todas. Gilson Marques, Flávio de Almeida, Maria Ângela
Dias Lima Pereira, André Vieira, Fausto Niquini, José Geraldo Guedes, Alessandro
Luiz Bonifácio, Nélio Aurélio e Silvânio Aguiar. Sob a proteção de Deus, o Senhor
Presidente abriu os trabalhos, constatando a existência de número legal conforme as
assinaturas apostas no livro, verificando-se a ausência justificada do vereador Leci
Alves Campos. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente, dispensou a execução do
Hino Nacional Brasileiro. Verificando que os vereadores Alessandro Luiz Bonifácio,
André Luiz Vieira da Silva, Fausto Niquini Ferreira e José Guedes saíram do Plenário, o
Senhor Presidente comunicou: “não tem quórum, tem que encerrar a reunião. É bom
que todos aqui presentes, até os empresários, olhem isso aí. Porque nós não íamos votar
o projeto, nós íamos dar mais um prazo, realmente, mas as pessoas não sabem
conversar. Parece que o DEM manda na Casa. Saíram aqui duzentas pessoas do DEM e
foram embora para a rua. Mas, lamentavelmente, o que eu posso é lamentar. Isto aí. Mas
mesmo assim, eu posso convocar uma extraordinária para sexta-feira. Sexta-feira dá três
dias de prazo. Quem sabe sexta-feira eles possam vim aqui? Eu posso convocar
independente do Plenário porque não tem quórum, fora não é? Porque no Plenário não
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tem quórum, eu não posso convocar. Então, faça para mim que eu vou assinar. Está
convocada uma reunião para sexta-feira. A que horas seria bom? Isso aqui eu estou
falando ficticiamente porque não tem quórum, já vou encerrá-la. De tarde ou de
manhã?”. O vereador Silvânio Aguiar Silva respondeu: “à tarde é melhor”. O Senhor
Presidente informou: “para nós, sexta-feira, reunião extraordinária à tarde, específica
para o projeto nº 1.488. Ela não está sendo convocada aqui na Mesa não, ela está sendo
convocada é porque eu estou sentado aqui, eu estou conversando. E vou encerrar esta
reunião que nem poderia ser aberta porque está faltando quórum. Agradecemos a
presença de todos, todos os vereadores, boa noite e até sexta-feira. Está encerrada a
reunião”._______________________________________________________________

