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Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia
primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e quinze minutos, reuniuse o Legislativo Municipal no Plenário da Câmara para a Posse dos Vereadores eleitos
para a 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Nova Lima, período 2017 a 2020 e para
a Eleição da Mesa Diretora, Biênio 2017/2018. A Mesa estava constituída pelos
senhores vereadores: assumindo a Presidência, Wesley de Jesus Silva, vereador mais
votado do Município, eleito pelo PEN; secretariando os trabalhos, o vereador Tiago
Almeida Tito – eleito pelo PSD, e demais vereadores: Alessandro Luiz Bonifácio –
PRTB, Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo – PSDB, Ederson Sebastião Pinto –
PPS, Fausto Niquini Ferreira – PSD, Flávio de Almeida – PT, José Carlos de Oliveira –
PEN, José Geraldo Guedes – DEM, Silvânio Aguiar Silva – Solidariedade. O Senhor
Presidente informou que estavam reunidos nesta data para a Sessão Solene de instalação
da 18ª Legislatura do Município de Nova Lima, onde tomarão posse os vereadores
eleitos no dia dois de outubro de dois mil e dezesseis. Sob a proteção de Deus e em
nome do povo nova-limense, o Senhor Presidente abriu os trabalhos, tendo em vista a
existência de quórum legal. Logo após, convidou todos para, de pé, ouvir o Hino
Nacional interpretado pelo grupo D’Lima. O Senhor Presidente convidou para compor a
Mesa o Procurador do Legislativo, Dr. Luciano Augusto de Freitas Nunes para auxiliar
nos trabalhos. Em seguida, o Senhor Secretário proferiu a leitura dos nomes dos
vereadores eleitos: Alessandro Luiz Bonifácio, Álvaro Alonso Morais de Azevedo,
Ederson Sebastião Pinto, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de Almeida, José Carlos de
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Oliveira, José Geraldo Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de
Jesus. Atendendo solicitação do Senhor Presidente, todos os vereadores apresentaram
seus respectivos diplomas e declarações de bens à Mesa. Prosseguindo, após todos os
vereadores ficaram de pé, o Senhor Presidente proferiu leitura do Termo de Juramento:
“Prometo cumprir e exercer dignamente o mandato a mim confiado, prometendo
guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do
Município e as demais leis, trabalhando pelo bem-estar, desenvolvimento e
engrandecimento do Município”. Logo após, o Senhor Secretário prestou o seu
juramento e procedeu à chamada nominal de todos os vereadores que prestaram o
juramento dizendo: “Assim o prometo”, e todos assinaram o Livro de Posse.
Continuando, cumpridas as formalidades, o Senhor Presidente declarou-se e aos demais
vereadores eleitos empossados para o exercício do mandato da Décima Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Nova Lima, período 2017 a 2020. Ocorreu uma
apresentação do Grupo D’Lima. Dando sequência, o Senhor Presidente deu início ao
processo de eleição dos Membros da Mesa Diretora, solicitando aos vereadores a
apresentação dos nomes que concorrerão em escrutínio secreto à eleição para os cargos
da Mesa Diretora, Biênio 2017/2018. O Senhor Presidente anunciou que foram inscritos
os seguintes vereadores: para o cargo de PRESIDENTE: Silvânio Aguiar Silva, José
Carlos de Oliveira e Alessandro Luiz Bonifácio; para o cargo de VICE-PRESIDENTE:
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo e Tiago Almeida Tito; para o cargo de
SECRETÁRIO: Ederson Sebastião Pinto e Wesley de Jesus. O Senhor Presidente
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propôs uma questão ao Plenário: consta na Lei Orgânica do Município mais dois cargos
da Mesa Diretora, o de 2º Secretário e o de Tesoureiro; o Regimento Interno da Câmara
suprimiu esses dois cargos, considerando que a Lei Orgânica é a lei máxima do
Município, devem incluir na presente eleição esses dois cargos? Iniciou-se uma
discussão no Plenário e o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos para deliberação
sobre a questão proposta. Reiniciados os trabalhos, o Senhor Presidente informou que
foi decidido seguir o estabelecido no Parágrafo Único do Artigo 43 da Lei Orgânica do
Município, a inclusão na presente eleição dos cargos de 2º Secretário e de Tesoureiro. O
Senhor Presidente informou que foi inscrito para o cargo de 2º Secretário o vereador
Fausto Niquini Ferreira, e para o cargo de Tesoureiro o vereador Flávio de Almeida. O
Senhor Presidente suspendeu os trabalhos para a confecção das cédulas. Decorrido o
tempo, o Senhor Presidente reabriu os trabalhos. O vereador Silvânio Aguiar Silva
propôs que fizessem a votação nominal e aberta para os cargos da Mesa Diretora. O
vereador José Carlos de Oliveira retirou a sua candidatura à Presidência e declarou o seu
voto favorável ao vereador Silvânio Aguiar Silva. O Senhor Presidente consultou o
Plenário sobre a proposta do vereador Silvânio Aguiar Silva para que fizessem a
votação nominal e aberta para os cargos da Mesa Diretora. Todos os vereadores se
manifestaram favoravelmente à realização da votação nominal e aberta para os cargos
da Mesa Diretora. O Senhor Presidente ressaltou que por unanimidade, todos os
vereadores decidiram pelo voto aberto para eleição da Mesa Diretora. Dando início à
votação, o Senhor Secretário fez a chamada nominal dos senhores vereadores para
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exercerem o direito do voto. Concluída a votação, o Senhor Presidente comunicou que a
Mesa Diretora, Biênio 2017/2018, ficou assim composta: PRESIDENTE: Alessandro
Luiz Bonifácio, eleito com seis votos; VICE-PRESIDENTE: Álvaro Alonso Perez
Morais de Azevedo, eleito com seis votos; SECRETÁRIO: Ederson Sebastião Pinto,
eleito com seis votos; 2º SECRETÁRIO: Fausto Niquini Ferreira, eleito com nove votos
e um voto nulo; TESOUREIRO: Flávio de Almeida, eleito com dez votos. O Senhor
Presidente declarou empossada a Mesa Diretora para a administração do Biênio
2017/2018. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, aprovou a Resolução que
transfere provisoriamente a Sede da Câmara Municipal para o Teatro Municipal Manoel
Franzem de Lima, até as vinte e duas horas do dia de hoje, para a posse do Prefeito e
Vice- Prefeito. Na sequência, o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, Presidente eleito,
fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.___________

