Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia três de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze minutos, reuniuse a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores vereadores:
José Guedes – Presidente, Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo – Vice-Presidente e
Alessandro Luiz Bonifácio – 1º Secretário. 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 ausência do vereador Wesley de
Jesus Silva. O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, declarou aberta a reunião. Em seguida, convidou todos para, de pé, ouvir o
Hino Nacional. Logo após, o Senhor Presidente comunicou que a Ata da Reunião
Ordinária do dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezessete foi encaminhada aos
gabinetes para os vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão, nenhum vereador
se manifestou. O Plenário aprovou a Ata por sete votos. Na sequência, o Senhor
Secretário proferiu leitura da correspondência recebida: Da Fundação Hospitalar Nossa
Senhora de Lourdes. Convite. “O Presidente da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de
Lourdes, André Luís Gouvêa Pinto convida os Ilustres vereadores da Câmara Municipal
de Nova Lima para um café da manhã que será realizado no dia 05 de outubro de 2017,
às nove horas, no auditório da Fundação Hospitalar, Rua Madre Tereza, nº 20, Centro,
Nova Lima. Assunto: 1. Novo modelo de gestão da Instituição; 2. Apresentação da
estrutura operacional e assistencial do Hospital; 3. Demonstração do resultado
econômico e financeiro da Instituição. Nova Lima, 29 de setembro de 2017. Fundação
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Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. André Luís Gouvêa Pinto – Presidente”.
Continuando, o Senhor Presidente falou: “apresentação de proposição. Solicito ao
Senhor Secretário a leitura do Projeto de Lei 1.655/2017, autoria do vereador José
Carlos de Oliveira, que “Institui o Programa de Higiene Bucal “Dentes Fortes” na rede
pública municipal de ensino de Nova Lima”. Após leitura da supracitada proposição, o
vereador Alessandro Luiz Bonifácio disse: “Senhor Presidente, vou pedir Vossa
Excelência um minutinho para eu ir ali, que eu estou... Com licença”. Senhor
Presidente: “eu pediria... Não tem quórum, está suspensa a reunião. Infelizmente, o
vereador Secretário passou mal e nós não temos quórum. Está encerrada a reunião.
Obrigado”._____________________________________________________________

