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Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia vinte
de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quinze minutos, reuniu-se a
Câmara em sua Sede para entrega de Títulos Empresa Cidadã e realização de
homenagem a personalidades que se dedicam à luta pelas pessoas com deficiência. Foi
comunicado: “hoje temos a honra de receber na Câmara Municipal de Nova Lima as
empresas: Sacolão Máximo e Bom Retiro Empreendimentos e Participações Ltda. que
receberão Títulos de Empresas Cidadãs pelo desempenho comunitário e empresarial,
além dos relevantes serviços sociais prestados à comunidade e entidades do município.
Também será oferecida homenagem a personalidades que se empenham e dedicam seu
precioso tempo à luta pelas pessoas com deficiência. Para o Legislativo é um motivo de
orgulho homenagear empresas e pessoas comprometidas com as questões sociais de
nosso município”. Iniciando a solenidade, foram convidados para compor a Mesa: o
vereador e Secretário da Mesa, Alessandro Luiz Bonifácio, presidindo os trabalhos
desta sessão; o vereador Tiago Almeida Tito; os representantes das empresas
homenageadas da noite: o Sr. Paulo Roberto Pires Couto, Diretor da Empresa Bom
Retiro Empreendimentos e Participações Ltda. e o Sr. Marcos Raimundo Silva das
Graças, Diretor do Sacolão Máximo. Foram registradas e agradecidas as presenças das
homenageadas pela dedicação à luta das causas de pessoas com deficiência: Sra.
Cristiane Nunes; Sra. Karina Icasatti; Sra. Vânia Cuenca. Logo após, o Senhor
Presidente anunciou: “senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e em
nome do povo nova-limense, declaro aberta esta sessão solene”. Foi executado o Hino
Nacional. Em seguida, o Senhor Presidente informou: “estamos reunidos nesta data, em
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sessão solene, para prestar homenagens às empresas e personalidades que prestam
serviços de caráter relevante ao município de Nova Lima”. Na sequência, o vereador
Tiago Tito procedeu à homenagem a algumas personalidades que se dedicam à luta
pelas causas de pessoas com deficiência, proferiu discurso e, em seguida, junto com o
vereador Alessandro Luiz Bonifácio, entregou a medalha às senhoras Cristiane Nunes,
Karina Icasatti e Vânia Cuenca. O Senhor Presidente convidou para compor a mesa o
vereador Wesley de Jesus Silva; a senhora Kátia, ex-secretária de meio ambiente; a
senhora Reisla, Conselheira Tutelar. Logo após, a Sra. Cristiane Nunes realizou um
pronunciamento agradecendo a homenagem e ressaltando a necessidade de se executar,
com qualidade, os direitos das pessoas com deficiência. Ocorreu uma apresentação
musical do Professor Júlio e os alunos da ONG Família Tamo Junto. Logo após, o
vereador Tiago Tito procedeu à homenagem, proferiu discurso e, em seguida, entregou
a Placa ao Diretor da Empresa Cidadã Sacolão Máximo, Sr. Marcos Raimundo Silva
das Graças. Foi informado que a placa contém os seguintes dizeres: “A Câmara
Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais,
outorga o Título de Empresa Cidadã ao Sacolão Máximo, por meio do Decreto
Legislativo nº 349, de 17 de outubro de 2017, como forma de reconhecimento pelo
compromisso social e empresarial junto ao município”. O Sr. Marcos Raimundo Silva
das Graças realizou um pronunciamento agradecendo a homenagem. Em seguida, o
vereador Wesley de Jesus Silva realizou um pronunciamento parabenizando os
homenageados. Logo após, o vereador Alessandro Luiz Bonifácio procedeu à
homenagem, proferiu discurso e, em seguida, entregou a Placa ao Diretor da Empresa
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Cidadã Bom Retiro Empreendimentos e Participações Ltda., Sr. Paulo Roberto Pires do
Couto. Foi informado que a placa contém os seguintes dizeres: “A Câmara Municipal
de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, outorga o Título
de Empresa Cidadã ao Bom Retiro Empreendimentos e Participações Ltda., por meio do
Decreto Legislativo nº 350, de 24 de outubro de 2017, como forma de reconhecimento
pelo compromisso social e empresarial junto ao município”. As senhoras Cristiane
Nunes e Karina Icasatti realizaram pronunciamento ressaltando a importância do devido
cuidado e atenção com todas as pessoas com deficiência que necessitam de intervenções
especializadas e reabilitações neurológicas. O vereador Tiago Almeida Tito realizou um
pronunciamento em homenagem e agradecimento ao Sr. Paulo Roberto Pires do Couto.
O Sr. Paulo Roberto Pires do Couto realizou um pronunciamento agradecendo a
homenagem. Em seguida, ocorreu outra apresentação musical do Professor Júlio e os
alunos da ONG Família Tamo Junto. O vereador Tiago Almeida Tito parabenizou e
agradeceu ao coral da ONG Família Tamo Junto e aos funcionários da Casa. O Senhor
Presidente realizou pronunciamento, ressaltou o trabalho realizado pela ONG Família
Tamo Junto, agradeceu a todos e, em seguida, encerrou a reunião.__________________

