Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia onze de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, reuniuse a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores vereadores:
José Guedes – Presidente e Alessandro Luiz Bonifácio – 1º Secretário. Senhor
Presidente: “bom dia a todos. Pedir à Rúbia para, por favor, anotar os vereadores que
compareceram e os que não compareceram. Está marcada para sexta-feira reunião extra,
nove horas da manhã, vou marcar quantas forem necessárias. Eu estou decepcionado
porque projetos para a cidade, vereadores que mais exigem as coisas aqui, falam
abobrinha o tempo todo, que não sei o que, não sei o que, e ficam boicotando. O povo
está vendo aí. Está filmando? Está filmando, por favor? O povo está aí vendo. Estão
constantemente alguns vereadores na hora de

principalmente votar alguns

requerimentos estão esvaziando. É uma decepção muito grande, eu nunca vi uma coisa
dessas na Câmara. Eles têm direito, duas reuniões por mês eles podem faltar. Não
faltem três não porque o bicho vai pegar. Eu sou doido para vereador errar a conta e
faltar três, dá cassação. De costume aqui a gente vê os vereadores que mais exigem as
coisas, mas eles não cumprem as obrigações deles. Nos meus vinte e sete, vinte e oito
anos aqui, eu nunca vi uma coisa dessas não. Lá atrás, às vezes, faltava uma reunião e
aqui vem esvaziando e quem perde é Nova Lima. Eu volto a dizer que nossas
obrigações eu sempre cumpri e vou cumprir. É obrigação do vereador, uma vezinha por
semana reunião e ainda boicota? Então, eu procuro fazer a parte aqui. Nós queremos
que

Nova Lima prospere. Nova Lima foi comandada aí, quatorze anos, ela ficou lá no
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buraco, lá no fundo do poço, não tinha remédio, não fizeram praticamente nada, a não
ser roubar. E falo e continuo falando, posso falar que roubaram Nova Lima, assaltaram
Nova Lima porque está na CPI. O meu desejo é que os culpados sejam presos.
Obrigado. Sexta-feira, nove horas”. Vereadores que compareceram: Alessandro Luiz
Bonifácio, Ederson Sebastião Pinto, José Carlos de Oliveira, José Guedes e Wesley de
Jesus Silva. Vereadores que não compareceram: Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de Almeida, Silvânio Aguiar Silva e Tiago
Almeida Tito.___________________________________________________________

