Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove, às dezoito horas e quinze
minutos, reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos
senhores vereadores: Fausto Niquini Ferreira – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio –
Vice-Presidente e Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo – 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
presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus e em
nome do povo nova-limense, declarou aberta a reunião e, em seguida, convidou todos
para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Logo após, vereador Ederson Sebastião Pinto: “pela
ordem, Presidente. Eu gostaria de um minuto de silêncio pelo falecimento da filha do
nosso amigo, Claudinho da Vale, que faleceu essa manhã. Um minuto de silêncio, por
favor”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Presidente, o senhor me permite incluir
também neste um minuto de silêncio o pai do Sanderson Ragonezi, o senhor Luís
Ragonezi Filho que faleceu no último dia vinte e três de junho”. Senhor Presidente: “já
aproveito o momento e consulto também o Plenário, além do um minuto de silêncio,
para que façamos, em nome da Casa, uma moção de pesar para a família enlutada do
Claudinho da Vale e também para a família do Sanderson Ragonezi”. Vereador Ederson
Sebastião Pinto: “com certeza, Presidente”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “muito
bem, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “aprovado, dez votos”. Vereador Flávio de
Almeida: “Senhor Presidente, eu gostaria de cumprimentar o ex-vereador e ex-
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secretário de obras, o Sandro Lima, e gostaria de um pouco mais porque até a data de
hoje, proporcionalmente falando, ele é o vereador mais votado em um pleito, em uma
eleição. Então, eu gostaria que o senhor consultasse a Casa se ele pode sentar em uma
dessas cadeiras, e ainda é secretário geral do PL”. Senhor Presidente: “será uma honra
recebê-lo aqui na mesa diretora, mas consulto, atendendo à solicitação do vereador
Soldado Flávio para que o ex-vereador e ex-secretário Sandro Lima faça parte aqui da
mesa hoje à noite, Sandro. Os vereadores que concordam permaneçam como estão,
aprovado nove votos”. Vereador Flávio de Almeida: “obrigado”. Em seguida, o Senhor
Presidente comunicou que a Ata da Reunião Ordinária do dia dezoito de junho de dois
mil e dezenove foi encaminhada aos gabinetes para os vereadores conferirem-na.
Colocou-a em discussão, nenhum vereador se manifestou. O Plenário aprovou a Ata por
oito votos. O Senhor Secretário proferiu leitura da correspondência recebida:
“Comunicação Interna nº 002/2019. De: Procuradoria Jurídica. Para: Presidência da
CMNL. Nova lima, 25 de junho de 2019. Exmo. Sr. Fausto Niquini. DD. Presidente da
CMNL. Com a minha cordial visita, comunico a V. Exa. que, juntamente com a
administração e com a assessoria jurídica da Casa, daremos início a um novo modelo de
escolha de estagiários da Câmara Municipal, instituindo processo seletivo público,
visando a ampla participação de estudantes e a transparência nas suas contratações. Sem
mais para o momento, renovo meu protesto de estima e consideração. Atenciosamente.
Dr. Luciano Augusto de Freitas Nunes – Procurador Jurídico da Câmara Municipal de
Nova Lima/MG”. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições
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que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.820/2019, autoria do vereador José
Carlos de Oliveira, que “Institui o Serviço de Mediação Escolar no Município de Nova
Lima”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer.
2) Projeto de Lei nº 1.823/2019, autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva, que “Institui
o Sistema ‘A Mulher na Política’, dispondo sobre medidas de incentivo à participação
da mulher na atividade política e dá outras providências”. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer. 3) Projeto de Lei nº 1.827/2019, autoria
do vereador Flávio de Almeida, que “Estabelece obrigatoriedade de destinação de no
mínimo 20% (vinte por cento) de barracas para ambulantes residentes em Nova Lima,
gratuitamente, em eventos de grande, médio e pequeno porte realizados pela prefeitura
ou com seu apoio”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão
Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 377/2019, autoria do vereador
Tiago Almeida Tito, que “Concede o Título de ‘Empresa Cidadã’ à Barbearia São
Paulo, no Município de Nova Lima e dá outras providências”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto. 2) Parecer da Comissão de Serviços Públicos
Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.667/2017, autoria do vereador Wesley de
Jesus Silva, que “Institui a Campanha de Reeducação Alimentar nas instituições de
ensino infantil e ensino fundamental da rede pública e privada”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto. 3) Parecer da Comissão de Serviços Públicos
Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.789/2019, autoria do vereador José Carlos
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de Oliveira, que “Denomina PSF – Posto de Saúde da Família ‘Dra. Kátia Rejane
Barbosa’, localizado no Bairro Balneário Água Limpa”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto. 4) Parecer Conjunto das Comissões de Serviços
Públicos Municipais e de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto
de Lei nº 1.790/2019, autoria do Poder Executivo, que “Estabelece diretrizes gerais para
a elaboração do orçamento do município para o exercício de 2020 e dá outras
providências”. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação do projeto.
Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente, só uma questão de
ordem, se o senhor me permite, é só para solicitar ao senhor que consulte o Plenário,
caso entenda por bem, que a gente já coloque em pauta para votação a LDO”. Senhor
Presidente: “atendendo à solicitação do vereador Álvaro Azevedo para que coloquemos
a LDO em votação ainda hoje. Vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado, nove votos”. 5) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais
referente ao Projeto de Lei nº 1.804/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira,
que “Dispõe sobre o estímulo às ações de combate ao suicídio e de promoção do direito
ao acesso à saúde mental entre crianças e adolescentes no âmbito do Município de Nova
Lima”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. 6) Parecer da
Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.811/2019, autoria do
vereador José Carlos de Oliveira, que “Dispõe sobre prioridades de vagas em creches e
escolas municipais e conveniadas para crianças vítimas de violência e crianças filhas de
vítimas de violência doméstica”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
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projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor
Presidente nomeou o vereador Ederson Sebastião Pinto como Relator da Comissão de
Serviços Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição. 7) Parecer da
Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.812/2019, autoria do
vereador José Carlos de Oliveira, que “Dispõe sobre afixação de lista dos médicos
plantonistas, o responsável pelo plantão e do número de leitos credenciados, ocupados e
livres, em estabelecimentos públicos e particulares de saúde no Município de Nova
Lima”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente
nomeou o vereador Flávio de Almeida como Relator da Comissão de Serviços Públicos
Municipais em substituição ao autor da proposição. 8) Parecer da Comissão de
Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.814/2019, autoria do vereador
Tiago Almeida Tito, que “Inclui no Calendário Oficial do Município de Nova Lima a
Novena e Festa de Santa Efigênia”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação
do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais.
9) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.815/2019, autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva, que “Dispõe sobre a
denominação de Poliesportivo Municipal Antônio Carlos de Oliveira – Carlão”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à
Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente nomeou o vereador
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo como Presidente da Comissão de Serviços
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Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição. 10) Parecer da Comissão
de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.816/2019, autoria do vereador
Ederson Sebastião Pinto, que “Institui a Semana da Doação de Livros no Município de
Nova Lima e dá outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação
do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais.
11) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.817/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que “Obriga as escolas e
creches públicas e particulares a capacitar seus funcionários para prestar primeiros
socorros às crianças e adolescentes e dá outras providências”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais. O Senhor Presidente nomeou o vereador Silvânio Aguiar Silva
como Relator da Comissão de Serviços Públicos Municipais em substituição ao autor da
proposição. 12) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.818/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que “Dispõe sobre a
instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas
municipais”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente
nomeou o vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo como Relator da
Comissão de Serviços Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição.
13) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.819/2019,

autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que “Inclui no
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Calendário Oficial do Município de Nova Lima o Torneio da Amizade do Bairro
Cabeceiras. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Dando continuidade, o
Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.712/2018,
autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal a desafetar área que
menciona, autoriza sua alienação mediante licitação e dá outras providências”. Senhor
Presidente: “em primeira votação, em discussão. Os vereadores que concordam
permaneçam como estão”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu vou
me abster”. Vereador Ederson Sebastião Pinto: “Senhor Presidente, eu vou me abster do
voto”. Senhor Presidente: “com duas abstenções. Um, dois, três, quatro; quatro votos
contrários, três a favor. O projeto foi rejeitado”. Vereadores que votaram contra: Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de Almeida e Tiago
Almeida Tito. Vereadores que votaram a favor: José Carlos de Oliveira, José Guedes e
Wesley de Jesus Silva. Vereadores que se abstiveram: Ederson Sebastião Pinto e
Silvânio Aguiar Silva. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio encontrava-se ausente do
Plenário no momento da votação. Senhor Presidente: “por deliberação plenária, coloco
em votação o Projeto de Lei nº 1.712/2018”. Vereador Flávio de Almeida: “não precisa,
já foi, isso é para o arquivo”. Senhor Presidente: “mas e a segunda? Rejeitado,
encaminho ao arquivo”. Vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente, justificativa
de voto. Eu gostaria de parabenizar os vereadores que votaram contra. Essa rua tem sido
questão de discussão na nossa região há muito tempo. Essa rua foi fechada uma época, o
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Ministério Público mandou abrir, acho que o Sandro se lembra disso, mandou abrir
porque não convém em hora nenhuma a gente vender uma rua. A primeira discussão
dessa rua era para terminar a policlínica 24 horas, que virou um posto de saúde 24 horas
hoje, que inaugurou domingo e o teto já está caindo. Então, eu só queria dar os parabéns
pela seriedade desta Casa em não concordar com aquilo que está errado. Muito
obrigado”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente, eu vou
resgatar a memória aqui da fala do vereador Flávio, da semana passada, e se eu falhar
aqui em algum momento, o senhor sinta-se à vontade para me corrigir. Mas na verdade,
a alegação em 2017, se não me engano, a primeira vez que esse projeto foi deliberado
aqui na Casa e que foi rejeitado também naquele momento, se não me engano, em
dezembro de 2017, foi rejeitado por sete votos a três, esse projeto volta agora para
discussão e mais uma vez é rejeitado. E naquela ocasião foi colocada uma faca, no
sentido figurado, naturalmente, mas uma faca no pescoço dos vereadores, quando o
governo alegava que aquela rua deveria ir para leilão, fica entre a empresa Real
Guindastes, se não me engano”. Vereador Flávio de Almeida: “isso”. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “porque o dinheiro do leilão, da venda dessa rua,
para ficar mais claro o entendimento, seria utilizado para a construção do pronto
atendimento do Jardim Canadá”. Vereador Flávio de Almeida: “isso”. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “se não me engano, esse mesmo pronto atendimento
foi inaugurado na semana retrasada”. Vereador Flávio de Almeida: “isto. Com dinheiro
já depositado da Vale, um dinheiro anterior, de outros mandatos”. Vereador Álvaro
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Alonso Perez Morais de Azevedo: “exato. Então, é só para realmente fazer jus aqui à
história de que nem tudo que se vende deve ser comprado”. Vereador Flávio de
Almeida: “isto”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “muito melhor
ainda nesse caso específico”. Vereador Flávio de Almeida: “e o bom é que as
investigações continuam, isso que é o bom, que é o bom da vida pública”. 2) Projeto de
Lei nº 1.782/2019, autoria do vereador Tiago Almeida Tito, que “Dispõe sobre nova
delimitação do Bairro Canto da Mata 2 (dois) que passa a ser denominado Canto da
Mata, incorporando áreas remanescentes do Loteamento Canto da Mata 01 e Canto da
Mata 02”. Em primeira votação. Aprovado, oito votos. Vereadores que votaram a favor:
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Flávio de Almeida,
José Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e
Wesley de Jesus Silva. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio encontrava-se ausente do
Plenário no momento da votação. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, só
perguntar ao Diego, essa matéria é em duas votações? Então, eu vou pedir, por
gentileza, se você puder colocar o 1.782 e o 1.783 também em primeira e segunda
votação, por gentileza”. Senhor Presidente: “atendendo à solicitação do vereador Tiago
Tito para que façamos a segunda votação dos Projetos 1.782/2019 e 1.783/2019 para
votação ainda hoje. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado,
oito votos”. 3) Projeto de Lei nº 1.783/2019, autoria do vereador Tiago Almeida Tito,
que “Dispõe sobre nova delimitação do Bairro Mirante da Mata que passa a incorporar
área remanescente do Loteamento Canto da Mata e do Loteamento Mirante da Mata”.
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Em primeira votação, aprovado por oito votos. Vereadores que votaram a favor: Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Flávio de Almeida, José
Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley
de Jesus Silva. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio encontrava-se ausente do
Plenário no momento da votação. 4) Projeto de Lei nº 1.799/2019, autoria do vereador
José Carlos de Oliveira, que “Torna obrigatória a cessão gratuita de ônibus por parte das
empresas de transportes coletivos para atender a cortejos fúnebres e dá outras
providências”. Senhor Presidente: “em primeira votação”. Vereador Flávio de Almeida:
“Senhor Presidente. Tem uns projetos que entram nesta Casa que para o público lá fora,
quando a gente vota contra, fica parecendo que você está votando contra algo que vai
atingi-los. Mas veja bem, nós não estamos em uma cidade pequena, Nova Lima não é
uma cidade de quatro mil habitantes. Você fala que tem duas empresas de ônibus. Não,
nós temos uma empresa de ônibus que é a Via Ouro, eu fui Secretário de Segurança,
Trânsito e Transporte Público, nós temos uma empresa de domínio, que é a Via Ouro. A
Saritur, o domínio dela é o Estado, é o DER. Então, nós não temos esse domínio.
Imagina se em um dia de segunda-feira, falecem dezessete pessoas. Então, nós teremos
dezessete ônibus atendendo às famílias que perderam os seus entes queridos, isso
significa que nessa segunda-feira vocês não terão ônibus nos bairros. Aí a Casa vê o
projeto, entra, acha bonito: ‘eu vou votar porque o cidadão está ouvindo lá’. Mas, não, a
coisa é um pouco mais séria, nós não estamos em uma cidade pequena. Então, Senhor
Presidente, eu vou votar contra o projeto por entender que em uma cidade como a nossa
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não cabe um projeto assim. Obrigado”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo: “Presidente, eu também vou me colocar de forma contrária, votar contra o
projeto, porque além da manifestação do vereador Flávio, eu entendo que alguém vai ter
que pagar essa conta porque o projeto torna obrigatória a cessão gratuita de ônibus por
parte das empresas de transportes coletivos para atender a cortejos fúnebres, lembrando
que é uma só. A gente já discutiu aqui várias vezes a questão, nesse ano foi concedido o
reajuste das passagens e uma lei de autoria, se não me engano, de autoria de Vossa
Excelência, que a empresa teria que passar para a Casa a planilha para justificar o
reajuste e tudo mais”. Senhor Presidente: “as planilhas de custo”. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “então, se a empresa cede ônibus para cortejo
fúnebre... E aí, não é em demérito, em desrespeito às famílias enlutadas não, não é isso
não, mas alguém vai ter que pagar essa conta e depois a empresa pode alegar que está
tentando reajustar preço de passagem porque está tendo que ceder ônibus para fazer
cortejo, sem considerar que vai desfalcar uma linha”. Vereador Flávio de Almeida:
“uma linha inteira”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “então, eu
também vou votar contra, Presidente”. Senhor Presidente: “com seis votos favoráveis e
dois contra, o projeto foi aprovado”. Vereadores que votaram a favor: Ederson
Sebastião Pinto, José Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago
Almeida Tito e Wesley de Jesus Silva. Vereadores que votaram contra: Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo e Flávio de Almeida. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio
encontrava-se ausente do Plenário no momento da votação. 5) Projeto de Lei
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nº 1.802/2019, autoria do vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que
“Altera o artigo da Lei Municipal nº 2.590/2017” – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais. Senhor Presidente: “em primeira votação, em discussão. Vereadores que
concordam permaneçam como estão. Aprovado, nove votos”. Vereadores que votaram a
favor: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Fausto
Niquini Ferreira, Flávio de Almeida, José Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio
Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus Silva. O vereador Alessandro Luiz
Bonifácio encontrava-se ausente do Plenário no momento da votação. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente, se o senhor puder já, seguindo o
exemplo do nosso Tiago também, colocar em segunda votação, porque eu acho que
libera a pauta”. Senhor Presidente: “1.802. Atendendo à solicitação do vereador Álvaro
Azevedo para que façamos ainda hoje a segunda votação desse projeto. Vereadores que
concordam permaneçam como estão. Aprovado, nove votos”. 6) Projeto de Lei
nº 1.805/2019, autoria do vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que “Cria
o Programa ‘Cultura da Nossa Gente’ com o objetivo de fomentar e incentivar a cultura
local no Município de Nova Lima e dá outras providências”. Senhor Presidente: “em
primeira votação, em discussão. Vereadores que concordam permaneçam como estão”.
Vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente, vou pedir vista desse projeto”. Senhor
Presidente: “cedida a vista, solicitação do vereador Wesley de Jesus”. 7) Projeto de Lei
nº 1.806/2019, autoria do vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que “Dá
denominação à via pública que menciona”. Em primeira e única votação, aprovado por
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oito votos e encaminhado à sanção”. Vereadores que votaram a favor: Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Flávio de Almeida, José Carlos de
Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus
Silva. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio encontrava-se ausente do Plenário no
momento da votação. 8) Projeto de Lei nº 1.758/2019, autoria do vereador Wesley de
Jesus, que “Dispõe sobre a concessão de isenção da taxa de inscrição em concursos
públicos municipais para doadores de medula óssea”. Senhor Presidente: “em primeira
votação, em discussão. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Cinco votos contrários, quatro. Ah, eu não voto. Quatro a quatro, desempato, contrário
ao projeto. Projeto rejeitado”. Vereadores que votaram a favor: Ederson Sebastião Pinto,
José Carlos de Oliveira, José Guedes e Wesley de Jesus Silva. Vereadores que votaram
contra: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de
Almeida, Silvânio Aguiar Silva e Tiago Almeida Tito. O vereador Alessandro Luiz
Bonifácio encontrava-se ausente do Plenário no momento da votação. 9) Projeto de Lei
nº 1.759/2019, autoria do vereador Wesley de Jesus Silva, que “Institui a semana de
valorização à família”. Senhor Presidente: “em primeira votação, em discussão.
Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quatro a quatro, eu desempato,
sou contrário ao projeto. Projeto rejeitado”. Vereadores que votaram a favor: Ederson
Sebastião Pinto, José Carlos de Oliveira, José Guedes e Wesley de Jesus Silva.
Vereadores que votaram contra: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Fausto
Niquini Ferreira, Flávio de Almeida, Silvânio Aguiar Silva e Tiago Almeida Tito. O
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vereador Alessandro Luiz Bonifácio encontrava-se ausente do Plenário no momento da
votação. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Mais uma vez um
projeto que nasce de um interesse ligado aos líderes religiosos que são reprovados nessa
Casa. Volto a repetir para as pessoas que foram ao meu gabinete, que pediram,
principalmente os integrantes das associações religiosas, que fiquem atentos aos votos
que aqui estão sendo proferidos. Em breve, tenho certeza que vai ter muita gente
batendo na porta falando que é evangélico ou então que defende uma pauta tão séria
quanto essa”. 10) Projeto de Lei nº 1.762/2019, autoria vereador Wesley de Jesus Silva,
que “Institui as Hortas Comunitárias no âmbito do Município de Nova Lima”. Senhor
Presidente: “em primeira votação, em discussão. Vereadores que concordam
permaneçam como estão. Quatro votos contrários, quatro favoráveis, eu desempato o
projeto, voto contrário. Projeto rejeitado”. Vereadores que votaram a favor: Ederson
Sebastião Pinto, José Carlos de Oliveira, José Guedes e Wesley de Jesus Silva.
Vereadores que votaram contra: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Fausto
Niquini Ferreira, Flávio de Almeida, Silvânio Aguiar Silva e Tiago Almeida Tito. O
vereador Alessandro Luiz Bonifácio encontrava-se ausente do Plenário no momento da
votação.11) Projeto de Lei nº 1.774/2019, autoria do vereador Wesley de Jesus Silva,
que “Dá nova denominação à Unidade Básica de Saúde do Bairro Cascalho” – Dr.
Lúcio Eustáquio Vieira. Senhor Presidente: “em primeira e única votação, em discussão,
em votação”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. Esse é um
projeto pelo qual eu quero até parabenizar o autor, o vereador Wesley. E aqui mandar
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um grande abraço também para a filha do Dr. Lúcio, a Ana Flávia. Esse é um projeto
que a gente merece e eu, de forma nenhuma, iria rejeitar uma homenagem ao Dr. Lúcio,
que tanto prestou um serviço a essa comunidade nova-limense. Esse reconhecimento, já
vi aqui na Casa tantas pessoas sendo homenageadas, sem expressão social alguma e
vejo aqui, hoje, vereador, e te dou os parabéns por isso, uma homenagem muito justa a
um profissional extremamente ético, dedicado e com muito compromisso na área de
saúde e social com a comunidade nova-limense, os pacientes que passaram por ele.
Então, o senhor está de parabéns, fica registrada também a minha gratidão ao Dr. Lúcio
e um grande abraço à família, ao casal de filhos que ele tem, que são muito bacanas e
amigos de todos nós”. Senhor Presidente: “em primeira e única votação. Em discussão,
em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos.
Encaminho o Projeto de Lei 1.774/2019 à sanção”. Vereadores que votaram a favor:
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Flávio de Almeida,
José Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e
Wesley de Jesus Silva. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio encontrava-se ausente do
Plenário no momento da votação. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem,
Presidente. Eu queria ressaltar aqui, Dr. Lúcio foi um grande médico, funcionário
público exemplar, também já foi secretário do município de Nova Lima e deixou um
legado muito grande para todos os nova-limenses, tanto de persistência, quanto de
humildade. Então, é uma justa homenagem que essa Câmara pode oferecer para um
cidadão que muito contribuiu para o nosso município”. Senhor Presidente: “por
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deliberação plenária, coloco em votação o Projeto de Lei nº 1.782/2019, em segunda e
última votação. Em discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam
como estão. Aprovado, oito votos”. Vereadores que votaram a favor: Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Flávio de Almeida, José Carlos de
Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus
Silva. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio encontrava-se ausente do Plenário no
momento da votação. Senhor Presidente: “por deliberação plenária, coloco em votação
o Projeto de Lei nº 1.783/2019, em segunda e última votação. Em discussão, em
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos”.
Vereadores que votaram a favor: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Ederson
Sebastião Pinto, Flávio de Almeida, José Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio
Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus Silva. O vereador Alessandro Luiz
Bonifácio encontrava-se ausente do Plenário no momento da votação. Senhor
Presidente: “por deliberação plenária, coloco em votação o Projeto de Lei 1.802/2019,
em segunda e última votação. Em discussão. Vereadores que concordam permaneçam
como estão. Aprovado, oito votos. Vereadores que votaram a favor: Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Flávio de Almeida, José Carlos de
Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus
Silva. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio encontrava-se ausente do Plenário no
momento da votação. Senhor Presidente: “opa, desculpa. Encaminho os Projetos
1.782/2019, 1.783/2019 e 1.802/2019 à sanção. Por deliberação plenária, coloco em
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votação o Projeto de Lei nº 1.790/2019, que é a LDO. Em primeira votação, em
discussão”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, antes de falar do projeto,
eu queria só mencionar que o vereador Coxinha, que acabou de chegar, é um grande
artista. Eu tenho que aprender muito com ele, muito mesmo. Eu quero pedir vista desse
Projeto 1.790”. Senhor Presidente: “cedida vista do Projeto 1.790/2019”. Vereador
Ederson Sebastião Pinto: “Presidente, pela ordem. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio,
eu queria parabenizar o senhor, eu recebi um vídeo aqui, que domingo vai ter uma festa
da ‘Família Tamo Junto’ na quadra. E eu tenho certeza que a Roberta tem uma festa
uma vez por mês lá, agora eu tenho certeza que ela vai poder fazer a festa dela na
quadra, porque a quadra foi liberada para fazer festa. Então, eu queria parabenizar o
vereador Alessandro Luiz Bonifácio por isso e acredito que agora a Roberta vai voltar a
fazer a feirinha dela uma vez por mês lá”. Vereador Flávio de Almeida: “Senhor
Presidente, é só informar para o senhor que eu vou me ausentar. Eu vou acompanhar o
ex-vereador e ex-secretário, Sandro Lima. Não, eu vou acompanhar um dos melhores
vereadores que eu conheço e vou reunir. Pode ser coisa boa para o senhor no futuro,
vereador”. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação os
requerimentos: 1) Autoria dos vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de
Almeida, José Carlos de Oliveira, José Guedes, Tiago Almeida Tito e Silvânio Aguiar
Silva: Requerem que a Mesa Diretora implemente o ciclo bimestral de convocações dos
secretários municipais, diretores e assessores. Com a aprovação desta proposta, os
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convocados serão comunicados com a devida antecedência para que assim possam
reunir todo o relatório orçamentário contendo cópias das despesas empenhadas nos
últimos noventa dias, além de prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários da pasta do agente objeto da convocação. Para publicização das informações
prestadas, as explanações dos convocados serão realizadas em plenário, no mesmo dia e
horário das reuniões ordinárias, antes da primeira parte da reunião. Aprovado, oito
votos. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, justificativa de voto. Senhor
Presidente, quero parabenizar a todos os vereadores que assinaram esse requerimento.
Nós temos grandes exemplos, como a Assembleia Legislativa aqui de Minas tem feito
no intuito de dar mais transparência ao gasto do orçamento público, à aplicação das
políticas públicas, no caso do Estado, e essa Câmara, hoje, dá um exemplo também de
transparência e de abertura de todas as políticas públicas e o orçamento público
municipal com esse rodízio de convocação de profissionais do Executivo Municipal, ou
seja, da prefeitura municipal, para prestar esclarecimentos, prestar contas do trabalho da
pasta, da aplicação orçamentária dos recursos públicos. Então, a gente tem visto muitas
das vezes a Casa sendo colocada em xeque e essas coisas boas, eu acho que a gente,
todos nós e aí é sem rancor a alguém ou a quem, mas todos nós devíamos dar
publicidade a isso. É um trabalho onde nós vamos convocar os agentes políticos para
estarem aqui e prestar contas à população daquela política pública. Exemplo: a
convocação do Secretário de Saúde, ele vai ter a oportunidade de explicar todas as
políticas públicas voltadas para a área da saúde, situações que ocorrem em vários
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municípios, por exemplo, o combate à dengue, que aflige tanto a população e ele vai
poder ter a oportunidade aqui, como exemplo, de explicar quais ações de prevenção, de
combate à dengue estão sendo feitas no município. A área de comunicação da
prefeitura, se há necessidade dos gastos que estão sendo feitos com publicidade e se a
publicidade está sendo feita com o intuito de informar ao cidadão das políticas públicas
em geral do município. Então, é uma grande oportunidade, um grande exemplo que a
Câmara de Nova Lima está dando para toda a cidade e quiçá para o Estado de Minas
Gerais, de ser pioneira nessa convocação. Nós estamos fazendo um alinhamento aqui
que a Casa Legislativa maior do Estado já o faz e eu não conheço outras casas que
fazem esse tipo de prática igual a Câmara de Nova Lima está fazendo. Então, Senhor
Presidente, e eu me remeto ao senhor, Dr. Fausto, dou os parabéns, mesmo a gente
sabendo que você é o autor dessa iniciativa, você convidou a todos os vereadores para
assinarem, não querendo levar um protagonismo único para o senhor e dividindo isso
com todos os demais vereadores aqui da Casa, uma oportunidade de transparência, uma
oportunidade de abrir as contas do orçamento público municipal para toda a população.
E eu acredito que isso é uma grande resposta e uma grande prestação de serviço que a
gente faz para a comunidade. É a nossa obrigação? É, mas estamos fazendo a nossa
obrigação. Muito obrigado, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “muito obrigado,
vereador Tiago Tito. O senhor falou tudo, em poucas palavras, realmente”. 2) Autoria
do vereador José Guedes: Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Vítor Penido de
Barros a instalação de equipamentos para deficientes físicos em todas as academias
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populares do município. Em discussão, vereador José Geraldo Guedes: “Senhor
Presidente. A cidade toda sabe que em vários bairros já existem as academias ao ar livre
normais, então esse requerimento meu é de grande valia para os deficientes. Os
deficientes necessitam mais de exercícios físicos do que os normais, então é uma
iniciativa minha. Espero que a prefeitura coloque em todos os bairros. Academia não
custa tão caro assim, o município tem condições de fazer, então nós temos a obrigação
de olhar para os deficientes e para os idosos. Obrigado”. Requerimento aprovado por
oito votos. 3) Autoria do vereador José Carlos de Oliveira: Requer ao Senhor Prefeito
Municipal, com intuito de atender à demanda da população da Região Noroeste, que
aumente o policiamento nas redondezas da Escola Estadual Maria Josefina Sales Wardi,
pois os pais de alunos e moradores do local estão sinalizando a existência de movimento
de tráfico e uso de entorpecentes no local durante todo o dia, inclusive na presença de
crianças. Caso não seja possível o atendimento da solicitação pela Guarda Municipal,
pede que o Senhor Prefeito oficie o Estado de Minas Gerais para disponibilização de
membros da Polícia Militar para acompanhar tal situação. Aprovado, oito votos.
4) Autoria do vereador José Carlos de Oliveira: Requer ao Senhor Prefeito Municipal,
com intuito de atender à demanda da população, que providencie juntamente à Via Ouro
Coletivos o conserto ou a manutenção dos elevadores instalados nos ônibus que
circulam em Nova Lima, sanando uma necessidade dos portadores de deficiência física.
Aprovado, oito votos. 5) Autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer ao
Prefeito Municipal, Ilmo. Sr. Vítor Penido de Barros, estudo do sistema de drenagem do
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bueiro situado na Praça Nossa Senhora das Mercês, próximo ao número 122, Bairro
Cruzeiro. Aprovado, sete votos. 6) Autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio:
Requer ao Prefeito Municipal, Ilmo. Sr. Vítor Penido de Barros, a construção de um
zigue-zague no canteiro lateral da escadaria da Rua Nossa Senhora Auxiliadora, Bairro
Cruzeiro. Aprovado, oito votos. 7) Autoria do vereador Ederson Sebastião Pinto:
Requer ao Prefeito Municipal que seja realizada a revitalização da Praça do Mineiro,
tendo em vista o seu valor histórico. Ressalta que a mesma se encontra deteriorada e sua
revitalização será de grande relevância para a população. Senhor Presidente: “vereador
Kim do Gás, o senhor poderia me deixar assinar com o senhor esse requerimento?
Muito obrigado. Em discussão o requerimento”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor
Presidente, pela ordem. Eu queria pedir ao autor também se ele me concede a gentileza
de assinar em conjunto. Acho que é muito relevante mesmo esse pedido do senhor”.
Senhor Presidente: “em discussão o requerimento do vereador Kim do Gás, juntamente
com os vereadores Fausto Niquini e Tiago Tito. Os vereadores que concordam
permaneçam como estão. Aprovado, oito votos”. 8) Autoria do vereador José Guedes:
Requer ao Executivo Municipal que o município doe os uniformes para todos os times
que irão disputar o campeonato de futebol amador neste ano. Em discussão, vereador
José Geraldo Guedes: “Senhor Presidente, justificativa de voto. Quero parabenizar o
secretário Roberto e o prefeito Vítor que tem dado total apoio ao esporte de Nova Lima.
Atualmente nós já temos dezesseis modalidades em andamento, Nova Lima ao longo
dos anos só tinha o futebol amador e o futsal. Estamos na batalha para que o prefeito

22

reforme todos os campos e todas as quadras. Esse requerimento é meu e hoje eu vejo
vereador nessa Casa que nunca chutou uma bola, só na época de eleição que defende
futebol, amador principalmente, pegando carona. Eu não vou aceitar, se o requerimento
é meu, o vereador tem que respeitar. Se eu que vou no campo todos os domingos, de
manhã, às vezes, à tarde, para assistir os jogos e dou suporte. Semana que vem,
segunda-feira, vai iniciar uma obra lá no campo do Nacional / Morro Velho, a
arquibancada. O povo assistia aos jogos na rua, poderia muito bem um carro perder o
freio ou, em alta velocidade, atropelar a torcida e matar vários torcedores. Então, eu
batalhei a vida toda para aquele campo, tudo que tem lá fui eu quem consegui ao longo
dos anos. Parabenizo o ex-presidente da Mineração Morro Velho, AngloGold, Dr.
Roberto de Carvalho, que em uma conversa nossa, com o meu requerimento, nós
trouxemos o campo lá do mato, que tinha que atravessar a rodovia, o maior perigo para
as crianças, para os adultos, para os atletas que atravessavam a rodovia, lá naquele local
já morreram quatro pessoas, então trouxe para dentro do bairro. O campo do Nacional /
Morro Velho é completo, consegui o terreno, a terraplanagem, o gramado, o alambrado,
a iluminação, o que faltava era a arquibancada e será construída. Então, nós estamos
dentro do esporte o tempo todo. Só que eu já conversei com o prefeito, requerimento
meu, em inauguração ninguém vai querer trepar no meu pescoço não, que eu não vou
deixar. Eu respeito todos os vereadores, respeitos as reivindicações, meu tempo aqui,
vinte e sete anos, sempre respeito. Eu trabalho, chego, não tenho preguiça, faço
quinhentas cópias de xerox e jogo no bairro para mostrar, o povo tem que ver quem é
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quem. Não venham fazer graça em cima do meu trabalho, proibindo até a fala do
vereador. Proibindo: ‘eu não quero que vereador tal fale nesse local’. Isso é um absurdo.
Então, respeita este vereador porque, de agora para frente, eu vou colocar a boca no
trombone. Não é justo a gente lutar, dar dinheiro, pedir verba na prefeitura, a verba
chegou até dez mil reais, requerimento meu. Então, a gente está nessa batalha todos os
dias, reivindicando. Não venha fazer graça. Obrigado”. Senhor Presidente: “quem está
fazendo isso com o senhor, vereador?”. Vereador José Geraldo Guedes: “não vou citar,
dentro da inauguração eu falarei”. Senhor Presidente: “em discussão o requerimento do
vereador José Guedes. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado,
oito votos”. 9) Autoria do vereador Wesley de Jesus Silva: Requer ao excelentíssimo
prefeito Vítor Penido que seja providenciado o asfaltamento e a drenagem pluvial do
Bairro Nossa Senhora de Fátima. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem,
Presidente”. Vereador Ederson Sebastião Pinto: “Wesley de Jesus, eu gostaria de assinar
com Vossa Excelência esse projeto, que vai ser muito bom para a comunidade,
precisando muito disso mesmo, que a rede pluvial lá sai estragando o asfalto todo.
Então, eu gostaria que o senhor permitisse que eu assinasse com o senhor”. Vereador
Wesley de Jesus Silva: “com certeza, Kim”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “senhor
vereador, também gostaria de solicitar, até pelo trabalho que a gente tem na região,
pelas outras solicitações que a gente tem relacionadas a esse mesmo tema, que o senhor
me permitisse assinar junto com o senhor esse requerimento”. Vereador Wesley de
Jesus Silva: “eu vou permitir o vereador Kim, eu não vou permitir o senhor assinar, eu
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vou explicar porque. Vereador Kim, eu estive com o senhor no Ivahy Palhares, vendo
algumas obras que foram inacabadas lá. A cidade como um todo, gente, ela tem passado
por alguns problemas de infraestrutura que precisa ter uma atenção maior do Poder
Executivo. O próprio Kim, eu sei que já levou o prefeito lá para visitar essas obras. O
Bairro Nossa Senhora de Fátima está um caos, aquele asfalto está indecente para não
usar outra palavra e eu venho aqui pedir ao prefeito que tome as providências cabíveis.
Ali o povo está cansado de política, de politicagem, pega empréstimo para colocar o
asfalto, pega empréstimo para fazer questão da rede pluvial, não faz nada e aí promessa
de cada eleição, então eu venho aqui pedir ao prefeito que tome essas providências,
coloque como prioridade, que o pessoal do Bairro Nossa Senhora de Fátima merece
essa atenção, como o pessoal da Bela Fama tem recebido atenção do governo como um
todo. Tenho certeza, eu acompanho o trabalho do vereador Kim, ontem estava sete e
meia da noite fazendo reuniões para tratar sobre assuntos daquela região, ao qual eu já
parabenizo. Tenho certeza que a nossa cobrança, junto com a força do governo, nós
temos condições de fazer e trazer um retorno para aquela região”. Vereador Tiago
Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. Deixe-me só fazer uma explicação em
relação à fala do vereador Wesley, que ele menciona uma questão do empréstimo, isso
foi até no governo Carlinhos, eles fizeram um pleito para um contrato de financiamento
para reurbanização do Nossa Senhora de Fátima, tinha reconstrução da rede e refazer os
asfaltos, asfaltar novamente e também construção de passeios. Esse contrato de
financiamento foi aprovado já no governo Cassinho. E todo contrato de financiamento,
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inclusive o Vítor mandou alguns para cá. Ele falava, por exemplo, que a barragem tinha
sido feita com dinheiro de empréstimo, mas ele mandou também pedido de empréstimos
para cá e nós aprovamos. Então, todo pedido de financiamento, de empréstimo que a
prefeitura faz ao Governo do Estado ou à União tem que passar por aprovação
legislativa, ou seja, por aprovação da Casa. Então, Cassinho remeteu esse projeto, era
em torno de doze milhões de reais para a Casa votar esse contrato de financiamento e a
Casa rejeitou, por isso que as obras não foram executadas, então o recurso não veio para
o município. Eu falo isso porque eu era gestor municipal de convênios e eu tratava
desse convênio, desse contrato em questão. Esse pleito vem muito da época do Silvânio,
o Silvânio também reuniu, naquela época era o Menicucci o secretário de obras e,
infelizmente, quando veio para a Casa, ele não teve autorização legislativa e, realmente,
o recurso não veio; só para explicar. Mas o senhor tem razão, aquela comunidade
realmente precisa de obras de infraestrutura, não só ela, como várias outras, não existe
ainda uma política séria em relação à questão de saneamento no município como um
todo, uma cidade com tanta área verde igual a nossa. E aí, não é culpando Vítor Penido,
Carlinhos, Cassinho, é de todas as gestões, ninguém ainda levou a sério essa questão do
saneamento que impacta diretamente a questão de alagamentos e problemas de
infraestrutura das comunidades. Mas é só para justificar que, por causa disso, esse
recurso não veio para o município”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente, eu
reconheço, agradeço pelos esclarecimentos, mas eu acho que depois da vaca morta, já
foi para o brejo, nós temos é que solucionar o problema, solucionar o problema é levar a

26

solução. Tem gente que senta nessas cadeiras políticas, fica sete, oito anos, vai
chegando próximo de eleição, vai falando que vai resolver o problema. Sete anos e não
deu conta de resolver o problema, então eu espero que o Vítor, sentado na cadeira de
prefeito, resolva o problema da comunidade Nossa Senhora de Fátima”. Presidente em
exercício, vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “em discussão o requerimento, em
votação”. Vereador José Geraldo Guedes: “eu quero falar uma coisa aqui, eu conheço
bem os problemas da Bela Fama”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente, acabou
o quórum”. Estavam no Plenário os vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, Ederson
Sebastião Pinto, José Carlos de Oliveira, José Geraldo Guedes e Wesley de Jesus Silva.
A reunião foi encerrada por falta de quórum.___________________________________

