Ata dos trabalhos da Reunião Especial da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia
vinte e sete de junho de dois mil e quatorze, às dezoito horas, reuniu-se a Câmara em
sua Sede. A Mesa estava constituída pelos senhores vereadores: Alessandro Luiz
Bonifácio – Vice-Presidente em exercício, Leci Alves Campos – Secretário Ad Hoc. O
Senhor Presidente anunciou: “A Câmara Municipal reúne-se hoje, em caráter especial,
para marcação de cerimônia de posse do Prefeito Vítor Penido de Barros e Vice-Prefeito
Luciano Vítor Gomes por ocasião da publicação do Acórdão de Cassação do Prefeito
Cássio Magnani Júnior e Vice-Prefeita Maria de Fátima Monteiro de Aguiar, expedido
pelo Tribunal Regional Eleitoral. Senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, em
nome do povo de Nova Lima, iniciamos os nossos trabalhos”. O Senhor Secretário
proferiu a leitura dos vereadores presentes: Alessandro Luiz Bonifácio, André Luiz
Vieira da Silva, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de Almeida, Gilson Antônio Marques,
José Guedes, Leci Alves Campos e Maria Ângela Dias Lima Pereira. O vereador Flávio
de Almeida justificou a ausência do vereador Silvânio Aguiar Silva por motivo de
saúde. O Senhor Secretário proferiu leitura: 1) “Nova Lima, 26 de junho de 2014. A Sua
Excelência o Senhor Alessandro Luiz Bonifácio, Presidente da Câmara Municipal dos
Vereadores. Assunto: Comunicado de saída do país. Excelentíssimo Senhor Presidente,
a Assessoria do Sr. Vítor Penido de Barros tomou conhecimento ontem, 26/06/2014, via
jornal, da cerimônia de posse a ser realizada hoje às 18:00 horas no plenário desta Casa.
Assim, vimos por meio deste comunicar que o Sr. Vítor Penido de Barros encontra-se
fora do país desde o dia 17/06/2014 e, portanto, não foi possível comunicá-lo da
publicação da decisão do TRE/MG e tão pouco desta cerimônia. Segue em anexo cópia
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dos documentos que comprovam a viagem supramencionada. É o que comunicamos.
Respeitosamente, Paulo Roberto de Castro Chagas, Assessor”; 2) “Nova Lima, 16 de
junho de 2014. A Sua Excelência o Senhor Henrique Eduardo Alves Presidente da
Câmara dos Deputados. Assunto: Comunicado de saída do país. Excelentíssimo Senhor
Presidente. Na oportunidade, quero apresentar meus sinceros cumprimentos ao tempo
em que, respeitosamente, comunico que estarei fora do país do dia 17/06/2014 à
01/07/2014 para resolver questões de ordem pessoal. É o que comunico.
Respeitosamente, Vítor Penido, Deputado Federal/DEM-MG”. O Senhor Presidente
proferiu leitura: “Boa noite. Considerando que esta Casa Legislativa deu posse para o
Vice-Prefeito Luciano Vitor Gomes, no dia 20/06/2014, em decorrência da ausência
justificada do Prefeito Vítor Penido de Barros; Considerando que por decisão judicial o
“este ato de posse” foi “cancelado” através de liminar proferida no mandado de
segurança; Considerando que já havia sido agendada posse para hoje, dia 27/06/2014 às
18h; Considerando que através de comunicado enviado e protocolizado nesta Casa pelo
Gabinete do Sr. Vítor Penido de Barros, informando que o mesmo se encontra em
viagem ao exterior e por este motivo não teve conhecimento da “posse” anteriormente
agendada. Eu, Alessandro Luiz Bonifácio, Presidente em exercício, acatando a decisão
judicial proferida pela “Juíza Adriana Garcia Rabelo”, remarco a solenidade de posse
para o dia 07/07/2014”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.___________

