Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia nove
de outubro de dois mil e quatorze, às dezenove horas, quarenta e cinco minutos, reuniuse a Câmara em sua Sede para a entrega de Títulos de Cidadania Honorária. Foi
informando que: “a Câmara Municipal de Nova Lima reúne-se, nesta data, em caráter
especial, para a solenidade de entrega do Título de Cidadania Honorária. O Título de
Cidadania Honorária é concedido a pessoas ou personalidades que prestaram ou prestam
serviços de caráter relevante à municipalidade nova-limense e demonstra o
reconhecimento da comunidade ao cidadão pela contribuição ao crescimento e
desenvolvimento do município. A Mesa estava constituída pelos senhores vereadores:
Nélio Aurélio de Souza – Presidente; Alessandro Luiz Bonifácio – Vice-Presidente;
Maria Ângela Dias Lima Pereira – Secretária Ad Hoc; Gilson Antônio Marques; Leci
Alves Campos. Foram registradas e agradecidas as presenças dos agraciados da noite
com o Título de Cidadania Honorária: Dr. Leo Alves Assis Júnior; Dr. Márcio Arruda;
Sr. Marcos Marcelino da Silva (Marcos Maracanã). Iniciando os trabalhos, o Senhor
Presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo nova-limense, declarou aberta a
sessão solene e convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Logo após,
convidou para compor a Mesa o Tenente Coronel da Polícia Militar, Senhor Marcos da
Costa Negraes e anunciou: “estamos reunidos nesta data, em sessão especial, para a
entrega de Títulos de Cidadania Honorária a cidadãos que prestaram serviços de caráter
relevante à municipalidade nova-limense”. Na sequência, o vereador Gilson Antônio
Marques, autor do Decreto Legislativo nº 294/2014, que “Concede o Título de Cidadão
Honorário de Nova Lima ao Senhor Leo Alves de Assis Júnior”, procedeu à
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homenagem, proferiu discurso e, logo após, entregou o Título de Cidadania Honorária
ao Dr. Leo Alves de Assis Júnior. O Senhor Presidente informou 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 Cidadão Honorário ao Sr. Leo Alves de
Assis Júnior, por meio do Decreto Legislativo nº 294, de 15 de setembro de 2014, como
forma de reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados ao Município”. O
Senhor Presidente convidou para compor a Mesa o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Antônio Furtado. O Dr. Leo Alves de Assis Júnior fez uso da palavra
agradecendo a honraria. O Senhor Presidente proferiu leitura do ofício de justificava de
ausência do vereador Fausto Niquini Ferreira. O vereador Gilson Antônio Marques,
autor do Decreto Legislativo nº 275/2014, que “Concede o Título de Cidadão Honorário
de Nova Lima ao Dr. Márcio Arruda”, procedeu à homenagem, proferiu discurso e, logo
após, entregou o Título de Cidadania Honorária ao Dr. Márcio Arruda. Foi comunicado
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 Cidadão Honorário
ao Dr. Márcio Arruda, por meio do Decreto Legislativo nº 275, de 13 de maio de 2014,
como forma de reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados ao
Município”. O Dr. Márcio Arruda fez uso da palavra agradecendo a honraria. O
vereador Gilson Antônio Marques, autor do Decreto Legislativo nº 281/2014, que
“Concede o Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Marcos Maracanã”,
procedeu à homenagem, proferiu discurso e, logo após, entregou o Título de Cidadania
Honorária ao Sr. Marcos Maracanã. Foi informado que os seguintes dizeres estão
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gravados na placa: “A Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por
seus representantes legais, outorga o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Marcos
Maracanã, por meio do Decreto Legislativo nº 281, de 26 de agosto de 2014, como
forma de reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados ao Município”. O
Sr. Marcos Maracanã fez uso da palavra agradecendo a honraria. Em seguida, os
vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, Maria Ângela Dias Lima Pereira, Gilson
Antônio Marques e o Senhor Presidente proferiram discurso. Finalizando os trabalhos, o
Senhor Presidente anunciou: “agradecemos a todos os presentes, autoridades, familiares
e amigos que nos honraram com suas presenças nesta sessão solene. Boa noite a todos”.
Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.____

