Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia seis de fevereiro de dois mil e quinze, às doze horas e quinze minutos, reuniu-se
a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores vereadores: José
Geraldo Guedes – Presidente, Maria Ângela Dias Lima Pereira – Vice-Presidente e
Nélio Aurélio de Souza – Secretário. O Senhor Presidente iniciou os trabalhos: “boa
tarde a todos. Solicito ao Senhor Secretário a chamada dos vereadores presentes”. O
Senhor Secretário proferiu a chamada: “boa tarde. Vereador Silvânio Aguiar, Gilson
Marques, Alessandro Bonifácio, André Vieira, Fausto Niquini, Leci Alves Campos,
Ângela Lima, José Geraldo Guedes, este Secretário Nélio Aurélio de Souza e Flávio de
Almeida”. O Senhor Presidente comunicou: “sob a proteção de Deus e, em nome do
povo nova-limense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta esta
reunião extraordinária, especificamente para apreciação do Projeto de Lei 1.499/2015,
autoria do Poder Executivo, que ‘Autoriza a aprovação do empreendimento urbano
denominado Loteamento Bellagio, além de dar outras providências’, conforme o Edital
de Convocação. Solicito ao Plenário a dispensa do Hino Nacional. Os vereadores que
concordam permaneçam como estão. Dispensado”. Prosseguindo o Senhor Presidente
colocou em discussão e votação o Projeto de Lei 1.499/2015, que “Autoriza a aprovação
do empreendimento urbano denominado Loteamento Bellagio, além de dar outras
providências”. Em primeira discussão, o vereador Nélio Aurélio de Souza indagou:
“questão de ordem, ele está entrando em sua primeira discussão e votação? Não foi
votado na semana passada, parece, a primeira votação?”. O Senhor Presidente
respondeu: “não, não foi votado”. O vereador Nélio Aurélio de Souza disse: “então, está
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bom porque parece que... É engano então. Eu não tenho nada a discutir no projeto não”.
Em primeira votação, o projeto foi aprovado por nove votos. O Senhor Presidente
perguntou: “o André não está, não é?”. Em segunda discussão, nenhum vereador se
manifestou. Em segunda votação, o projeto foi aprovado por nove votos e encaminhado
à sanção. O Senhor Presidente encerrou a reunião afirmando: “agradecemos a presença
de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa tarde a
todos”._________________________________________________________________

