Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dezoito de março de dois mil e treze, às dez horas e quinze minutos, reuniu-se a
Câmara em sua Sede, achando-se constituída a sua Mesa Diretora pelos senhores
vereadores: Nélio Aurélio de Souza – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio – VicePresidente e Silvânio Aguiar Silva – Secretário. Sob a proteção de Deus, o Senhor
Presidente abriu os trabalhos e solicitou a chamada dos vereadores presentes;
constatando-se a existência de número legal conforme as assinaturas apostas no livro
próprio, verificando-se a ausência justificada do vereador Fausto Niquini Ferreira.
O Senhor Secretário proferiu leitura de correspondência justificando a ausência do
vereador Fausto Niquini Ferreira. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em
discussão e votação os requerimentos: Do vereador José Guedes: 1) Requer que a
prefeitura aumente o número de ambulâncias do SAMU. Aprovado, oito votos.
O Senhor Presidente parabenizou o vereador André Luiz Vieira da Silva pelo
aniversário. 2) Requer que a prefeitura providencie a construção de um Centro de
Atendimento aos Idosos e Aposentados. O vereador Leci Alves Campos informou que
tem um requerimento com o mesmo teor. O vereador José Guedes esclareceu que devem
observar a data, pois prevalece o primeiro que entrou na Casa. O Senhor Presidente
comunicou que votariam os dois requerimentos. O vereador José Guedes solicitou fosse
acrescentada ao requerimento a sugestão de que o Prefeito desaproprie a antiga fábrica
de balas e construa o Centro de Atendimento naquele local. Aprovado, oito votos;
3) Requer que a prefeitura crie no Rego Grande o passeio de charrete. Aprovado, oito
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votos; 4) Requer que a prefeitura providencie a construção de um grande ginásio
poliesportivo para abrigar assim eventos de nível nacional. Aprovado, oito votos;
5) Requer que a prefeitura providencie a construção de mini terminais de passageiros
nos bairros e distritos. Aprovado, oito votos; 6) Requer que a prefeitura providencie a
distribuição de medicamentos hoje disponíveis na Farmácia Municipal em todos os
Postos de Saúde da cidade. Criando assim, as Farmácias Populares em todos os bairros
que possuem Postos de Saúde. Aprovado, oito votos; 7) Requer que a prefeitura
providencie a construção de um CT (Centro de Treinamento) para o Villa Nova. Em
discussão, os vereadores recordaram que já votaram este requerimento. O vereador José
Guedes disse que no governo anterior a Prefeitura e a Construtora Cowan cometeram
um crime grave contra o Villa Nova. Relatou que a Cowan aterrou com mais de dez
metros de altura os três campos de treinamento construídos pelo ex-presidente Anisinho.
O Senhor Presidente informou que votará todos os requerimentos, até os repetidos.
Afirmou que vai recomendar ao Prefeito que atenda conforme as datas dos mesmos.
O vereador José Guedes solicitou fosse acrescentada ao requerimento solicitação para
que a Prefeitura obrigue a Cowan a retirar todo o entulho que depositou nos três
campos. O vereador André Luiz Vieira da Silva destacou a importância de o Executivo
dar uma resposta aos requerimentos dentro no prazo. Aprovado, cinco votos favoráveis
e três abstenções dos vereadores Flávio de Almeida, Gilson Antônio Marques e Silvânio
Aguiar Silva; 8) Requer que a prefeitura providencie moradias para a população.
Aprovado, oito votos; 9) Requer que a prefeitura providencie o mais rápido possível a
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instalação da passarela e quebra-molas no trevo do Bairro Cristais. Em discussão, o
vereador José Guedes solicitou ao Senhor Presidente que envie ofício cobrando do
Ministério Público ação sobre a obra da passarela já iniciada naquele local. Aprovado,
oito votos; 10) Requer que a prefeitura faça o levantamento de todas as medidas
compensatórias aprovadas durante os oito anos do governo Carlos Rodrigues para que a
Câmara possa analisar o que não foi realizado e com isso cobrar das empresas a
efetivação das medidas. Aprovado, oito votos; 11) Requer que a prefeitura construa a
rede pluvial na Fazenda Belarmino situada no Bairro Santa Rita. Em discussão, o
vereador esclareceu que já existe uma rede pluvial que desce da serra e joga toda a água
de chuva dentro do terreno de sua propriedade. Afirmou que reitera os vários
requerimentos que já fez, solicitando a extensão desta rede. Aprovado, oito votos;
12) Requer que a prefeitura revitalize toda a Banqueta do Rego Grande, fazendo dali um
verdadeiro Ponto Turístico da cidade, construindo ao longo do trajeto academias
populares, jardins, árvores de pequeno porte e frutíferas, bancos de descanso, banheiros,
lixeiras dentre outros. Aprovado, oito votos; 13) Requer que a prefeitura faça uma
revitalização ambiental da parte conhecida como Voçoroca do Bairro Alvorada, pois há
décadas atrás ocorreu este fenômeno e desde então ali está semiabandonado,
propiciando um local para depósito de lixo e invasões. Aprovado, oito votos;
14) Requer que a prefeitura, providencie o mais rápido possível o término da obra na
estrada que liga o Centro de Nova Lima à Honório Bicalho na região que fica entre os
bairros Bela Fama e Nova Suíça. Em discussão, o vereador Silvânio Aguiar Silva
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afirmou que apoia e concorda com o requerimento. O vereador Gilson Antônio Marques
também concordou e ressalvou que o governo anterior fez tudo para concluir esta obra,
porém foi impedido por órgãos ambientais. Aprovado, oito votos; 15) Requer que a
prefeitura providencie o mais rápido possível uma tela de proteção ou cerca por toda a
extensão da ponte do viaduto dos Cristais. Aprovado, oito votos; 16) Requer que a
prefeitura providencie a construção de uma quadra poliesportiva coberta no bairro
Alvorada. Aprovado, oito votos; 17) Requer que a prefeitura desaproprie junto à
AngloGold uma área localizada acima da Rua Antônio Serafim, abaixo do Cemitério
Parque, no bairro Matadouro, para que ali seja construída uma área esportiva contendo
pista para caminhada, campo de futebol de areia, bancos de descanso, aparelhos de
ginástica, lanchonete e outros, além de arborizar toda a área ao redor. Aprovado, oito
votos; 18) Requer que a prefeitura construa a rede pluvial de todo o bairro Cristais,
eliminando as canaletas abertas no bairro. Aprovado, oito votos; 19) Requer que a
prefeitura desaproprie um pequeno terreno à Rua Lauro Magalhães Santeiro, em frente à
Escola Municipal Antonieta Dias de Souza. Aprovado, oito votos; 20) Requer que a
prefeitura faça um jateamento de concreto armado ao lado da escadaria da Rua
Brumadinho com Avenida Henrique Otero (ao lado de uma academia de ginástica). Em
discussão, o vereador José Guedes falou que solicita este jateamento há vinte anos e
espera que o Prefeito Cássio faça esta pequena obra que irá solucionar um grande
problema. Aprovado, oito votos; 21) Requer que a prefeitura providencie a construção
de uma arena multiuso no Espaço Cultural ou em outro local a ser indicado pelo
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prefeito, com o objetivo de centralizar ali todos os eventos de lazer existentes na cidade
como a Sexta na Feira, Festa do Cavalo, Uaiktoberfest e outros. Além de um espaço
para realização de festas, esta arena pode comportar a Secretaria de Esportes e Lazer,
salas de aula, auditórios e muitas outras alternativas. Caso a prefeitura opte por fazer
esta arena multiuso em outro local, sugiro que no Espaço Cultural seja construída uma
verdadeira Praça Esportiva que contenha pista de caminhada, quadra de areia de futebol,
de vôlei, quadras esportivas de basquete, peteca, aparelhos para ginástica, banheiros,
lanchonetes, restaurantes e até mesmo um lago para diminuir a ação do sol. Usei como
base a Praça JK em Belo Horizonte. Em discussão, o vereador José Guedes ressaltou
que os constantes eventos realizados na Praça Bernardino de Lima estão destruindo o
local, trazendo transtornos para o trânsito e incomodando o povo. Os vereadores Leci
Alves Campos e Maria Ângela Dias Lima Pereira afirmaram que a Sexta na Feira e a
Festa da Padroeira Nossa Senhora do Pilar devem permanecer na Praça. O vereador José
Guedes disse é impossível retirar da Praça a tradicional Festa de Nossa Senhora do
Pilar. Solicitou que a Sexta na Feira fosse retirada do requerimento para que o evento
continue sendo realizado na praça. O vereador André Luiz Vieira da Silva registrou que
a construção desta arena multiuso vai gerar grande economia para o município.
O Senhor Presidente informou que é católico, mas considera que a Festa de Nossa
Senhora do Pilar traz tremendos transtornos para o trânsito. Aprovado, oito votos;
22) Requer que a prefeitura construa um Posto de Saúde e uma quadra poliesportiva
coberta no bairro Matadouro. Aprovado, oito votos; 23) Requer que a prefeitura
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construa redes de esgoto na Banqueta, localizado na Rua Aldo Zanini próximo ao
nº 417. A referência é a casa do Senhor José Pedro. No local há aproximadamente doze
casas e o esgoto corre a céu aberto. Aprovado, oito votos; 24) Requer que a prefeitura ao
invés de reformar o Posto Médico dos Cristais, construa no mesmo local um novo Posto
Médico. Em discussão, o vereador José Guedes relatou que o Prefeito Cássio pretende
construir uma creche onde se localiza o posto e levar o Posto Médico para o parquinho
dos Cristais. Informou que a Diretoria do Nacional aceitou esta ideia que beneficiará a
população que necessita de creches. Aprovado, oito votos; 25) Requer que a prefeitura
canalize água pluvial no Bairro Belarmino. Retirado de pauta pelo autor; 26) Requer que
a prefeitura providencie o mais rápido possível rede de água potável da Copasa no
Bairro Fazenda Belarmino. Aprovado, oito votos; 27) Requer que a prefeitura retire
imediatamente os automóveis que se encontram no terreno acima da Escola Municipal
Áurea Lima Taveira (CAIC). Retirado de pauta pelo autor; 28) Requer que a prefeitura
providencie a construção de uma quadra poliesportiva coberta no bairro Rosário.
Aprovado, oito votos; 29) Requer que a prefeitura providencie a construção de uma
quadra poliesportiva coberta no parquinho dos Cristais que servirá para as comunidades
dos Bairros BNH, Chácara dos Cristais, Cristais, Alvorada e adjacências. Aprovado,
oito votos; 30) Requer à prefeitura a isenção do IPTU para os moradores que
preservarem e cuidarem do trecho da Banqueta em frente as suas residências. Aprovado,
oito votos; 31) Requer à prefeitura a abertura da Rua José Carlindo Filho no Bairro
Alvorada. Aprovado, oito votos; 32) Requer à prefeitura o fechamento da Academia
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Ciclo situada à Avenida Henrique Otero, Bairro Centro. Retirado de pauta pelo autor;
33) Requer que a prefeitura construa um corrimão na escadaria da Rua D, no Bairro
Alvorada. Aprovado, oito votos; 34) Requer que a prefeitura providencie a construção
de uma nova sede para o Esporte Clube Morro Velho. Aprovado, oito votos; 35) Requer
que a prefeitura providencie a construção de uma arquibancada nos campos do Nacional
e do Morro Velho. Aprovado, oito votos; 36) Requer que a prefeitura inicie o tratamento
do esgoto da cidade, mas que desde já deixe claro às empresas interessadas em efetuar o
serviço, como por exemplo a Copasa, que não será cobrado nada do povo por esse
tratamento, pois a prefeitura possui arrecadação suficiente para arcar com esses custos.
Retirado de pauta pelo autor. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira solicitou
licença para se retirar e pediu desculpas aos vereadores por não participar da votação
dos demais requerimentos. Do vereador André Luiz Vieira da Silva: 1) Requer ao
Prefeito Municipal a instalação de ventiladores nas salas do velório do Cemitério
Parque. Em discussão, o autor trocou ‘ventiladores’ por ‘climatizadores’ conforme
orientação dos vereadores Gilson Antônio Marques e Flávio de Almeida. Aprovado,
sete votos; 2) Requer à Mesa Diretora seja criada uma Comissão de Representação a fim
de verificar junto aos órgãos competentes quais entraves burocráticos para que se
coloque o mais rápido possível uma tela ou cerca de proteção por toda a extensão da
ponte do viaduto dos Cristais. Em discussão, o vereador André Luiz Vieira da Silva
registrou: “A minha intenção é que a Casa providencie uma comissão especial com certa
urgência para resolver esta questão. Na outra sexta-feira tivemos mais um caso e por
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pouco não tivemos outra tragédia graças à atuação do Guarda Municipal Alexandre
Marcelo que se atracou ao rapaz, pondo em risco a própria vida, salvou este rapaz que
foi levado ao hospital. Se este rapaz tivesse se atirado, estaríamos aqui numa
reivindicação mais calorosa, mas graças a Deus foi evitada esta tragédia. Eu queria que
esta Casa não esperasse que acontecesse mais uma tragédia para pressionar os órgãos
competentes a construírem esta cerca que não é requerimento meu, foi requerimento dos
vereadores José Guedes e Nélio Aurélio de Souza. Na verdade é uma necessidade da
população. Eu acredito que uma comissão especial é necessária neste caso. Eu gostaria
muito de contar com o apoio, aí a gente vai ver. Não importa de quem é a competência,
o que importa é que esta comissão vai averiguar todo o trâmite necessário para que seja
cercada a ponte e a gente possa colocar um ponto final nesta história de sofrimento em
Nova Lima”. O vereador José Guedes falou que vota a favor com prazer. Disse que já
devem ter aprovado uns dez requerimentos com o mesmo propósito, inclusive alguns de
sua autoria. Ressaltou que se depender do DER vai demorar cem anos. O Senhor
Presidente informou que já fez esta solicitação para todos os governos. Salientou que a
única esperança é o prefeito fazer um convênio com o DER e a prefeitura colocar a tela.
O vereador André Luiz Vieira da Silva frisou: “Gostaria que esta Casa formasse uma
comissão especial. O Regimento Interno fala que as comissões especiais devem ser
criadas por deliberação do Plenário, serão destinadas a assunto específico e à
representação da Câmara em congressos, solenidades e matérias especiais de interesse
público interno ou outros atos públicos. Eu acredito que isso é um interesse público
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geral de toda Nova Lima. Acho que neste caso cabe a criação de uma comissão especial
para pressionar seja o prefeito, seja o DER, seja o DNIT, seja quem for. Acredito que
vai ser uma força para agilizar porque não podemos ficar aqui aguardando e vendo as
pessoas se atirarem da ponte”. O Senhor Presidente informou que colocará em discussão
a criação da comissão especial na próxima reunião em que todos os vereadores
estiverem presentes. O vereador André Luiz Vieira da Silva propôs que a Casa envie
moção de aplauso ao Guarda Municipal Alexandre Marcelo Soares que arriscou sua
vida para defender e salvar outra vida. O vereador Flávio de Almeida informou que a
Comissão de Segurança Pública vai se reunir com o Prefeito, a Polícia Militar e chamará
o DER para vir à Câmara tratar do assunto. Aprovado, sete votos. O vereador Flávio de
Almeida retirou dois requerimentos de pauta. Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio:
1) Requer ao Prefeito Municipal um Andador Pacer Gait Trainer, tratamento intensivo
com o Método Therasuit, sessão de manutenção Therasuit, Fonoaudiologia
especializada e Terapia Ocupacional do João Pedro Oliveira Andrade. Aprovado, sete
votos; 2) Requer ao Prefeito Municipal o cronograma das obras do Posto de Saúde
Municipal do bairro do Cascalho. Aprovado, sete votos; 3) Requer ao Prefeito
Municipal a pintura, reforma do telhado e construção de acesso para deficientes físicos
da quadra poliesportiva do bairro Mingu. Aprovado, sete votos; 4) Requer ao Prefeito
Municipal a reforma da passarela da Rua Nossa Senhora de Lourdes, altura do número
61, Bairro do Cruzeiro. Aprovado, sete votos; 5) Requer ao Prefeito Municipal um
núcleo da Farmácia Municipal no bairro de Honório Bicalho. Aprovado, sete votos;
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6) Requer ao Prefeito Municipal a construção de uma creche no Bairro do Cruzeiro.
Aprovado, sete votos; 7) Requer ao Prefeito Municipal a instalação de quebra-molas e
providências no trânsito nas ruas Alvarenga Peixoto e Marília de Dirceu, ambas no
Bairro Vila Passos. Aprovado, sete votos; 8) Requer ao Prefeito Municipal o conserto
das lâmpadas do poste e a instalação de uma grade de proteção na Avenida Natalício de
Jesus Carsalade, próximo ao campo do Cruzeiro em Honório Bicalho. Aprovado, sete
votos; 9) Requer ao Prefeito Municipal o término do asfalto das ruas Marília de Dirceu e
Gonçalves Dias, ambas no bairro Vila Passos. Aprovado, sete votos; 10) Requer ao
Prefeito Municipal a iluminação da pista de caminhada em volta do campo do
Montanhês no bairro Bela Vista. Aprovado, sete votos; 11) Requer ao Prefeito
Municipal a construção de uma academia ao ar livre no bairro Cabeceiras. Aprovado,
sete votos. Do vereador Leci Alves Campos: 1) Requer ao Prefeito Municipal a
instalação de faixa de pedestre no início da Rua Lauro Magalhães Santeiro, esquina com
Abolição, no cruzamento com o Rego Grande, Avenida Professor Aldo Zanini. Retirado
de pauta pelo autor; 2) Requer ao Prefeito Municipal a criação da Primeira Escola no
Bairro Cabeceiras. Aprovado, sete votos; 3) Requer ao Prefeito Municipal a criação do
Centro de Convivência da Melhor Idade. Aprovado, sete votos; 4) Requer ao Prefeito
Municipal a desocupação de depósito de entulho na Erick Davies. Aprovado, sete votos;
5) Requer ao Prefeito Municipal a revitalização e colocação de equipamentos de
ginástica na Praça Leocádia Gresta, Praça do Olaria. Aprovado, sete votos; 6) Requer ao
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Prefeito Municipal a seguinte providência: excluir artistas não nova-limenses de
participar do Salão de Artes, projeto da Secretaria de Cultura que visa valorizar o artista
local e oportunizar ganho financeiro. Em discussão, o vereador Gilson Antônio Marques
discordou, pois acredita que com esta medida privam o público de receber artistas de
fora. Aprovado, sete votos; 7) Requer ao Prefeito Municipal a seguinte providência:
analisar e corrigir escoamento de água pluvial na Rua Carlos Roscoe no bairro Retiro.
Aprovado, sete votos; 8) Requer ao Prefeito Municipal o asfaltamento ou calçamento da
rua projetada atrás da Avenida Aldo Zanini entre os trechos da Rua Lauro Magalhães
Santeiro, em frente à Praça México até a Rua Rubens Costa Lima, no bairro Bom
Jardim. Aprovado, sete votos; 9) Requer que esta Casa organize uma homenagem às
Mães Nova-limenses no mês dedicado a elas, Maio. Aprovado, sete votos; 10) Requer
ao Prefeito Municipal o conserto de rachaduras no passeio de cimento de acesso aos
bairros Vila operária e Vila passos, através do beco da Avenida José Bernardo de Barros
com Rua Arthur Bernardes, 418, conforme fotos anexas. Aprovado, sete votos;
11) Requer ao Prefeito Municipal a instalação de Centro de Atividades Culturais, CACs,
nos bairros Cristais e Honório Bicalho. Aprovado, sete votos; 12) Requer ao Prefeito
Municipal a alocação de Guardas Municipais em todas as unidades funcionais da
Prefeitura e bens tombados. Aprovado, sete votos; 13) Requer ao Prefeito Municipal a
manutenção e revitalização do Rego Grande. Aprovado, sete votos; 14) Requer ao
Prefeito Municipal a demarcação de áreas de conflito ao longo da Avenida Professor
Aldo Zanini. Aprovado, sete votos; 15) Requer ao Prefeito Municipal a revitalização de
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passeios para uso de pedestres na cidade. Aprovado, sete votos; 16) Requer ao Prefeito
Municipal a instalação de boca de lobo na Rua José Carlindo, Alvorada. Aprovado, sete
votos. Do vereador Silvânio Aguiar Silva: 1) Requer seja realizado no bairro Bela Fama,
na quadra poliesportiva, cobertura com telhado e iluminação. Aprovado, sete votos;
2) Requer seja realizada no bairro Alto do Gaia, em todas as ruas, limpeza urbana. Em
discussão, o vereador Silvânio Aguiar Silva destacou que necessitam resolver com
urgência a questão da limpeza urbana na cidade. Aprovado, sete votos; 3) Requer seja
retomada as obras no bairro Parque Aurilândia, do Centro Poliesportivo. Aprovado, sete
votos; 4) Requer seja realizado no bairro Centro, na região popularmente conhecida
como Rua Nova, nas ruas Independência, Inconfidência, República e Maestro Vilela o
recapeamento asfáltico. Aprovado, sete votos; 5) Requer seja realizado no bairro Jardim
América, nas quadras poliesportivas, a cobertura com telhado das mesmas. Aprovado,
sete votos; 6) Requer seja realizado no bairro Centro, na região popularmente conhecida
como Rua Nova, na Praça Sidney Alves, colocação de lixeira. Aprovado, sete votos;
7) Requer seja realizado no bairro Bela Fama, canalização do córrego Maria Lúcia e
limpeza no entorno do mesmo. Aprovado, sete votos; 8) Requer seja realizado na
Avenida Professor Aldo Zanini, revitalização da Banqueta, criação de pista de
caminhada e realização de um estudo para melhoria do trânsito no local. Aprovado, sete
votos. O Senhor Presidente comunicou que a reunião ultrapassou três horas, por isto
prorroga os trabalhos por mais trinta minutos. 9) Requer sejam realizadas na Rodovia
MG 030 as seguintes obras e melhorias: Instalação de passarelas para pedestres e abrigo
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de ônibus nos pontos em frente ao condomínio Vale dos Cristais (próximo ao Colégio
Santo Agostinho), no trevo de acesso aos condomínios Village Terrasse e Residencial
Sul, em frente ao condomínio Vereda das Gerais, em frente ao Shopping Serena Mall,
no Trevo da antiga ACM, no Trevo Cariocas II, no bairro Parque Aurilândia (acima da
entrada do condomínio Quintas do Sol), em frente ao posto de combustível do
Jambreiro, entre os bairros Nossa Senhora de Fátima e Cruzeiro, e nas principais
entradas de acesso aos bairros Bela Fama, Alto do Gaia, Nova Suíça, Honório Bicalho,
Santa Rita e Galo. Reparo das duas lombadas na entrada no bairro Nova Suíça. Reparo
das lombadas entre os bairros Nossa Senhora de Fátima e Cruzeiro. Aprovado, sete
votos. Do vereador Gilson Antônio Marques: Requer ao Prefeito Municipal que
providencie junto à Secretaria Municipal de Segurança, placas indicativas de nomes de
ruas e uma sinalização estatigráfica melhor e mais visível nos bairros Santa Rita e
Honório Bicalho. Em discussão, o vereador Silvânio Aguiar Silva parabenizou o
vereador Gilson pelo requerimento. Sugeriu fosse acrescentado que se coloque nome em
todas as ruas da cidade em dois idiomas, português e inglês, considerando os turistas
que virão para a Copa de 2014. O vereador Gilson concordou com o acréscimo sugerido
pelo vereador Silvânio. Aprovado, sete votos. O vereador Gilson Antônio Marques
retirou um requerimento de pauta. Na sequencia, o Senhor Presidente passou a
Presidência ao Vice para fazer requerimento verbal. Relatou que no dia vinte de março,
o Hospital Vila da Serra vai fechar a Pediatria, fato que irá sobrecarregar o atendimento
no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, pois não existe outra Pediatria em Nova Lima.
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Registrou que a Comissão de Saúde deve saber disto. Solicitou ao Prefeito que converse
com a direção do Hospital Vila da Serra, se inteire do que está acontecendo e verifique o
que a prefeitura pode fazer para manter funcionando a Pediatria. O vereador Leci Alves
Campos comunicou que consultará os outros membros da Comissão de Saúde a fim de
procurarem a administração do Hospital Vila da Serra e convidá-los para comparecer à
Câmara. Aprovado, sete votos. O Senhor Presidente reassumiu a Presidência.
O vereador Gilson Antônio Marques propôs requerimento verbal para que o Prefeito
Cássio Magnani Júnior tome providências junto aos órgãos competentes a fim de
colocar vigilantes nas escolas estaduais, seja por meio de convênio ou recursos do
Estado. Relatou que a Escola João Felipe da Rocha, segundo sua diretoria, sofreu dois
arrombamentos nos últimos dias, o que trouxe inúmeros prejuízos aos alunos.
Aprovado, sete votos. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio propôs requerimento
verbal para solicitar ao Prefeito Cássio Magnani Júnior o retorno do projeto ‘Amigos do
Bairro’ para todas as Associações Comunitárias de Bairros. Salientou que o objetivo é
evitar que a cidade fique completamente cheia de mato. O vereador Silvânio Aguiar
Silva informou que se abstém de votar, pois é contra o Projeto Amigos do Bairro e
acredita que há outras alternativas. O vereador Gilson Antônio Marques também se
absteve pelo mesmo motivo. Aprovado por cinco votos, com duas abstenções. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.________________________________

