Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e três de dezembro de dois mil e quatorze, às dezoito horas, quarenta e
cinco minutos, reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos
senhores vereadores: Nélio Aurélio de Souza – Presidente e Silvânio Aguiar Silva –
Secretário. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário a chamada dos
vereadores presentes. O Senhor Secretário proferiu a chamada: “Gilson Marques, Flávio
de Almeida, Maria Ângela Dias Lima Pereira, Nélio Aurélio e Silvânio Aguia”. O
Senhor Presidente comunicou: “por falta de quórum, mais uma vez, sou obrigado a
fechar esta reunião importantíssima para o município de Nova Lima porque tem projeto
aqui de IPTU que está alienado ao Orçamento do ano que vem, de Planta Genérica do
Município. Hoje nós temos aqui, eu inverti a pauta, como já disse para vocês, estou
falando oficialmente, a reunião eu estou abrindo para fechar já, já”. O vereador Gilson
Antônio Marques indagou: “Senhor Presidente, porque o senhor não fecha a reunião
primeiro?”. O Senhor Presidente respondeu: “eu quero falar e constar na Ata. Eu quero
que consta na Ata porque eu estou com a reunião aberta. Depois, os vereadores que
quiserem se pronunciar, eu vou fechar pode falar. Então, inverti a pauta, coisa que eu
nunca fiz, trouxe primeiro o projeto de vocês, funcionários, para ser votado
independente do Hino Nacional, independente de qualquer coisa que vai ler aqui. Só o
vereador fazer a chamada dos presentes e votar, mas não contribuíram para isso. E não
foi desses vereadores que fez isso aqui. Então, estão com uma resolução ali pedindo
para marcar uma reunião extraordinária com um projeto que está aqui dentro ainda.
Todos os três estão marcando lá, os três projetos estão aqui dentro. Então, é para
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exatamente obstruir as reuniões. Mas isso não importa, o que importa é que o esforço
nosso foi feito. Declaro aberta e fechada esta reunião por falta de quórum. Os
vereadores que compareceram, de acordo com o Senhor Secretário, foram Gilson
Marques, Silvânio Aguiar, Ângela Lima, Flávio de Almeida e Nélio Aurélio de Souza.
Mais uma vez tentou dar quórum nesta Casa. Está encerrada”._____________________

