Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e sete de agosto de dois mil e treze, às dezoito horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa 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 presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente
comunicou que a Ata da Reunião Ordinária do dia vinte de agosto de dois mil e treze foi
encaminhada aos gabinetes para os vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão;
nenhum vereador se manifestou. O Plenário aprovou a Ata. O Senhor Secretário
proferiu leitura das correspondências recebidas: 1) Ofício 103/2013 do Gabinete do
Prefeito Cássio Magnani Júnior; indica a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira
como líder do governo na Câmara; 2) Ofício 162/2013 do CMAS-NL – Conselho
Municipal de Assistência Social Nova Lima/MG. Assunto: Documentos do Processo da
V Conferência Municipal de Assistência Social; 3) Ofício do Gabinete do Deputado
Federal Vítor Penido, 9 de agosto de 2013; dá conhecimento de que foram liberados
recursos para obras do Programa “Farmácia de Minas”, através do Governo de Minas
Gerais; 4) Ofício do Gabinete do Deputado Federal Vítor Penido, 9 de agosto de 2013;
dá conhecimento de que em solenidade de entrega de viaturas da PMMG, ocorrida em
13 de agosto do corrente ano, o Governo de Minas Gerais destinou três viaturas para
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Nova Lima; 5) Ofício 62/2013 do Gabinete da vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira, assinado pelos vereadores Maria Ângela Dias Lima Pereira, André Luiz Vieira
da Silva, Silvânio Aguiar Silva e Leci Alves Campos; encaminham cópia de
correspondência enviada em 20 de agosto último ao Delegado Afrânio Vasconcelos,
Chefe da Divisão Especializada de Proteção do Meio Ambiente, solicitando
providências cabíveis na legislação processual penal ambiental referente aos problemas
existentes junto à comunidade da Mina D’água. A vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira esclareceu que na sexta-feira enviaram correspondência à Diretoria Especial de
Crimes Ambientais falando sobre o problema da Mina D’água e pedindo uma análise.
Informou: “hoje eu recebi um telefonema da Gerente de Comunicação e Relações com a
Comunidade da AngloGold Ashanti, a Senhora Fádwa Andrade se colocando à
disposição da Câmara e da Comissão Especial. Se a gente quiser ter alguma informação,
saber como anda o processo, qual é a interlocução que está havendo entre a empresa e a
comunidade da Mina D’água, ela está se colocando à nossa disposição. Estou colocando
para todos os vereadores, mas em especial para os membros da Comissão Especial
nominada. O vereador Fausto Niquini Ferreira solicitou ao Senhor Presidente que
consulte o Plenário para que seja incluído na pauta e dê entrada na Casa o Projeto de
Resolução nº 123/2013, autoria dos vereadores Fausto Niquini Ferreira, José Guedes,
André Luiz Vieira da Silva e Alessandro Luiz Bonifácio, que “Modifica a redação do
art.33 da Resolução nº 09/90, que contém o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Nova Lima e dispõe sobre o seu funcionamento”. O Plenário consultado pelo Senhor
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Presidente concordou com a proposta do vereador Fausto. O vereador Silvânio Aguiar
Silva também solicitou ao Senhor Presidente que consulte o Plenário para incluir na
pauta e dar entrada na Casa o Projeto de Lei do governo de número 1.333, que trata da
revitalização, drenagem pluvial do Bairro Nossa Senhora de Fátima e região do Bela
Fama. O Senhor Presidente respondeu: “este projeto chegou ontem aqui e pelo
Regimento da Casa, eu tenho trinta e seis horas para pôr ele no Plenário. Ou, se eu
entender que não, se a Presidência entender que não é viável pôr o projeto, eu tenho
quarenta e cinco dias. E depois dos quarenta e cinco dias, ele normalmente entra na
reunião subsequente da data. Eu entendo que essa matéria financeira é uma matéria
extremamente complicada. Nesta Casa já teve vereador que na Tribuna falou que não
votava nada de um dia para o outro que fosse matéria financeira. Eu nem quero citar
nome de quem falou isso, mas tem gente que já falou aqui. Estou deixando bem claro,
eu vou fazer para que o vereador Silvânio Aguiar não entenda que o estou privando
porque acabei de pôr um projeto do vereador Fausto Niquini, consultei o Plenário, pus
ele fora de pauta e vou consultar o Plenário. Se o Plenário entender que o projeto possa
entrar hoje, a soberania é do Plenário, eu vou pôr o projeto. Agora, lembrar bem que são
três comissões que darão o parecer e se tiver um na comissão que não concorda, o
projeto não caminha, tem que seguir o trâmite da Casa. Deixar bem claro isso. A
proposta do vereador Silvânio Aguiar é que o projeto entre fora de pauta hoje na
reunião”. O vereador José Guedes solicitou ao Senhor Presidente que suspenda a
reunião por cinco minutos para discutirem na sala ao lado. O Senhor Presidente
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comunicou que a reunião estava suspensa por cinco minutos. Reabrindo os trabalhos, o
Senhor Presidente consultou o Plenário que concordou com a entrada na Casa do
Projeto de Lei nº 1.333/2013, autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder
Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, a oferecer
garantias e dá outras providências”. O Senhor Secretário proferiu leitura do projeto. O
vereador Fausto Niquini Ferreira solicitou ao Senhor Presidente que coloque o Projeto
de Resolução nº 123/2013 em votação hoje. O Senhor Presidente informou que irá
consultar o Plenário. O vereador Silvânio Aguiar Silva disse: “quero fazer um
agradecimento ao Senhor Presidente. Sei que o projeto não estava na ordem do dia, mas
agradeço a boa vontade de colocar esse projeto tão importante para a comunidade do
Bairro Nossa Senhora de Fátima, para a região do Bela Fama e da Fazenda do Benito.
Concordo com o encaminhamento que o Senhor deu e suplico aos outros vereadores que
possam nos ajudar a fazer as reuniões extraordinárias para que a gente possa aprovar
esse projeto, desde que não tenha, como o Senhor muito bem disse, se a necessidade de
prazo for iminente, a gente vote esse projeto em medida de urgência, se a necessidade
do prazo não for igual ao que o Senhor disse, aí tudo bem, que o projeto tramite de um
modo normal”. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio registrou: “Senhor Presidente
também quero parabenizar Vossa Senhoria por deixar esse projeto entrar. Lembrar
também que acho que os Bairros Nossa Senhora de Fátima e Bela Fama, pela votação
que eu tive lá, vai ser um presente, eu fico muito feliz de ser vereador hoje e saber dessa
verba que está indo para essa região. Mesmo assim, ainda não estou satisfeito porque o
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pessoal do Bairro Bela Fama e Nossa Senhora de Fátima passa no Boqueirão, o nosso
prefeito até hoje não falou nada da obra do Boqueirão”. A vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira falou: “Senhor Presidente, também gostaria de agradecer ao Senhor,
conhecendo o espírito comunitário e altruísta do nosso Presidente da Casa, eu tinha
certeza de que o Senhor colocaria esse projeto em pauta. E nós sabemos que é de
interesse da comunidade. Não é interesse meu, não é interesse do Senhor, não é
interesse pessoal, não é interesse do Silvânio, é interesse da comunidade de um modo
geral. E a gente precisa de prestar atendimento principalmente à comunidades menos
favorecidas. Agradeço ao Senhor de estar colocando em pauta e que a gente possa
discutir esse projeto e votá-lo o mais rápido possível”. O Senhor Presidente comunicou:
“o projeto está entrando na Casa, já foi lido e será encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça, com o seguinte acordo que foi combinado na sala ao lado. Se
amanhã, estou deixando bem claro para os vereadores, o estabelecimento de crédito não
tiver urgência, ele vai tramitar normalmente na Casa. Se tiver urgência, como disse o
vereador Silvânio, que é até sexta-feira o prazo, amanhã os vereadores têm que fazer
uma reunião no final da tarde para resolver esse problema”. O Projeto de Lei
nº 1.333/2013 foi encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. O Senhor Presidente informou que o Assessor Diego irá à Caixa com o projeto
em mãos. O vereador Silvânio Aguiar Silva convocou uma reunião da Comissão de
Legislação e Justiça para amanhã, às oito horas. O Senhor Secretário proferiu leitura do
Projeto de Resolução nº 123/2013, autoria dos vereadores Fausto Niquini Ferreira, José

6

Guedes, André Luiz Vieira da Silva e Alessandro Luiz Bonifácio, que “Modifica a
redação do art.33 da Resolução nº 09/90, que contém o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Nova Lima e dispõe sobre o seu funcionamento”. O Plenário consultado
pelo Senhor Presidente, dispensou pareceres e interstícios para a votação deste projeto.
Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada
na Casa: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 258/2013, autoria da Mesa Diretora, que
“Rejeita as Contas do Município de Nova Lima relativas ao exercício de 2007”. O
Senhor Presidente lembrou os vereadores de que esta Prestação de Contas de 2007 do
ex-prefeito Carlinhos Rodrigues será encaminhada à Comissão de Orçamento, Finanças
e Tomada de Contas. Disse aos membros da mencionada Comissão que, pelo
Regimento da Casa, têm quinze dias. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira
pediu aos membros da Comissão que, durante a semana, façam individualmente a
leitura do projeto da Prestação de Contas para se inteirarem. Marcou para a próxima
quarta-feira, às dezesseis horas, uma reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas. O Senhor Presidente lembrou que têm sessenta dias para pôr em
votação e encaminhar de volta ao Tribunal de Contas com cento e vinte dias. Projeto
encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas para emissão de
parecer; 2) Projeto de Lei nº 1.331/2013, autoria do vereador Leci Alves Campos, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de profissional de educação física ou acadêmico na
academias a céu aberto no município de Nova Lima”. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer; 3) Projeto de Lei nº 1.332/2013, autoria da
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vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, que “Desvincula o anexo da Escola
Municipal que menciona, concede o nome de Professor Cássio Magnani e contém outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão
de Saúde Pública referente ao Projeto de Lei nº 1.323/2013, que “Dispõe sobre a
concessão do direito a uma folga anual para servidoras públicas municipais de Nova
Lima, para realização de exames de controle do câncer de mama e do colo de útero”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. Dando continuidade, o
Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.3192013, que
“Dispõe sobre critério para denominação de vias, logradouros, praça, próprios públicos
e dá outras providências”. O vereador Flávio de Almeida, autor do projeto, retirou-o de
pauta devido à falta de votos; 2) Projeto de Lei nº 1.321/2013, que “Dispõe sobre a
divulgação mensal do relatório sobre o cumprimento de horários dos ônibus do
Transporte Coletivo Municipal e Intermunicipal no Município de Nova Lima e dá outras
providências”. Em primeira votação, aprovado por nove votos; 3) Projeto de Lei
nº 1.324/2013, que “Concede o nome de Dr. José Adelson Pires Moreira à UPA –
Unidade de Pronto Atendimento que indica e contém outras providências”. Em primeira
votação, aprovado por nove votos; 4) Projeto de Lei nº 1.326/2013, que “Declara de
Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras providências” – Alto do Gaia
Esporte Clube. Em primeira votação, aprovado por nove votos; 5) Projeto de Resolução
nº 122/2013, que “Modifica a redação do art. 196 da Resolução Legislativa nº 09/90,
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que contém o Regimento Interno da Câmara Municipal e dispõe sobre o seu
funcionamento”. Em primeira votação, aprovado por nove votos; 6) Projeto de Decreto
Legislativo nº 255/2013, que “Confere o Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao
Sr. Gabriel Simões Gobbi”. Em única votação, aprovado por dez votos e encaminhado à
promulgação; 7) Projeto de Resolução nº 123/2013, que “Modifica a redação do art.33
da Resolução nº 09/90, que contém o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova
Lima e dispõe sobre o seu funcionamento”. Em discussão, o Senhor Presidente indagou
ao vereador Fausto Niquini Ferreira: “O Senhor quer que eu vote toda matéria? Não é
covardia de Sua Excelência não?”. O vereador Fausto Niquini Ferreira respondeu: “eu
não acho não. Eu ficaria com uma sensação muito confortável se o Senhor participasse
de todas as votações em todas as sessões. Eu me sentiria muito honrado”. O Senhor
Presidente afirmou: “mas eu nunca fiquei em cima do muro, vereador. Eu sempre votei
de um lado ou de outro. Eu nunca me abstive nesta Casa. Mas já que é a vontade de Sua
Excelência entrar com o projeto com os outros vereadores, a partir de hoje eu voto em
qualquer matéria nesta Casa”. O vereador Fausto Niquini Ferreira informou que
pesquisou e existem cidades no Brasil onde este projeto já foi aprovado. Solicitou ao
Senhor Presidente que não fique chateado. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira
disse ao Senhor Presidente que este projeto não é pensando na pessoa dele, mas na
Presidência da Casa. Falou para o Senhor Presidente: “não se sinta menosprezado com
isso não”. O vereador Fausto Niquini Ferreira parabenizou a vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira. Em primeira e segunda votação, o projeto foi aprovado por nove
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votos e encaminhado à promulgação. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
discussão e votação os requerimentos: Do vereador José Guedes: 1) Requer ao Prefeito
Municipal a reforma do passeio da Escola Municipal Dona Antonieta Dias de Souza.
Em discussão, o vereador Silvânio Aguiar Silva informou que fez um requerimento
exatamente igual a este, que foi aprovado na semana passada pela Casa. Afirmou que
não vê problema em votarem mais uma vez. O vereador José Guedes relatou que
recebeu vários ofícios sobre o problema daquela escola e sobre o trânsito muito grande
no local; esclareceu que fez o requerimento porque recebeu vários ofícios em seu
gabinete. Ressaltou que os passeios e escadarias danificadas são um enorme problema
nas portas das escolas. Convidou o vereador Silvânio para assinar o requerimento. O
vereador Silvânio Aguiar Silva afirmou que não há necessidade de assinar o
requerimento, mas se o vereador José Guedes fizer questão, assina com o maior prazer.
Ressaltou que queria fazer o esclarecimento porque o teor do requerimento é exatamente
o mesmo. Parabenizou o vereador José Guedes pela ação. Aprovado, nove votos;
2) Requer ao Prefeito Municipal o asfaltamento das Ruas Getúlio Vargas, Campos Sales
e Severiano de Lima. Aprovado, nove votos. Do vereador Gilson Antônio Marques:
Requer à Mesa Diretora da Casa que interceda junto ao Ministério Público para que o
Exmo. Prefeito disponibilize cópia das cartas de notificação ou desistência dos
concorrentes ao cargo de serralheiro, caso tenham desistido ou vencido o prazo de
carência do concurso público. Aprovado, nove votos. Da vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira: Requer ao Chefe do Poder Executivo que autorize à Secretaria Municipal
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de Obras e Regulação Urbana a providenciar o recapeamento em toda a extensão da Rua
Antônio Nereu Filho, Bairro Retiro. Aprovado, nove votos. Do vereador Leci Alves
Campos: Requer ao Prefeito Municipal que altere o início das obras de instalação do ar
condicionado no Teatro Municipal Manoel Franzem de Lima para janeiro de 2014.
Aprovado, nove votos. Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer ao Prefeito
Municipal a alteração da data de realização das reuniões para eleição do Codema para o
fim de semana. Aprovado, nove votos. Do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao
Poder Executivo seja realizada extensão de rede elétrica nas Ruas A, Nove, Hum,
Travessa da Estação e Avenida Renato Azeredo no Distrito de Honório Bicalho.
Aprovado, nove votos. Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer que esta
respeitosa Casa envie Moção de Aplausos pelo aniversário de oitenta anos do Senhor
Raimundo de Moraes, mais conhecido como Cabeção, fundador da Escola de Samba
Unidos do Rosário. Aprovado, nove votos. Do vereador Leci Alves Campos: Requer ao
Prefeito Municipal que altere o trânsito na Rua Juvenal Souza Costa, Bairro Olaria, no
sentido Celso Clark Lima para Praça Leocádia Gresta Alvisi, para mão única. Aprovado,
nove votos. Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer ao Prefeito Municipal a
instalação de um bueiro na Rua Clark entre as Ruas Henrique Otero e Santa Bárbara.
Aprovado, nove votos. Do vereador José Guedes: Requer ao Prefeito Municipal que
construa com urgência a Rua Projetada atrás da Rua Lauro Magalhães Santeiro, local
conhecido como Savassinha. Em discussão, o autor afirmou que quer fazer uma
correção: “não é o prefeito que tem condições financeiras, é a prefeitura”. Registrou:
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“este é o segundo requerimento meu sobre aquela rua atrás da Savassinha. É um matagal
tremendo, uma casa caiu naquele local por falta de estrutura, não da casa, mas daquele
local que não tem sequer uma rede pluvial. Lógico que falta calçamento, falta rede
pluvial. Estou lutando por esta rua nos vinte anos que estou nesta Casa. Nenhum
prefeito no passado, ex-prefeitos, tiveram boa vontade de fazer aquela obra. Eu
implorava aos moradores, imploro até hoje. Espero que o atual prefeito, fez um
compromisso comigo e com a associação de bairro, faça essa obra porque o povo não
aguenta mais. Eu luto principalmente por essa obra, não só pelo lixo no matagal, a falta
de iluminação e sim para resolver um problema que outros prefeitos não resolveram,
que é o problema da Savassinha. Fazendo a rua por baixo da Savassinha vai transferir
grande parte do trânsito para lá, vai desafogar, principalmente, o trânsito na sexta-feira,
sábado, domingo e feriados. Quem passa naquela região é sacrificado. Eu rogo, será
uma das principais obras do Prefeito Cassinho se ele fizer aquela rua. Prometeu e espero
que ele cumpra a palavra, ele sabe dos problemas, eu já fui com o pessoal da engenharia
lá e espero que não demore mais um ou dois anos para fazer aquela obra. Como citei no
requerimento, ali é um local de usuários de drogas, ladrões, prostitutas, tudo de ruim
tem naquele pedaço. Por que a prefeitura não faz, sendo que esse vereador requer há
vinte anos aquela obra. É falta de boa vontade política. A prefeitura, hoje, tem uma das
melhores arrecadações do Brasil. Espero que se o prefeito ordenar, os seus subordinados
não venham por trás, como de costume tem acontecido na prefeitura, como de costume,
vou repetir, está acontecendo: o prefeito autoriza, vem as pessoas por trás para
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atrapalhar. Espero que o prefeito, quando liberar a obra para esse vereador, por escrito,
que seus subordinados obedeçam”. O vereador Leci Alves Campos perguntou ao
vereador José Guedes: “O Senhor disse que entrou com o requerimento duas vezes, o
Senhor lembra da data anterior a este de hoje?”. O vereador José Guedes respondeu:
“me parece que é três de fevereiro”. O vereador Leci Alves Campos pediu à Assessoria
Parlamentar que verifique a data do protocolo do seu requerimento sobre o mesmo
assunto”. O Senhor Presidente comunicou que a Assessoria Parlamentar vai olhar. O
vereador José Guedes respondeu ao vereador Leci: “quero dizer para esse vereador que
eu não requeri isso agora não, tem vinte anos que os moradores me pedem. E me parece
que a casa que caiu lá foi do seu cunhado”. O vereador Leci Alves Campos falou ao
vereador José Guedes: “o que o Senhor pediu há vinte anos atrás, eu acho que não vem
ao caso porque o nosso mandato começou este ano. Então, a gente deve contar os
requerimentos a partir deste ano”. O vereador José Guedes disse: “eu não acho assim”.
O vereador Leci Alves Campos disse: “o Senhor não acha, mas eu acho”. O vereador
José Guedes afirmou: “mas eu não acho. Eu já fui mais de cinquenta vezes naquele local
e quero que esse requerimento seja atendido”. O Senhor Presidente comunicou: “o
vereador Leci pediu e a Assessoria Parlamentar vai levantar e vai mostrar à Sua
Excelência. Agora a Casa, lembrar bem, que ela não tem regra de requerimento ainda
não. Já fiz duzentos aqui que eu não discuto com ninguém, muita gente entrou com
requerimentos iguais aos meus e eu não falo nada. Eles não são cumpridos mesmo, para
quê? Eu fico igual bobo aqui”. O vereador Flávio de Almeida registrou: “quero dar os
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parabéns, vereador, porque é uma luta, uma vida que o Senhor está cobrando tudo isso
aí, mas eu acho que quando dois vereadores da base aliada entram pedindo, o prefeito
atende é em tempo recorde. Pode ficar tranquilo. O Senhor tem vinte anos pedindo, não
é? Então, o Senhor está de parabéns. Agora o Senhor tem um prefeito que é uma base
aliada. O Senhor e o vereador Leci pertencem à mesma base hoje, então eu acho que ele
vai atender agora. Eu vejo o vereador nesta luta dele. É uma batalha, é uma luta mesmo.
E vi que o Leci também já fez um pedido. Veja bem a força. Que força que vai? É uma
bancada. A bancada unida com um prefeito unido. Se Deus quiser, os outros prefeitos
que nós elegemos que estão lá, se todos os outros que nós elegemos concordarem,
porque são muitos prefeitos no prédio, não é só um não. São muitos. É igual ao que o
vereador falou, o prefeito manda, mas se os outros não permitirem, ou seja, onde tem
mais de um prefeito, complica”. O vereador André Luiz Vieira da Silva disse: “Senhor
Presidente, o Senhor falou que não existem regras para os requerimentos, mas acabou de
ser aprovado o projeto do vereador Flávio que cria estas regras”. O Senhor Presidente
informou que ainda não foi assinado pela Mesa. O vereador André Luiz Vieira da Silva
falou: “queria só reforçar mais uma vez o meu pensamento com relação aos
requerimentos que para mim também não servem de nada. Embora a gente saiba da
importância do requerimento em si, mas dentro desse governo, eu quero dizer que não
servem de nada porque todos os requerimentos que nós fizemos até hoje, não obtivemos
resposta de nenhum. Então, para mim, dentro desse governo, não vale de nada. Eu só
queria reforçar o comentário que o Senhor fez em relação aos requerimentos, onde o
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Senhor dizia que eles não servem de nada, muitas das vezes não são respondidos. Quero
reforçar porque desde que cheguei à esta Casa, nenhum requerimento meu foi atendido
pelo atual governo. Eu reconheço a importância do requerimento, mas para esse governo
não tem importância nenhuma”. O vereador Gilson Antônio Marques afirmou: “foi até
bom o vereador André ter falado antes de mim, vou aproveitar para falar em cima da
fala dele. Como não bastasse os requerimentos não terem recebido a devida atenção
merecida porque o requerimento não é para nós, vereadores, é para a população. Esse
prefeito tem feito parte dessa Casa como verdadeiros moleques porque ele promete,
promete, promete, não cumpre. Promete para a gente, promete para o povo, não cumpre,
haja vista que nós estamos virando para oito meses de governo, não vejo nada que é
desse governo, o que tem sido tocado é herança do governo passado, bom ou ruim, é
herança do governo passado. E o que me admira muito é um prefeito com a formação
desse, que teve seis mandatos de vereança, academicamente bem formado, se prestar a
ouvir fofocas. E virar a cara para parte da Câmara baseado em fofocas recebidas por ele.
Isso me deixa extremamente triste porque ele acha que todo mundo é covarde e acredito
eu que nesta Casa não tem nenhum covarde. Eu falo por mim, não sou covarde e tudo o
que eu tiver que falar dele, ele pode ter certeza de que eu vou falar nessa Casa, não vai
chegar recado atravessado lá. Então, deixo aí um recado para ele: que respeite o nome
Gilson Marques, querendo ou não. Quando tiver uma fofoca lá, que ele avalie primeiro
para depois tomar as medidas que ele anda tomando”. O vereador Flávio de Almeida
registrou: “entrando na fala do companheiro Gilson, quando ele fala que o prefeito ouve
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fofocas, mas é a coisa mais interessante. Ele ouve as fofocas que saem desta Casa. Nós
fizemos uma votação em escrutínio secreto, ele sabe quem votou contra. É
impressionante. Eu só não tenho como, eu ofereci que a pessoa viesse aqui para falar
porque se viesse, nós íamos entrar com um processo aqui por falta de decoro
parlamentar. Se a votação é secreta, é impossível saber o voto. Se descobriu o voto tem
alguma coisa errada”. O vereador Silvânio Aguiar Silva afirmou: “já foi dito várias
vezes aqui nesta Casa que a política é a arte do entendimento. E é isso mesmo. A
política é a arte do entendimento e às vezes tem sempre uma parte que não está
entendendo direito e a coisa não acontece a contento. Eu mesmo já falei muito deste
prefeito nesta mesa com este microfone. Só que eu acredito nesse entendimento, eu
acredito nessa negociação e foi nesse sentido que a gente começou a conversar de uma
forma mais adequada com a Administração. Eu não posso dizer mais que o prefeito não
atendeu nenhum requerimento desta Casa igual alguém aqui falou, não sei quem. Porque
eu tenho requerimento que foi atendido, que eu estou inclusive conversando com as
pessoas, agradecendo ao prefeito por ter atendido o requerimento. Eu continuo achando
que a política é a arte do entendimento, não é a arte da força. E respeito a gente
conquista. A gente não pede respeito, não cobra respeito, respeito é uma coisa que é
conquistada. É nesse sentido que eu vou continuar trabalhando nessa Casa. Sou base de
governo sim, se alguém aqui está incomodado, eu sou base de governo, sempre fui
muito transparente com as minhas posições, vou continuar sendo até o dia em que esse
governo estiver fazendo qualquer coisa contra a população. O dia em que fizer contra a
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população, vocês podem ter certeza, eu estou aqui por causa do povo. Eu não estou aqui
por causa de vereador nenhum porque nenhum deles votaram em mim, quem votou em
mim foi o povo. Eu sou base de governo, estou trabalhando para o governo e vou
continuar fazendo isso. E repito mais uma vez, respeito é uma coisa que se conquista”.
A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira disse: “eu também sou base de governo,
vou participar junto com este governo. É um governo do meu partido, do PMDB, fui
nomeada hoje líder do governo. Fico realmente triste quando eu vejo o meu colega
vereador Gilson falar sobre o prefeito da maneira como ele fala, porque todas as vezes
que a gente esteve em reunião com o prefeito, Gilson é sempre elogiado. Ele é grato ao
vereador Gilson que não era da base e veio para a base para apoiá-lo, fazendo diversas
reuniões na casa dele para a eleição do prefeito. Então, realmente me entristece isso
porque o prefeito é grato ao vereador Gilson, ele é grato ao vereador Gilson. E Gilson
sabe que o prefeito dá atenção para ele sim, dá atenção para ele sim. Ele hoje, entre
aspas, comanda uma Secretaria de Obras porque ele manteve todos os funcionários que
ele quis na Secretaria de Obras. Então, eu acho que o prefeito realmente leva em
consideração a pessoa do Gilson, que eu também acho que nós devemos levar em
consideração. Ele foi um vereador muito bem votado, foi um Secretário de Obras que
fez muita coisa no município de Nova Lima, isto é visto a olho nu, todo mundo sabe
disto. Eu sei que o prefeito continua prestigiando-o, hoje mesmo o vereador Gilson
esteve lá na Vila dos Pinhais e no Estoril I para discutir iluminação pública, que vai ser
atendido pelo prefeito. Então, eu acho que nós temos que trabalhar é pelo município.
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Respeito é uma coisa muito séria. Do mesmo jeito que nós queremos respeito do
prefeito, nós também devemos respeitar o prefeito e discutir com ele as coisas. Vamos
lá, vamos conversar com ele. Ele tem toda quinta-feira para atender os vereadores.
Ontem ele nos convidou para uma reunião com ele lá. Convidou em cima da hora sim,
convidou meio dia, mas convidou todo mundo meio dia, todo mundo ficou sabendo no
mesmo horário. Eu gostaria, viu Gilson, que você tivesse um contato com o prefeito
porque ele é muito grato a você pelo trabalho que você fez durante a campanha dele”. O
vereador Gilson Antônio Marques falou: “não me lembro aqui de ter dito que não sou da
base. Eu tenho até vergonha de hoje ter que falar as coisas que eu tenho que falar porque
eu abracei o nome dele e todo mundo aqui sabe disto, como disse a vereadora. Ele não
tem que ter compromisso comigo, eu não estou falando por mim. Como eu disse no
princípio da fala, eu não falo por mim, eu falo por Nova Lima, pelas pessoas que
acreditaram em mim. E se eu estou falando, eu tenho os meus motivos. Em respeito à
solenidade que temos para fazer, eu me reservo o direito de não ampliar esta discussão,
mas ela está pronta para um segundo momento, vereadora, se for de interesse de Vossa
Excelência. Eu tenho os meus motivos e, com certeza, não são poucos, mas me reservo
o direito de não estender aqui a discussão em respeito ao público presente que não veio
aqui para escutar a discussão, veio aqui para ser homenageado”. O vereador Leci Alves
Campos cumprimentou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira pela indicação
como líder do governo e reiterou sua posição como sua base de governo. O Senhor
Presidente também parabenizou a vereadora pela merecida liderança do governo.
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Requerimento aprovado por nove votos. O vereador José Guedes em Questão de Ordem
registrou: “a minha irmã acidentou no ônibus da Saritur no dia de hoje, foi transportada
para Hospital Nossa Senhora de Lourdes com um problema gravíssimo na bacia. Foi
liberada pelo médico, mas tinha que ser transportada pela ambulância. Transporte esse
que seria do hospital até o Bairro Cristais. Pasmem Senhores, no hospital não havia
ambulância, liguei na policlínica a resposta foi que a ambulância estava em manutenção.
Prefeito, espero que o Senhor tome as devidas providências, pois as reclamações pela
falta de ambulância em nossa cidade são constantes. Para uma prefeitura que tem uma
bela arrecadação, uma das melhores do Brasil, é um absurdo. O vereador recebe uma
resposta de uma funcionária responsável pelas ambulâncias, que a ambulância da
Policlínica está em manutenção. Também é inconcebível o hospital que recebe uma
quantia com o repasse mensal de aproximadamente oitocentos mil reais da prefeitura,
tenha falta de ambulância. Quero agradecer o meu amigo Marcelino, Presidente do
Sindicado, que por várias vezes atendeu este vereador na questão de ambulância.
Sinceramente, foram várias vezes que solicitei ambulância no hospital, na Policlínica e
não fui atendido. O meu amigo Marcelino, que não tem essa obrigação, porque a
ambulância é para atender os associados do Sindicato, nunca me negou, e hoje não foi
diferente. Obrigado Marcelino. É um absurdo, nós temos que ir ao prefeito e cobrar que
ele compre urgentemente as ambulâncias porque são o transporte dos doentes. Me
parece que na Policlínica tem duas ambulâncias, isso é um absurdo. Já foi cobrado, isto
vem de longa data. O Gilson já citou que tem algumas ambulâncias da prefeitura
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encostadas. Isto não pode acontecer. No ano passado uma ambulância ficou por vários
meses estragada no hospital. Acho que os dez vereadores devem cobrar do prefeito
porque é um absurdo faltar ambulâncias numa cidade rica como esta”. O Senhor
Presidente informou que o projeto sobre o plano de saúde do servidor público não
chegou na Câmara, pois não foi enviado pelo governo. Logo após, deu início à
Homenagem Homem Destaque e registrou que hoje têm a honra de homenagear os pais
nova-limenses, por meio de algumas personalidades que se destacam em diversas áreas
como desenvolvimento, esporte, cultura, educação, saúde, responsabilidade social,
superação, segurança e comunidade. O Senhor Secretário proferiu leitura: “Câmara
realiza solenidade Homem Destaque 2013. O mês de agosto tem, dentre muitas datas
especiais, a comemoração pelo Dia dos Pais. Em Nova Lima, são muitos os exemplos
de personalidades que se destacaram não só por serem bons pais, mas pelo amor e
dedicação à nossa cidade. Com o propósito de homenagear esses cidadãos, a Câmara
Municipal realiza nesta terça-feira, o Homem Destaque 2013. Serão homenageados os
Senhores Aldo Barbosa de Souza, Celso Sebastião Ribeiro, José Lopes Filho, José
Maria Figueiredo Júnior, José Roscoe Fonseca, Pedro Alves Guimarães, Renato Sotero
dos Santos, Salvador Rodrigues Dorotheu, Valdivino Donato dos Reis e Walter Xavier
Ribeiro. O objetivo da solenidade é reconhecer diversas personalidades que têm
importância fundamental nas áreas de desenvolvimento, esporte, cultura, educação,
saúde, responsabilidade social, superação, segurança e comunidade. Conheça os
homenageados: Aldo Barbosa de Souza (Destaque Comunidade): mais conhecido como
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Biá, é um apaixonado pela cidade e pelo futebol. Aos 81 anos, é exemplo de
honestidade e respeito pelas pessoas, além de ser um esposo, pai e avô exemplar. Sua
relação com a comunidade está ligada à dedicação e amor ao Santa Cruz Futebol Clube.
No clube desde sua fundação, Biá foi jogador, roupeiro, diretor e fez de tudo um pouco
para o Santa Cruz. Celso Sebastião Ribeiro (Destaque Esporte): nascido em 1950, Celso
Sebastião Ribeiro vem de uma família apaixonada pelo futebol. Com uma coleção de
troféus e títulos, um de seus maiores feitos foi ter disputado o Campeonato de Futebol
Amador de Nova Lima por 26 anos, grande parte deles no Nacional, sem nunca ter sido
expulso. Com uma trajetória de vida ligada ao esporte, Celso mantém vivo seu amor
pelo futebol amador da cidade. José Lopes Filho (Destaque Cultura): o nova-limense
José Lopes Filho, desde cedo, acompanhou o pai em serestas, bandas de música e blocos
na cidade. Seu gosto pela música foi traduzido em talento, transformando o jovem
garoto em um multi-instrumentista, compositor e personalidade fundamental na história
da música de Nova Lima. Sua trajetória marca 60 anos dedicados à Corporação Musical
União Operária, sem falar das saudosas bandas American Jazz, Holiday, Orquestra
Guarujá, Arco Íris, Radell Seis e outros. Por diversas vezes, seus sambas-enredos foram
destaque nas escolas de samba. Atualmente, José Lopes se dedica ao Grupo de Choro da
Escola Municipal de Música Zé Fuzil e à Corporação Musical União Operária. José
Maria Figueiredo Júnior (Destaque Saúde): não foi por acaso que José Maria Figueiredo
Júnior ficou entre os cinco finalistas do Prêmio Bom Exemplo da Rede Globo em 2012.
Por meio de uma campanha de doação de sangue criada por ele em 2009, mais de 600
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bolsas de sangue chegaram até o Hemominas, salvando milhares de vida. Nascido em
1971, José Maria é funcionário público desde 1985. Em 2010, José Maria assumiu a
Presidência da Aliança Municipal Espírita de Nova Lima e foi reeleito para novo
mandato em 2013. José Roscoe Fonseca (Destaque Educação): aos 82 anos, José
Roscoe Fonseca teve importância fundamental na educação em Nova Lima. Sua
formação teve início na primeira turma do Liceu, passando ainda pelos colégios Emília
de Lima, Arnaldo - em Belo Horizonte - e conclusão do ginásio na cidade de Itajubá. Na
década de 1960, foi professor do programa de Educação de Adultos que, à época,
tomava impulso no Estado. Atuou ainda como professor da Escola Estadual Augusto de
Lima por 25 anos, local em que se aposentou e que deixou marcado para sempre o seu
nome na educação. Pedro Alves Guimarães (Destaque Esporte): um apaixonado pelo
Leão do Bonfim e por Nova Lima. Esta pode ser a tradução do nome de Pedro Alves
Guimarães que até os dias de hoje prestigia os jogos do Villa Nova e ainda guarda em
seu coração o amor pelo Continental Futebol Clube de Santa Rita. Renato Sotero dos
Santos (Destaque Segurança): o nova-limense Renato Sotero dos Santos tem sua
trajetória profissional ligada à segurança da cidade ao ingressar na primeira formação da
Guarda Municipal em 2001. De lá pra cá, se passaram 12 anos dedicados à área de
segurança e à proteção do patrimônio público de nossa cidade. Salvador Rodrigues
Dorotheu (Destaque Superação): sua infância e adolescência foi dedicada à vida no
campo, nas fazendas de Cristalinas, em Goiás. Fez de tudo um pouco, foi vaqueiro e
tratorista, mas mudou o rumo de sua vida ao chegar em Nova Lima para trabalhar na
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antiga Mineração Morro Velho, tendo a difícil decisão de deixar para trás os filhos e a
esposa enquanto se adaptava à nova cidade. Com muita luta, Salvador conseguiu trazer
a família para Nova Lima um ano após a sua vinda. Tímido, mas com um coração do
tamanho do mundo, vivenciou a perda de uma filha aos 30 anos, o que causara muita
dor em toda família. Aos 64 anos, ele é um exemplo para os filhos e para toda a
comunidade

de

Honório

Bicalho.

Valdivino

Donato

dos

Reis

(Destaque

Responsabilidade Social): nascido em Florália, município de Santa Bárbara, Valdivino
Donato dos Reis chegou à Nova Lima com 31 anos e trabalhou durante 20 anos na
mineradora Morro Velho em meio a escuridão e explosões e ali ele lutou para dar uma
vida melhor para a família. Aos 72 anos, ele traz no peito a sensação do dever cumprido
e a fibra de homem honrado. Hoje, seu tempo é dividido entre a família, cuidados com a
saúde e ajuda ao próximo. Obreiro voluntário na Universal, há 18 anos dedica parte do
seu tempo levando a palavra de fé e esperança aos que ali chegam, assim como ele um
dia chegou, em busca de apoio espiritual. Walter Xavier Ribeiro (Destaque
Empreendedorismo): sempre quando se pensa em empreendedorismo, um exemplo em
Nova Lima é a trajetória de Walter Xavier Ribeiro, proprietário da Pic Lanches. Nascido
em Rio Acima, Walter trabalhava desde cedo na vendinha do pai, Deolindo Xavier, e
nas ruas vendendo doces e biscoitos. Aos 14 anos, Walter ganhou uma autorização
especial para dirigir e já aos 18, comprou um taxi no qual exerceu a profissão por 4
anos. Nesse período, surgiu a oportunidade de investir em um restaurante no centro da
cidade e o sonho de ter o próprio negócio se concretizou. O restaurante estava indo bem,
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porém o desperdício de alimentos e a venda de bebidas alcoólicas o incomodavam
muito. Dali surgiu, em 1983, a Pic Lanches, um ambiente familiar em que Walter se
dedica há 30 anos e que gera cerca de 70 empregos diretos na cidade”. O Senhor
Presidente destacou e agradeceu as presenças dos homenageados de honra, seus
familiares e amigos. Convidou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, autor do
requerimento, para proceder à homenagem. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio
cumprimentou a todos e registrou: “minha fala é muito curta porque senão vou chorar
muito. Hoje a pedido deste nobre vereador, o Senhor Presidente, Silvânio Aguiar, José
Guedes, Fausto Niquini, André, Ângela Lima, Leci Campos, Gilson e Flávio, tive a
oportunidade e uma honra muito grande no meu primeiro mandato, com poucos meses,
chegar à Casa e fazer esta homenagem aos pais. Só estou aqui hoje como vereador, a
minha trajetória foi através de um pai. Sou filho de criação. Minha mãe ficou sabendo
que tinha uma criança, mas ela sem jeito de falar ‘Quinzinho, tem uma dona querendo
dar um menino para os outros, pode pegar?’. Ela com medo de falar com meu pai e foi o
contrário, meu pai disse ‘vamos lá pegar’. Já tinham seis filhos, são três homens
comigo, três mulheres e mesmo assim meu pai falou ‘vamos lá pegar’. A minha mãe
ficou surpresa e a luta foi muito grande porque antigamente a luta para sobreviver, todos
nós sabemos, era muito grande. Meu pai e minha mãe me ensinaram desde pequeno.
Vendendo laranja na Praça do Mineiro, meu pai trabalhava na Mina do Morro Velho,
pediu o homem que vendia laranja lá para arrumar um biscatinho para mim. Comecei
vendendo laranja, depois vendi picolé e depois comecei a vender a coxinha desde os
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nove anos de idade. Porque esta homenagem aos pais para mim é muito grande? Porque
hoje tem o meu nome aqui, o Presidente acabou de falar ‘Alessandro Coxinha’, é um
orgulho. Se não fosse meu pai, se meu pai falasse ‘não’ com a minha mãe, eu não estaria
aqui hoje como vereador e talvez não estaria oito anos como líder comunitário do meu
Bairro Cruzeiro, onde através de várias lideranças, através de meu pai desde pequeno,
faço ainda e quero transformar não só meu Bairro Cruzeiro hoje, mas toda a
comunidade de Nova Lima. Esta homenagem é muito grande para mim, por isto
vereadores, muito obrigado de coração. Tentei ponto a ponto escolher o meu pai
homenageado porque hoje sou casado com uma pedagoga e a família dela é
maravilhosa. Ela me deu uma filha, a Fernanda de dez anos. E, eu, através desta família,
quando a Mirviane estava grávida, teve um Senhor que me deu a mão, foi na primeira
festa de confraternização da família, lá comecei a conhecer a família e conheci uma
pessoa, o Nini, tio da Mirviane minha esposa, que me deu toda força porque estava com
medo do meu sogro e o Nini me deu muita força, a família da Mirviane me deu muita
força. Fui atrás do Nini, mas ele ficou com vergonha. Quero deixar meu agradecimento
ao Nini por ter me dado aquela força e hoje sou pai de uma grande filha, a Fernanda,
que me orgulha muito. É um pouquinho da minha história de vida. Escolhi o Senhor Biá
porque ele depois do Nini, eu tenho outro pensamento, e porque infelizmente o meu pai
não está aqui hoje, porque senão seria ele. Meu pai morreu de silicose em 2003, quando
eu assumi a Associação do Bairro Cruzeiro, mas mesmo assim venci e hoje estou aqui.
Escolhi o Biá porque era para vender um balaio de coxinha e comprar o gás. Hoje o
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Senhor Biá não está aqui. Um dia eu tinha que vender a coxinha para comprar o gás,
outro dia tinha que comprar o arroz, outro dia tinha que comprar o feijão, outro dia tinha
que pagar a prestação do guarda-roupa. E o Senhor Biá na luta, lembro até hoje, eu subia
com três pacotes de arroz, minha mãe pediu para comprar, e os dois frangos para fazer
as coxinhas, o gás tinha acabado e o Senhor Biá, na época, vendia gás e ele vendeu o
gás. Então, naquele dia ele marcou muito a minha história de vida e o Biá, não sei por
que está ausente hoje, deve ser por motivo de saúde, o filho dele está aqui o
representando. E o Biá marcou minha trajetória de vida e isso fica guardado. Quero que
não apenas vocês pais homenageados, mas toda a plateia e os vereadores que são pais se
sintam também homenageados. Quero agradecer muito a todos vocês, me desculpem
por contar um pouquinho da minha trajetória de vida, mas faz parte desta homenagem
aos pais. Se lembrem de que o vereador Alessandro Coxinha está sempre à disposição
de vocês e o lema é a muito certo: ‘Tamo Junto’. Obrigado”. Logo após, o vereador
Alessandro Luiz Bonifácio entregou a Homenagem ao Senhor Gerson Barbosa
representando o homenageado Senhor Aldo Barbosa de Souza – Destaque Comunidade.
O vereador José Guedes entregou a Homenagem ao Senhor Celso Sebastião Ribeiro –
Destaque Esporte. O vereador Leci Alves Campos entregou a Homenagem ao Senhor
José Lopes Filho – Destaque Cultura. O vereador Fausto Niquini Ferreira entregou a
Homenagem ao Senhor José Maria Figueiredo Júnior – Destaque Saúde. A vereadora
Maria Ângela Dias Lima Pereira entregou a Homenagem ao Senhor José Roscoe
Fonseca – Destaque Educação. O vereador Flávio de Almeida entregou a Homenagem
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ao Senhor Renato Sotero dos Santos – Destaque Segurança. O vereador Gilson Antônio
Marques entregou a Homenagem ao Senhor Salvador Rodrigues Dorotheu – Destaque
Superação. O vereador André Luiz Vieira da Silva entregou a homenagem ao Senhor
Valdivino Donato dos Reis – Destaque Responsabilidade Social. O vereador Silvânio
Aguiar Silva entregou a Homenagem ao Senhor Walter Xavier Ribeiro – Destaque
Empreendedorismo. O Senhor Presidente entregou a Homenagem ao Senhor Pedro
Alves Guimarães – Destaque Esporte. O Senhor José Maria Figueiredo Júnior
cumprimentou a todos e agradeceu em nome dos homenageados: “É com muita alegria
que todos nós homenageados estamos aqui. Agradecemos a iniciativa da Câmara
Municipal e de todos os senhores vereadores pelas indicações. Aquele que faz o bem
sem interesse não solicita homenagens, mas essas homenagens nos dão um ânimo para a
gente prosseguir no nosso trabalho, é um combustível a mais para a gente continuar
nesta batalha do bem contra o mal porque o bem precisa prevalecer para que o mal
desapareça. É acendendo as nossas luzes, através do trabalho voluntário que a gente faz
pela sociedade, que nós vamos construir um mundo melhor. Que todos esses exemplos
dos nossos homenageados sirvam de inspiração para todos nós que amamos a nossa
cidade que nós abraçamos, quem nasceu aqui ou quem não nasceu já abraçou, esta
cidade mora agora no nosso coração. Agradeço a homenagem em nome de todos, que
nós possamos prosseguir e que a cada dia nós possamos ter uma lista cada vez maior de
homenageados”. O vereador José Guedes cumprimentou a todos e falou: “Celso
Sebastião Ribeiro conhecido como Celsinho do Nacional, meu grande amigo, meu
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irmão. Celso é de uma família simples, mas pura e trabalhadora. Família de futebolistas,
seu irmão Nini jogou no Villa Nova, Cruzeiro e em vários clubes do Brasil, foi técnico
do Nacional e campeão amador. Seu irmão Jadico jogou no Villa Nova, em vários
clubes em nossa cidade e é Diretor do Nacional. Sua irmã Sandra há anos é Diretora do
Nacional e sempre apoiou o esporte em várias modalidades. O Celsinho praticou esporte
e como jogador nunca foi expulso, um verdadeiro craque. Há anos é Diretor do
Nacional, Diretor com D maiúsculo. Que saudade daquele futebol amador de
antigamente, onde os jogadores jogavam por amor e ajudavam os clubes de todas as
maneiras. Os nossos campos eram da pior qualidade, mas existiam os grandes craques
que atuavam com amor. Atualmente, a maioria dos jogadores joga por dinheiro. O Celso
foi agraciado por várias vezes como craque do futebol amador, foi tricampeão pelo
Nacional, tricampeão do Torneio Campeão dos Campeões pelo Nacional. Foi campeão
do futebol amador por várias vezes. Disputou a Copa Itatiaia por várias vezes, enfim, o
Celso foi um verdadeiro craque. Celsinho me deu várias alegrias quando atuava pelo
Nacional, o meu clube de coração. Clube do qual fui Diretor por mais de 40 anos,
continuo lutando para que o Nacional sobreviva e continue honrando o nome da
Chácara dos Cristais, bairro que tanto amamos. Obrigado Celsinho por ser meu grande
amigo e irmão. O esporte combate as drogas”. O Senhor Presidente agradeceu a todos,
ao vereador Alessandro Luiz Bonifácio, autor do requerimento, que lhes deu a
oportunidade de indicar os homenageados. Agradeceu aos familiares dos homenageados
e a todos que compareceram à homenagem. Disse para o Senhor Pedro Alves
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Guimarães: “você é um grande pai, tem uma grande esposa, uma grande família, é um
exemplo de vida. Quando cheguei em Nova Lima, conheci sua família, coração do
Continental doente, toda família. Parabéns para você, seus netos e toda a sua família.
Você é um exemplo como todos os outros”. A vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira cumprimentou a todos os pais homenageados e afirmou: “foi uma alegria muito
grande, a primeira vez que a Câmara homenageia pais. O pai é o alicerce da família, da
casa. Vocês estão de parabéns, quero cumprimentar o meu querido, o professor e
educador que homenageamos hoje, Senhor José Roscoe, e estender a todos os pais
presentes. Mas em especial, gostaria de neste momento cumprimentar a cada vereador
pai, desejar a vocês vereadores pais que estão aqui hoje a serviço da comunidade,
deixando o lar de vocês, deixando a casa de vocês, para trabalhar pela nossa
comunidade, pela nossa cidade, que Deus abençoe vocês, continue dando forças a vocês,
pais vereadores, para que possam continuar a trabalhar pelo Município de Nova Lima e
ser esse pai exemplar que cada um vocês, tenho certeza de que é. Meus parabéns a
vocês”. O vereador Silvânio Aguiar Silva registrou: “quero cumprimentar na pessoa do
Walter, um grande amigo, uma pessoa a quem sigo de exemplo na minha vida,
realmente um comerciante destaque nesta cidade. Quando a gente vê tantos comércios
fechando as portas, o Walter gera mais de setenta empregos neste município. Quero
cumprimentar em nome do meu amigo Walter, a todos os pais que estão aqui hoje, todos
os pais vereadores, cumprimentar o Pedro Branco, vi a alegria da família dele, a gente
sabe que a família dele é esta alegria. Quero cumprimentar toda a comunidade e dizer
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que, com toda certeza, as fotos desta homenagem vão aparecer nem que seja no jornal
da Câmara, mas mais importante do que isto, vai ficar gravado no coração de cada pai
esta homenagem que a Câmara fez a vocês, me sinto homenageado porque também sou
pai. Fica o meu muito obrigado por vocês terem vindo, por a gente estar aqui um
prestigiando o outro”. O vereador Leci Alves Campos falou: “é com muita alegria que
esta Casa votou o requerimento do vereador Alessandro Coxinha para fazer esta justa
homenagem aos Senhores Aldo Barbosa, José Roscoe, Walter do Pic Lanches, Celso
Ribeiro, Pedro Alves Guimarães, Valdivino, Juninho – José Maria, Renato Sotero,
Salvador e, especificamente, o Senhor José Lopes. Com uma palavra, eu gostaria de
demonstrar esta homenagem desta Casa no lado cultural. O Senhor José Lopes tem uma
grande sensibilidade pela música, pela valorização da cultura de Nova Lima. Vejam que
ele é filho de um músico e pai de um músico. O filho do Senhor José Lopes é um dos
professores mais elogiados na nossa Escola de Música. Tenho certeza de que todo este
berço que foi criada a família do Senhor José Lopes, a sensibilidade, o carinho que foi
dado pelos seus pais transformaram em pessoas maravilhosas. Meus parabéns a todos”.
O vereador Flávio de Almeida disse: “vou parabenizar o vereador Alessandro Coxinha
pelo discurso que veio do coração. O Senhor não leu nada, o Senhor contou a sua
história de vida. Dizer que esta Casa setenta por cento dos nossos políticos chegam
como o Senhor, com boas intenções. O Senhor pega a sua história de vida, faça uso dela
e termine os quatro anos da forma em que o Senhor chegou: correto, digno e honesto;
que o Senhor prossiga a sua vida. Gostaria também, na pessoa do meu companheiro,
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Guarda Municipal, o nobre companheiro Sotero, dizer que o Senhor virou pai este ano e
virou pai de dois, vieram dois para dar um brilho para a casa. Dizer para o Senhor que
aprendi muito com o Senhor, com a sua esposa, enquanto Secretário de Segurança. Que
o Senhor continue sendo esta pessoa simples, humilde, grande pai, grande marido e um
cidadão dedicado à segurança desta cidade. Meus parabéns, que a sua vida venha a
brilhar cada vez mais”. O vereador André Luiz Vieira da Silva cumprimentou a todos e
afirmou: “quero parabenizar o vereador Alessandro Coxinha pela iniciativa, a todos os
homenageados, todos os pais, em especial, o Senhor Valdivino que foi a nossa
indicação. É um obreiro que no auge dos seus setenta e dois anos ainda tem fôlego e
disposição de um garoto para dedicar parte do seu tempo a ajudar o seu próximo. Faz
um trabalho de auxílio espiritual, já há dezoito anos como obreiro, uma pessoa que é um
guerreiro. Todos os pais que estão aqui, na verdade, estão representando todos os pais
nova-limenses. Na pessoa do Senhor Valdivino que foi minha indicação, vejo que as
escolhas foram muito bem feitas, tenho certeza de que todos os demais vereadores
foram criteriosos nesta escolha, cientes de que cada um de vocês estão representando
aqui todos os pais. Que Deus abençoe o Senhor Valdivino. Para mim o Senhor é como
um pai, já não tenho mais pai, mas me sinto adotado por cada pai, por cada Senhor
principalmente da minha querida Universal. O Senhor para mim é como um pai, Senhor
Valdivino, que Deus abençoe o Senhor, sua família, todos os pais aqui e todos os
homens de bem desta cidade”. O vereador Gilson Antônio Marques cumprimentou a
todos e registrou: “queria parabenizar a Casa, a todos os homenageados, em especial, a
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Comunicação desta Casa que vem fazendo um brilhante trabalho em prol de Nova Lima,
mais uma vez está provado que o evento é sucesso. Em especial, parabenizar os
familiares das pessoas homenageadas pela demonstração de carinho e afeto que
colocaram aqui por eles. Meus parabéns”. O vereador Fausto Niquini Ferreira
cumprimentou a todos e falou: “gostaria de parabenizar a todos os homenageados, a
todos os pais presentes. Vou dizer que não existe sucesso ou felicidade sem o exercício
pleno da cidadania e da ética global. Gostaria de parabenizar este exemplo de pessoa,
cidadania e solidariedade. José Maria Figueiredo Júnior, que nos enche de orgulho a
cada dia, nos mostrando que existem caminhos quando há doação, boa vontade e
principalmente fé na humanidade. Em janeiro de 2009, o voluntário criou a Campanha
de Doadores de Sangue de Nova Lima. A partir daí, começou a convocar voluntários e
distribuir panfletos em prol de sua campanha. Hoje já são mais de 800 voluntários
cadastrados e as doações do grupo já encheram mais de 600 bolsas de sangue. Doar
sangue é doar vidas. De cada cinco pessoas, uma vai precisar de sangue um dia, segundo
a Organização Mundial de Saúde. O objetivo é trazer à tona o sentimento de
solidariedade, de união e de amor aos valores dignificantes que têm sido cada vez
menos praticados em nossa sociedade. Quanto mais a população se conscientizar da
importância de ser um doador, menor será a angustiante fila de espera por sangue.
Parabéns José Maria pela iniciativa, pela pessoa que é, obrigado por ajudar a salvar
vidas e contribuir com a saúde de muitas pessoas. Muito obrigado, meu amigo Vampiro
do Bem”. O Senhor Presidente agradeceu, na pessoa da Cláudia Blanco, a Comunicação
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da Câmara pelo belo trabalho. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião._____________________

