Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dezoito de setembro de dois mil e quinze, às dezesseis horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores
vereadores: José Geraldo Guedes – Presidente e Silvânio Aguiar Silva – Secretário. O
Senhor Presidente iniciou os trabalhos: “boa tarde a todos. Solicito ao Secretário a
chamada dos vereadores presentes e também a leitura das justificativas de ausências dos
vereadores”. O Senhor Secretário proferiu a chamada: “vereador Alessandro Luiz
Bonifácio, vereador Leci Campos, vereador José Geraldo Guedes e vereador Silvânio
Aguiar”. O Senhor Secretário proferiu leitura das correspondências recebidas:
1) “Correspondência Interna nº GVF 10/2015. Nova Lima, 16 de setembro de 2015.
Presidência da Câmara Municipal de Nova Lima. C.c.: Administração. Exmo. Sr. José
Geraldo Guedes, Informo ao Exmo. Sr. que no dia 18 de setembro de 2015, por motivo
de força maior me encontro impossibilitado de comparecer à sessão plenária da Câmara
Municipal de Nova Lima, pois já tinha compromisso agendado nesta data. Certos de
merecermos a valiosa atenção, antecipamos agradecimentos. SD. Flávio de Almeida,
Vereador”. 2) “Ofício nº 052/2015. Nova Lima, 18 de setembro de 2015. Exmo. Senhor
José Geraldo Guedes. Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Prezado Senhor,
Em virtude da organização da Novena e Festa de Santa Efigênia, que se encerra no dia
21 de setembro, venho justificar a ausência da vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira na reunião extraordinária desta sexta-feira (18 de setembro de 2015), tendo em
vista que ela é a Primeira Festeira da campanha deste ano e está responsável pelos
preparativos finais. Atenciosamente, Horácio José da Silva. Assessor Legislativo”.
3) “Ofício nº: 271/2015. De: Gabinete do vereador Gilson Marques. Data: 18/09/2015.
Para: Gabinete da Presidência. Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora, Vereador José
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Geraldo Guedes. Senhor Presidente, nobres vereadores, venho por meio desta informar
que o vereador Gilson Marques encontra-se impossibilitado de comparecer à reunião
extraordinária de hoje, 18 de setembro do corrente, pois ele foi chamado em caráter de
urgência pelo Presidente do Diretório Estadual do Partido Social Liberal – PSL para
tratar de assuntos referentes à sua expulsão do Partido, como foi comunicado a esta
Casa no dia 08 de setembro de 2015. Vale salientar que o vereador Gilson solicitou
vistas ao projeto de Lei nº 1536/2015 e não encontrou nenhuma irregularidade no
referido projeto e que o mesmo já se encontra à disposição para discussão e votação.
Certo de sua atenção renovo votos de estima. Danilo Paulo de Jesus, Assessor
Legislativo”. 4) “Justificativa de Ausência. À Mesa Diretora. Sr. Presidente, Por motivo
de compromisso anteriormente agendado, não poderei estar presente na reunião
extraordinária de hoje, 18/09/2015. Atenciosamente, Fausto Niquini, Vereador”. O
Senhor Presidente: “sob a proteção de Deus e em nome do povo nova-limense, tendo
em vista a inexistência de quórum legal para esta reunião, nós vamos declarar encerrada
a presente reunião. Agradeço a todos a presença. Falta de quórum, ué. Agradeço a
presença todos e, sob a proteção de Deus, encerramos os trabalhos. Boa tarde. Sem
quórum não tem jeito”. _________________________________________________

