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Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima para
homenagem à Galoucura de Nova Lima. No dia vinte de junho de dois mil e dezesseis,
às dezenove horas, quarenta e cinco minutos, reuniu-se a Câmara em sua Sede. Foi
informando: “hoje a Câmara Municipal de Nova Lima homenageia a torcida organizada
Galoucura Nova Lima em comemoração aos nove anos de existência e em
reconhecimento à importância de ações sociais e culturais desenvolvidas em nosso
município”. A Mesa estava constituída pelo Vice-Presidente da Câmara, o vereador
André Luiz Vieira da Silva, que presidiu os trabalhos desta sessão; pelo ex-vice-prefeito
e ex-vereador de Nova Lima, o senhor Jaconias Gomes de Souza; pelo representante da
Galoucura de Nova Lima, o senhor Vítor Leonardo Ferreira Neto; pela torcedora
Heloise Cristina do Nascimento e pela esposa do Senhor Carlos Junqueira Lopes,
fundador da Galoucura de Nova Lima, a Senhora Silvana Duarte. Logo após, o Senhor
Presidente André Luiz Vieira da Silva, sob a proteção de Deus e em nome do povo
nova-limense, declarou aberta a sessão solene. Todos foram convidados para, de pé,
ouvir o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Clube Atlético Mineiro. Em seguida, o
Senhor Presidente André Luiz Vieira da Silva anunciou: “estamos reunidos nesta data,
em Sessão Especial, para prestar homenagem à Galoucura de Nova Lima. A Câmara se
sente honrada com essa homenagem por reconhecer a importante contribuição da
torcida organizada com ações sociais e culturais desenvolvidas em nosso município o
que demonstra um espírito de coletividade e solidariedade”. Foram registradas e
agradecidas as presenças dos ex-vereadores Egídio Martins do Carmo e Aquiles Ribeiro
da Franca. Na sequência, o vereador André Luiz Vieira da Silva procedeu à homenagem
à Galoucura Nova, proferiu discurso e, logo após, entregou a placa ao senhor Bruno
Luiz, representando a Galoucura Regional. Foi comunicado que a placa contém os

2

seguintes dizeres: “A Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por
seus representantes legais, presta homenagem à Torcida Organizada Galoucura, pelo
trabalho realizado nas áreas cultural, social e esportiva em Minas Gerais e
especialmente em Nova Lima”. Em seguida, o ex-vice-prefeito Jaconias Gomes de
Souza entregou a placa ao senhor Vítor Leonardo Ferreira Neto, representando a
Galoucura de Nova Lima. Foi informado que a placa contém os seguintes dizeres: “A
Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes
legais, presta homenagem à Torcida Organizada Galoucura Nova Lima, em
comemoração aos nove anos de existência em Nova Lima e em reconhecimento à
importância de ações sociais e culturais desenvolvidas em nossa cidade”. Ocorreu uma
apresentação musical do Grupo D’Lima, com a participação especial de Paulo Sena.
Logo após, o vereador André Luiz Vieira da Silva entregou a placa à torcedora Heloise
Cristina do Nascimento, representando a torcida feminina nova-limense. Foi
comunicado que a placa contém os seguintes dizeres: “A Câmara Municipal de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, presta homenagem à
Heloise Cristina do Nascimento, representando todas as mulheres integrantes da Torcida
Organizada Galoucura Nova Lima”. Em seguida, o vereador André Luiz Vieira da Silva
e o ex-vice-prefeito Jaconias Gomes de Souza entregaram a homenagem póstuma à
Senhora Silvana Duarte, esposa do Senhor Carlos Junqueira Lopes, fundador da
Galoucura de Nova Lima. Foi informado que a placa contém os seguintes dizeres: “A
Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes
legais, presta homenagem a Carlos Junqueira Lopes (in memoriam), fundador da
Torcida Organizada Galoucura Nova Lima, exemplo de garra, de luta e de como ser
atleticano”. Logo após, fizeram uso da palavra agradecendo a homenagem: o senhor
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Vítor Leonardo Ferreira Neto, representando a Galoucura de Nova Lima; a senhora
Silvana Duarte, esposa do senhor Carlos Junqueira Lopes, fundador da Galoucura de
Nova Lima. Ocorreu outra apresentação musical do Grupo D’Lima. Em seguida, a
torcedora Heloise Cristina do Nascimento fez uso da palavra agradecendo a
homenagem. Logo após, o ex-vice-prefeito Jaconias Gomes de Souza proferiu discurso.
Em seguida, o Senhor Presidente André Luiz Vieira da Silva realizou alguns
agradecimentos, proferiu discurso, justificou a ausência da vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira e, finalizando os trabalhos, falou: “agradecemos a todos os presentes,
familiares e amigos que nos honraram com suas presenças nesta Sessão Especial. Muito
obrigado e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão”. ________________

