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Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia vinte
e nove de junho de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, quarenta e cinco minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede para homenagear cinco entidades pelos serviços
prestados à cidade. Foi informado que: “hoje a Câmara Municipal de Nova Lima
homenageia a Escola Estadual Augusto de Lima, Escola Estadual João Felipe da Rocha,
Sociedade São Vicente de Paula – Conselho Santa Efigênia, POC – Projeto Oficial
Criança e Grupo 7 Irmãos, entidades que atuam em nossa cidade há muitos anos e
prestam importantes e relevantes serviços para a municipalidade nas áreas de educação,
social, esporte, lazer e cultura. A atuação destas instituições contribui para a formação
do cidadão, bem como para a disciplina e para o aprendizado de valores como
solidariedade, espírito de equipe, valorização do ser humano, acesso à cultura e lazer e,
consequente, construção de uma sociedade melhor. A Câmara Municipal expressa por
meio dessa homenagem, o reconhecimento pelos relevantes trabalhos desenvolvidos por
todas essas entidades”. A Mesa estava constituída pelo Senhor Presidente José Guedes e
pela vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. O Senhor Presidente, 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 interpretado pelo Grupo
D’Lima. Em seguida, o Senhor Presidente anunciou: “estamos reunidos nesta data, em
sessão especial, para prestar homenagem a entidades que prestam relevantes serviços
para a municipalidade, nas áreas de educação, esporte, social, lazer e cultura. A Câmara
se sente honrada com essa homenagem por reconhecer a importante contribuição ao
município nova-limense”.

Na sequência, o

vereador

José Guedes

realizou

pronunciamento em homenagem e agradecimento às entidades. Logo após, o vereador
José Guedes entregou a homenagem à Escola Estadual Augusto de Lima, representada
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pela Diretora, Senhora Carla Valadares e pela Vice-Diretora, Senhora Maria Augusta
Marques Pereira Amaral. Foi informado que a placa possui os seguintes dizeres: “A
Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes
legais, presta homenagem à Escola Estadual Augusto de Lima, como reconhecimento
pela dedicação, amor e carinho na formação dos cidadãos nova-limenses”. Em seguida,
o vereador José Guedes e a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira entregaram a
homenagem ao Diretor da Escola Estadual João Felipe da Rocha, Senhor Wilson
Rodrigues. Foi comunicado que a placa possui os seguintes dizeres: “A Câmara
Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, presta
homenagem à Escola Estadual João Felipe da Rocha, como reconhecimento pela
dedicação, amor e carinho na formação dos cidadãos nova-limense”. O Senhor Wilson
Rodrigues realizou um pronunciamento agradecendo a homenagem. Logo após, o
vereador José Guedes e a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira entregaram a
homenagem à Sociedade São Vicente de Paula – Conselho Santa Efigênia, representada
pelo Presidente, Sr. Gleison Luiz Chaves. Foi informado que a placa possui os seguintes
dizeres: “A Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes legais, presta homenagem à Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho
Particular de Santa Efigênia, como reconhecimento pelo excelente trabalho social
realizado no município”. O Sr. Gleison Luiz Chaves realizou um pronunciamento
agradecendo a homenagem. Em seguida, o vereador José Guedes e a vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira entregaram a homenagem ao POC – Projeto Oficial Criança,
representado pelo Senhor Rogério Veloso Santos. Foi comunicado que a placa possui os
seguintes dizeres: “A Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por
seus representantes legais, presta homenagem ao POC – Projeto Oficial Criança, pelo
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excelente trabalho realizado com crianças e adolescentes de nossa cidade em diversas
atividades esportivas”. O senhor Rogério Veloso Santos realizou um pronunciamento
agradecendo a homenagem. Ocorreu apresentação musical do Grupo Musical D’Lima.
Logo após, o vereador José Guedes e a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira
entregaram a homenagem ao Grupo 7 Irmãos: Agenor Germano da Silva – Dodô,
Carlos Isidoro da Silva, João Batista da Silva, Joaquim Eduardo da Silva, José Oscar da
Silva – Zezé; Luís Pereira da Silva e Paulo Simão da Silva. Foi informado que a placa
possui os seguintes dizeres: “A Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas
Gerais, por seus representantes legais, presta homenagem ao Grupo Musical 7 Irmãos,
como reconhecimento por sua trajetória de sucesso, há quase 40 anos, cantado e
encantando os nova-limenses”. Em seguida, o vereador José Geraldo Guedes e a
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira entregaram uma homenagem às irmãs dos
integrantes do Grupo 7 Irmãos: Eva Lúcia da Silva, Marina Madalena da Silva e
Virgínia Maria da Silva. O Senhor Luís Pereira da Silva realizou um pronunciamento
agradecendo a homenagem. Ocorreu uma apresentação musical especial feita pelo
Grupo Musical D’Lima e o jovem Luís Agenor, filho do senhor Luís Pereira da Silva,
em homenagem ao Grupo 7 Irmãos. Logo após, a vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira realizou um pronunciamento. Em seguida, ocorreu uma apresentação musical
especial feita pelo Grupo Musical D’Lima e o senhor Luís Pereira da Silva. Logo após,
o Senhor Presidente proferiu discurso e, finalizando os trabalhos, anunciou:
“agradecemos a presença de todos, autoridades, familiares e amigos que nos honraram
com suas presenças nesta Sessão Solene. Muito obrigado e, sob a proteção de Deus,
declaramos encerrada esta reunião. Muito obrigado a vocês todos. Boa noite”. ________

