Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia vinte
e três de março de dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se a
Câmara em sua Sede para prestar homenagem ao Dia Municipal dos DeMolays. O VicePresidente Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “senhoras e senhores, boa noite.
Hoje a Câmara Municipal de Nova Lima se reúne para homenagear os Jovens
DeMolays, em cumprimento à Lei Municipal nº 2.021, de 14 de dezembro de 2007. Eu
convido para tomar assento à mesa nosso irmão João Marcelo, Vice-Prefeito Municipal;
convido também nosso irmão Dr. Carlos Eduardo Rodrigues Leite, Presidente da OAB
de Nova Lima; convido o nosso irmão Mário Diamente, Grande Mestre Estadual da
Ordem DeMolay de Minas Gerais; convido o irmão João Guilherme Schott, Mestre
Conselheiro Estadual de Minas Gerais; convido nosso Deputado Estadual João Vítor
Xavier, também nosso irmão; convido o nosso irmão Gustavo Amaro Ramos, Mestre
Conselheiro do Capítulo José Garibaldi de Nova Lima. Convido para tomarem assento
aqui ao meu lado direito a nossa tia Priscila Santos Ramos, Presidente do Clube de
Mães Estrela Guia; convido também a nossa sobrinha Larissa Borges Simim, honorável
rainha do Bethel Anita Garibaldi. Para tomarem assento ao meu lado esquerdo, eu
convido os nossos homenageados da noite: Júnio Magela Alexandre, Leonardo de
Oliveira Marchezini, André Gouveia, José Eustáquio Amorim. Eu convido também o
nosso amigo, parceiro, nosso vereador Alessandro Luiz Bonifácio, o Coxinha, para que
tome assento também à Mesa Diretora dos nosso trabalhos. E eu convido para se sentar
ao meu lado direito o Dr. Saulo, Procurador Geral do Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para o Brasil”. Foi proferida leitura do Ofício 61/17, 23/03/2017, do Senhor
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Presidente, vereador José Guedes, justificando a ausência dele por problemas de saúde.
O Vice-Presidente: “senhoras e Senhores, sob a proteção de Deus e em nome do povo
nova-limense, declaro aberta esta Sessão Solene. Convido a todos para de pé ouvirmos
o Hino Nacional”. Logo após, o Vice-Presidente Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo: “estamos reunidos nesta data, em Sessão Especial, para prestar homenagem
aos jovens DeMolays de Nova Lima, e para que todos os presentes e aqueles que estão
nos assistindo possam conhecer melhor a nossa instituição, solicito ao irmão Igor Leon,
de apenas doze anos de idade, o que é motivo de muita alegria para todos nós,
DeMolays, que já estamos aqui há quanto tempo, o DeMolay em Nova Lima já existe
há vinte anos, e a gente que já está nessa labuta aí há tanto tempo, é motivo de muita
alegria termos em nosso Capítulo um jovem de doze anos tão interessado pelos nossos
trabalhos e que nos dá a certeza de renovação, de oxigenação e de que a nossa
instituição jamais vai se findar. Então, eu te peço, meu irmão, que faça a leitura de um
texto sobre a Ordem DeMolay”. O jovem Igor Leon proferiu leitura do texto sobre a
história da Ordem DeMolay. Em seguida, o Vice-Presidente Álvaro Alonso Perez
Morais de Azevedo: “muito obrigado, meu irmão, pela leitura. Como eu disse antes, se
vocês me permitirem ser um pouquinho egoísta, essa sessão aqui hoje é uma sessão
solene em respeito aos DeMolays, mas nós estamos aqui em família, a gente não vai ter
muita formalidade. Hoje a função que eu ocupo na instituição, na Ordem DeMolay,
quando eu vejo um jovem de doze anos com a desenvoltura dele aqui, é o que me
motiva a continuar desempenhando essas atividades. Eu entrei para a nossa Ordem, eu
era do tamanho dele, aliás, todo mundo aqui, a maioria que entrou era do tamanho dele.
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E a capa eu me lembro que a capa arrastava pelo chão. Então, rever um jovem de tão
pouca idade é realmente motivo de muita alegria para a gente e que essa nossa
instituição vai se perdurar por muitos e muitos anos praticando, se Deus quiser, o bem,
não só aqui em Nova Lima, como no país a fora. E como o objetivo de hoje, além de
nós não deixarmos passar em branco porque além de existir a Lei Municipal que confere
aos DeMolays o dia 18 março como o Dia do Jovem DeMolay, existe também uma Lei
Federal que instituiu o dia 18 março como o Dia DeMolay a ser comemorado em todo
país. E no próximo dia 12 de abril, nós estaremos na Câmara dos Deputados em
Brasília, pois lá nós seremos homenageados pelos deputados federais. E para que a
comunidade nova-limenses tome conhecimento do que significa a Ordem DeMolay, do
que ela pratica, o nosso irmão Igor foi tão feliz em ler esse texto bonito, mas eu também
gostaria de aqui nessa noite prestar homenagem a todos os jovens que já foram iniciados
em nossa instituição e que hoje, por seus méritos, por seus esforços, por seu trabalho,
seus estudos, ocupam postos de destaque na nossa sociedade, para que toda comunidade
nova-limenses tome conhecimento de quão boa é a nossa escola de formação de
liderança, pois assim resume-se a nossa instituição, além da prática da filantropia, mas
também a formação de liderança. Então, eu gostaria que à medida que eu fosse lendo,
ficassem de pé para que todos, e a gente aproveita a transmissão da TV Banqueta para
que toda população de Nova Lima tome conhecimento e para que a gente possa depois
com a gravação desse vídeo, divulgar em todo o país qual é o trabalho que a Ordem
DeMolay Nova Lima realiza. Eu gostaria que ficasse de pé o nosso irmão André Luís
Gouveia Pinto, ele é graduado em Administração de Empresas. DeMolay, todos que eu
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for citando aqui são DeMolays. Pós-Graduado em Gestão Hospitalar e MBA em
finanças corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é empresário, controller do
Hospital Vila da Serra e membro do Conselho de Curadores da Fundação Hospitalar
Nossa Senhora do Lourdes. Muito obrigado, meu irmão. E no final, agora não como
vereador, mas enquanto Grande Mestre Nacional, eu vou conferir a vocês um Decreto e
um Diploma de Honra ao Mérito do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o
Brasil. Eu vou fazer a leitura de todos os nomes para não demorar tanto e, no final, eu
faço a entrega de todos dos diplomas para vocês. Nosso irmão, e aqui eu vou evitar o
doutor, nosso irmão Carlos Eduardo Rodrigues Leite, Bacharel em Direito pela
Faculdade Milton Campos, Pós-Graduado em Direito Material e Processual do Trabalho
pela Faculdade Pitágoras, Técnico em Administração de Empresas pela Escola Técnica
de Formação Gerencial do SEBRAE-BH, Técnico em Transações Imobiliárias pelo
Centro de Formação Profissional Paulo César Dias de Souza - Sindimóveis/MG, Sócio
proprietário do escritório de advocacia Rodrigues Leite Sociedade de Advogados e
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Nova Lima, para o triênio de
2016-2018. Nosso irmão João Marcelo Dieguez Pereira, é graduado em Administração
e Comercio Exterior, cursa MBA em Administração Pública, é o responsável e
idealizador porque não sonhador, porque tudo começa com um sonho, de um dos
maiores projeto sociais, filantrópicos que essa cidade já tomou conhecimento, o Papai
Noel Mirim, quando eu cito isso todo mundo sabe a que eu estou me referindo, são
centenas de jovens de famílias nova-limenses que abraçaram esta ideia e que fizeram
dele uma grande liderança, não é à toa que é o nosso atual Vice-Prefeito Municipal.
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Nosso irmão Júnio Magela Alexandre, Pós-Graduado em Direito Ambiental pela
Universidade Gama Filho (RJ). Graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos.
Associado da LEAD (organização internacional de liderança em sustentabilidade)
sediada no Reino Unido. Conselheiro do CODEMA (Conselho de Desenvolvimento
Ambiental) de Nova Lima. Foi Conselheiro do COPAM – Conselho Estadual de
Políticas Ambientais de Minas Gerais. Foi membro da Comitiva Brasileira na
Conferência das Nações Unidas sobre mudanças no clima em Paris (COP-21) e em
Copenhagen (COP-15). É membro da Câmara Técnica de Pacto Federativo no
CONAREDD. Participou das negociações da Conferência da ONU Rio+20. Atuou
como consultor no processo de construção de várias leis em Minas Gerais, incluindo a
Lei Florestal. Nós temos também o Lauro, filho do José Eustáquio, mas ele ainda não
chegou, mas de qualquer forma, eu vou fazer a leitura breve da apresentação dele. Dr.
Lauro Ângelo Dias Amorim, graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos. Pósgraduado em Direito Ambiental, Minerário e Negócios. É o atual Gerente de Meio
Ambiente e Assuntos Regulatórios da AngloGold Ashanti Brasil. Nosso irmão, Dr.
Leonardo de Oliveira Marchezini, graduado em Direito pela Universidade Federal de
Minas Gerais. Exerce a função de Juiz Leigo perante a Unidade Jurisdicional do Juizado
Especial Cível da Comarca Nova Lima, função na qual foi empossado após aprovação
em 1º lugar em processo seletivo público de provas e títulos promovido pelo Tribunal
de Justiça de Minas Gerais. E não foi DeMolay por conta de mera questão de tempo, de
idade, mas merecia muito usar uma capa como os meninos ali estão usando. E não sei se
você reparou, Zé? Os meninos ficaram de pé quando você foi anunciado. Nosso irmão
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José Eustáquio, por favor, fica de pé, meu irmão, para que todos te conheçam”. O VicePresidente Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo explicou que o José Eustáquio não
foi DeMolay por uma triste questão de tempo. Esclareceu que para qualquer cidade que
queira ter a Ordem DeMolay funcionado no seu município, tem que existir um grupo de
maçons responsáveis por aqueles jovens e o José Eustáquio, há um bom tempo, é o
Presidente do Conselho Consultivo do Capítulo José Garibaldi, e é aquele que cuida, o
responsável por todos os meninos. O Vice-Presidente Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo afirmou que o José Eustáquio é uma referência para todos, e há anos continua
responsável pelos jovens DeMolays de Nova Lima. Ressaltou que, hoje, a homenagem é
para os DeMolays, mas faz questão de homenageá-lo. O Vice-Presidente Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo proferiu leitura do Decreto do Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para o Brasil, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito DeMolay”,
assinado por Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Grande Mestre Nacional;
Leonardo Rovilson da Silva, Mestre Conselheiro Nacional; Guilherme de Castro Couto
Santos, Grande Secretário Geral. O Vice-Presidente Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo convidou para compor a Mesa o Deputado Federal Domingos Sávio, irmão e
Presidente Estadual PSDB; e para tomar assento ao lado dos homenageados da noite,
convidou o irmão Guilherme Santos, Grande Secretário Geral do Supremo Conselho. O
Vice-Presidente Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo convidou o Vice-prefeito
João Marcelo para, juntos, realizarem a entrega formal dos Diplomas e Decretos aos
homenageados já devidamente citados e reconhecidos. Após a entrega dos Diplomas, o
Vice-Presidente Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo ressaltou que, como DeMolay
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e vereador, não podia deixar passar em branco o dia deles e nem deixar de prestar essa
homenagem a todos os seus irmãos. Agradeceu, em nome do vereador Alessandro, aos
colegas vereadores que, ao aprovarem um requerimento de sua autoria, possibilitaram a
realização dessa devida homenagem a todos esses jovens que praticam o bem na
sociedade nova-limenses. Logo após, o Vice-Presidente Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo passou a palavra aos componentes da Mesa que proferiram discurso: vereador
Alessandro Luiz Bonifácio; Mário Diamente, Grande Mestre Estadual do Grande
Capítulo do Estado de Minas Gerais, que entregou ao Vice-Presidente Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo um Diploma de Agradecimento outorgado pelo Grande
Capítulo do Estado de Minas Gerais ao Presidente da Casa, José Geraldo Guedes,
extensivo a todos os vereadores pelo deferimento desta justa homenagem. Proferiu
leitura do diploma assinado por Mário Diamente Júnior, Grande Mestre Estadual e por
João Guilherme Schott, Mestre Conselheiro Estadual, e solicitou ao Vice-Presidente
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo que o entregasse ao Presidente da Casa.
Também proferiram discurso: o Vice-Prefeito João Marcelo, o Deputado Estadual João
Vítor Xavier, o Deputado Federal Domingos Sávio e o Vice-Presidente Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo. Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo agradeceu aos presentes, autoridades, familiares e
amigos que os honraram com suas presenças nesta Sessão Solene e, sob a proteção de
Deus, declarou encerrada a reunião.__________________________________________

