Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores
vereadores: José Guedes – Presidente, Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo – VicePresidente e Alessandro Luiz Bonifácio – 1º Secretário. O Senhor Presidente solicitou a
chamada dos vereadores presentes; constatando-se a existência de número legal
conforme as assinaturas apostas no livro próprio, verificando-se a ausência do vereador
Flávio de Almeida. O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo
nova-limense, declarou aberta a reunião. Em seguida, convidou todos para, de pé, ouvir
o Hino Nacional. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente”. Senhor
Presidente: “eu vou ceder ao senhor a palavra, mas antes eu gostaria de fazer um relato
sobre a campanha do pequeno Lucas. Sábado, nós participamos da caminhada, a
maioria dos vereadores compareceu, foram mais de mil pessoas. E novamente fazer um
apelo para que as pessoas compareçam no Hemominas para tentar salvar a vida do
Lucas. A nossa parte, eu tenho certeza, a sua família, os amigos, as pessoas de Nova
Lima estão solidárias a essa campanha. E, se Deus quiser, vai aparecer o doador
compatível. Então, fica aí o alerta, não tem dor, é só ir ao Hemominas, questão de um
minuto. Então, foi uma campanha muito bonita, eu nunca vi uma campanha dessa em
Nova Lima, deste tamanho, as pessoas abraçaram a campanha, Nova Lima está fazendo
a sua parte, como algumas cidades do interior também. Fica na mão de Deus, eu já
entreguei essa campanha para Deus. Deus vai definir o destino dessa criança.
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Obrigado”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, obrigado pela fala.
Reitero as palavras do senhor, eu acredito que a maioria dos vereadores esteve presente
e ajudaram nessa campanha, foi um prazer muito grande. Penso que serve de alento,
Senhor Presidente, por exemplo, a garota Letícia que é de Belo Horizonte, que a gente
também esteve mobilizado para ajudá-la. Ela, graças a Deus, encontrou um doador e foi
feita a cirurgia dela há um mês atrás mais ou menos, está se recuperando. Eu penso que
isso é uma coisa muito bacana. Segundo, Senhor Presidente, eu gostaria de solicitar que
o senhor não começasse a reunião sem a pauta. Eu não tenho a pauta, acredito que a
maioria dos vereadores também não tem, então, que o senhor suspendesse um
pouquinho a reunião até que a pauta chegue para nós. Terceiro e último, eu gostaria de
agradecer e registrar aqui a presença do meu pai, da minha irmã. Dizer para vocês que é
um prazer muito grande tê-los aqui com a gente hoje, eu fico muito feliz por ter meu pai
me acompanhando, mesmo com bastante idade, eu falo que o senhor é um lutador. O Zé
Guedes também é uma pessoa que tem bastante idade e que está aí ativo, lutador. Então,
eu fico muito satisfeito. Não, não é de rir não, é verdade, o Zé Guedes é um lutador sim,
a gente sabe até pela história dele. Então, a comparação, os dois têm idade...”. Senhor
Presidente: “para mim isso é um elogio”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “exatamente.
É porque os dois têm idades muito semelhantes e vêm também de classes sociais muito
semelhantes. Então, eu fico muito satisfeito, pai, de ter o senhor aqui, fico muito
satisfeito de ter minha irmã aqui também acompanhando a nossa reunião. Bom dia a
todos”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente”. Senhor Presidente:

3

“eu vou paralisar a reunião por um minuto”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “eu
gostaria de usar do meu tempo como líder de governo para ler uma...”. Senhor
Presidente: “a pauta já está aqui, chegou, o senhor pode usar da palavra”. Vereador
Wesley de Jesus Silva: “eu gostaria de ler uma correspondência, um convite do
Secretário de Desenvolvimento Social, Diego Garzon, que encaminhou para o meu
gabinete, como líder de governo, para que assim eu lesse em Plenário: “Com os nossos
cordiais cumprimentos, valho-me deste documento para reafirmar convite, que solicito
que este Líder de Governo o faça aos demais Excelentíssimos Vereadores, para
participação no I Seminário sobre População em Situação de Rua de Nova Lima. Tal
encontro ocorrerá no próximo dia 27 de setembro, com início às 8 horas e 30 minutos,
no Hall Nobre da Prefeitura Municipal. Reafirmamos, oportunamente, que esta douta
Casa Legislativa por diversas vezes debateu as questões sociais inerentes à População
em Situação de Rua e, portanto, é fundamental na ampliação deste debate que agora
propomos para que, juntamente com diversas Secretarias Municipais envolvidas e o
Sistema de Justiça, acharmos, em conjunto com as próprias Pessoas em Situação de
Rua, caminhos que levem a uma melhoria na qualidade de suas vidas e,
consequentemente, possíveis alternativas para a saída das ruas. Na oportunidade, o
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Nova Lima, Vítor Penido de Barros, assinará o
Decreto Municipal que ‘cria o Comitê Intersetorial de Políticas para a População em
Situação de Rua’. Diante de tantas particularidades envolvidas, sabendo de todos os
desafios elencados, a Prefeitura Municipal de Nova Lima, através da Secretaria de
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Desenvolvimento Social – SEMDS, realizará este seminário que sabemos se constituirá
como um marco para as políticas públicas ofertadas a este segmento tão vulnerável da
população. Agradeço a oportunidade, Senhor Presidente, Senhor Líder de Governo e
Senhores Vereadores. Disponibilizo-me. Diego Garzon Henrique. Secretário Municipal
de Desenvolvimento Social”. Vai haver um encontro no dia 27 e ele está convidando
esta Casa para um debate que vai ocorrer com outros setores da sociedade e também os
moradores de rua, principalmente situados aqui na praça, foram convidados para
discutir o assunto. O segundo ponto que eu gostaria de tocar...”. Senhor Presidente:
“vereador, eu pediria ao senhor que emprestasse para a gente esta correspondência, nós
vamos xerocar e passar para cada vereador, por favor”. Vereador Wesley de Jesus Silva:
“e o segundo ponto que eu gostaria de tocar é porque nós estamos numa era digital que
nós temos que debater aí fofocas diárias de redes sociais e outras coisas mais. Ontem
rodou na rede social uma sentença do juiz de Nova Lima, o Douto e Excelentíssimo
Senhor Doutor Vicente, essa decisão fala sobre a reforma que foi aprovada nesta Casa,
apresentada pelo Poder Executivo, onde o juiz reconhece a decisão, reconhece mudança
do regime, ou seja, não declarou inconstitucional a reforma que aqui passou, mas
declara a perda de vínculo dos servidores. Então, quero reafirmar que o posicionamento
da Prefeitura Municipal de Nova Lima e do prefeito é de que não há fim do regime e
não haverá dispensa de servidor para recontratação e para que seja realizado um outro
concurso público. Essa decisão que foi proferida, que está circulando, sendo confirmada
a sua veracidade, o Poder Executivo vai sim recorrer dela e vai debater e defender a
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ideia de que não é necessário um outro concurso público para ocupar os cargos quando
da mudança do regime. Só isso, excelência”. Senhor Presidente: “eu vou paralisar a
reunião, faltou aqui a assinatura de vereador em diversas comissões, então, vou paralisar
por cinco minutos”. Decorridos os cinco minutos, o Senhor Presidente reiniciou a
reunião e comunicou que a Ata da Reunião Ordinária do dia dezenove de setembro de
dois mil e dezessete e a Ata da Reunião Solene do dia vinte e um de setembro de dois
mil e dezessete foram encaminhadas aos gabinetes para os vereadores conferirem-nas.
Colocou as duas Atas em discussão, nenhum vereador se manifestou. O Plenário
aprovou as duas Atas por nove votos. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a
leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.652/2017,
autoria do vereador Wesley de Jesus Silva, que “Dispõe sobre a instalação de placas de
alerta em locais com alta incidência de acidentes de trânsito”. Encaminhado à Comissão
de Legislação e Justiça para emissão de parecer. 2) Projeto de Lei nº 1.653/2017, autoria
do vereador Wesley de Jesus Silva, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da restituição
ao erário municipal pelos danos gerados ao patrimônio público e ao meio ambiente, por
condutor causador de acidente de trânsito”. Encaminhado à Comissão de Legislação e
Justiça para emissão de parecer. 3) Projeto de Decreto Legislativo nº 349/2017, autoria
do vereador Tiago Almeida Tito, que “Concede o Título de Empresa Cidadã ao Sacolão
Máximo, no Município de Nova Lima, e dá outras providências”. Vereador Alessandro
Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente, questão de ordem. Senhor Presidente, nobres
colegas, bom dia, público presente. Quero parabenizar o vereador Tiago Tito, que
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dentro da minha leitura eu até coloquei aqui a ONG Família Tamo Junto. Esse
empresário tem um coração de ouro. Toda sexta-feira, a ONG Família Tamo Junto doa
oitenta a noventa cestas de legumes por semana e é doação do Sacolão Máximo. Então,
Tiago, você foi muito feliz. Parabéns, vereador, por esse título de... Já ganhou o Título
de Cidadão Honorário pelo vereador Fausto Niquini e, agora, por essa honra de ser o
empresário destaque aqui da cidade. Parabéns mesmo, vereador. Que Deus abençoe
você e o Marcão”. O Projeto de Decreto Legislativo nº 349/2017 foi encaminhado à
Comissão Especial, nomeada pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores Fausto
Niquini Ferreira, Ederson Sebastião Pinto e Alessandro Luiz Bonifácio, para emissão de
parecer. Vereador Fausto Niquini Ferreira: “Senhor Presidente, pela ordem. Fiquei feliz
de o senhor me escolher para participar dessa comissão, uma vez que o Marquinhos tem
o Título de Cidadania Honorária da Cidade de Nova Lima, foi autoria minha esse
projeto. Então, eu gostaria de parabenizar também o vereador Tito, que aí é dose dupla,
sinal que é uma boa pessoa, de um coração enorme e não podemos ter dúvida, a
simplicidade e o seu jeito de tratar bem e poder ajudar sempre as pessoas com maior
vulnerabilidade social. Então, é isso aí, Marquinhos, continue nessa linha sua, meu
amigo, que o lá de cima, papai do céu está sempre olhando por você. Sucesso sempre,
um abração”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “um aparte, vereador? Eu gostaria de
parabenizar o vereador Tiago Tito também. O Marquinhos é um grande parceiro de todo
mundo, sempre ajudando em todos os eventos aí. Inclusive, eu até ressaltei para o
vereador Fausto, que lhe concedeu de forma muito sábia, o Título de Cidadão
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Honorário. Vai ter aí junto uma homenagem que poderia ser conjunta com os dois”.
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão de
Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.643/2017, autoria do
vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que “Autoriza a realização das ações
de que trata o artigo 7º, inciso I da Lei Municipal nº 1.578, de 21 de dezembro de 1998,
a serem realizadas pelo Município de Nova Lima, em conjunto com a Sociedade Civil
Organizada, e dá outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto. 2) Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas referente ao Projeto de Lei nº 1646/2017, autoria do vereador Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder
benefício financeiro aos proprietários ou arrendatários de veículos automotores, pessoas
físicas ou jurídicas, para fins de aumento da cota-parte do Município de Nova Lima
referente ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto. 3) Parecer da Comissão de Serviços Públicos
Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.648/2017, autoria do vereador José Guedes,
que “Dá denominação à via pública que menciona, além de dar outras providências” –
Rua João Ferreira da Silva. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
projeto. 4) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº
1.650/2017, autoria do vereador Fausto Niquini Ferreira, que “Dá denominação à via
pública que menciona” – Rua Antônio José Wanderley Alves. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços
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Públicos Municipais. 5) Parecer da Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 348/2017, autoria do vereador Flávio de Almeida, que “Concede Título
de Cidadão Horário de Nova Lima ao senhor José Geraldo dos Santos. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. 6) Parecer da Comissão de Legislação
e Justiça referente ao Projeto de Resolução nº 150/2017, autoria da Mesa Diretora, que
“Dispõe sobre a concessão de cesta comemorativa de natal aos servidores ativos e
inativos da Câmara Municipal de Nova Lima”. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas. O Senhor Presidente nomeou o vereador Ederson Sebastião Pinto
como Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas em
substituição ao autor da proposição. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou
em discussão e votação o Projeto de Lei nº 1.647/2017, autoria do vereador Fausto
Niquini Ferreira, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das Instituições de Ensino
Públicas e Privadas instaladas no Município de Nova Lima de comunicarem aos pais
e/ou responsáveis as ausências injustificadas dos alunos às atividades escolares”. Em
discussão, o vereador Fausto Niquini Ferreira: “Senhor Presidente, pela ordem. Senhor
Presidente, ilustres pares, eu conclamo os senhores para que votem comigo esse projeto
hoje, que ele é importante medida de acompanhamento dos pais na vida escolar dos
filhos. E que fique claro que é obrigação constitucional do Estado prover uma educação
de qualidade para os estudantes, mas que é também obrigação da família, dos pais
acompanhar a vida escolar dos seus filhos. É muito comum, às vezes, a gente está
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fazendo uma caminhada em determinados regiões e depararmos com jovens, sete e
meia, oito horas da manhã, com certeza estão faltando às aulas. Então, esse projeto vem
exatamente mostrar a nossa preocupação com o futuro desses jovens, com o futuro da
nossa cidade. Então, que vocês me apoiem votando esse projeto. E já aproveitando,
Senhor Presidente, que possamos fazer hoje também, que o senhor consulte o Plenário,
dispensa de interstício para que a gente possa fazer hoje a segunda votação desse
projeto”. Senhor Presidente: “eu quero parabenizar o senhor. Realmente, este projeto é
uma coisa boa. No nosso tempo, a gente matava aula para ir para a Geladinha, tirar
pelada. Hoje, a gente vê os jovens aí, os casais fazendo coisas absurdas e até usando
drogas. Então, o senhor está de parabéns. Volto a frisar, no nosso tempo era bom, a
gente matava aula também, mas que mergulhos bons lá na Geladinha, tirava pelada, ia
para a mata lá perto do campo do Nacional tirar pelada. Então, os tempos mudaram, isso
aí tem que ser vigiado de perto mesmo, pelos pais”. Vereador Silvânio Aguiar Silva:
“Senhor Presidente, justificativa de voto. Também quero reiterar os cumprimentos ao
vereador Fausto Niquini. Mostra, vereador, que tanto o senhor, quanto a Câmara estão
atentos às necessidades das comunidades. Eu falo sempre que esse tipo de ação são
ações que só provém de quem está no meio da sociedade, da comunidade. Então,
parabéns aí pela ação. Eu penso também e chamo atenção aqui, vereador, que essa é
uma forma também de dar uma possibilidade maior para o Conselho Tutelar ter uma
ação mais eficiente e eficaz. O Conselho Tutelar já faz uma ação muito próxima a isso,
mas é lógico que com uma lei agora, ele vai fazer de uma forma muito mais efetiva.
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Então, parabéns para o senhor. E vou fazer uma conclamação aqui também a todos os
vereadores que possam estar de braços abertos com o Conselho Tutelar para que eles
possam, com mais essa ferramenta à disposição, para que eles possam servir com
qualidade a nossa sociedade. Muito obrigado, Senhor Presidente”. O Plenário,
consultado pelo Senhor Presidente, aprovou por nove votos a dispensa de interstício
para a segunda votação do Projeto de Lei 1.647/2017. Em primeira e segunda votações,
o projeto foi aprovado por nove votos e encaminhado à sanção. Vereadores que votaram
a favor nas duas votações: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Alessandro Luiz
Bonifácio, Ederson Sebastião Pinto, Fausto Niquini Ferreira, José Carlos de Oliveira,
José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus Silva.
Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, o senhor vai entrar na terceira
parte da reunião que são os requerimentos. Não é isso mesmo?”. Senhor Presidente:
“sim”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “então, Senhor Presidente, eu tenho um
requerimento verbal, só que eu já tenho dois requerimentos escritos aí. Então, eu
conversei com o vereador Wesley, ele está cedendo um dos requerimentos dele para
mim, se o senhor me permite”. Senhor Presidente: “se sair em nome dele”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “não, vai sair no meu nome. Ele está cedendo o...”. Senhor
Presidente: “não, isso não pode”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “tudo bem, não tem
problema não, sai no nosso nome, não tem problema não, ótimo”. Senhor Presidente:
“se sair nos dois nomes, tudo bem”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “está excelente,
está ótimo, perfeito”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, antes de entrar
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nos requerimentos, a gente tem um parecer desta Casa do andamento da contratação do
profissional que vai dar suporte à gente na CPI das Terras, porque essa CPI foi criada no
primeiro semestre e ela está parada e a gente não teve posicionamento, falou que já
estava finalizando. Porque senão eu vou até pedir para sair dessa CPI, se ela não for dar
andamento”. Senhor Presidente: “vereador, o problema da contratação é muito
complicado, está em andamento, está nos seus finalmente. Nós tivemos dificuldade, tem
que fazer a coisa certa na contratação porque tem que ter a concorrência, então, nós
estamos fazendo a coisa certa. Na primeira não deu certo, mas nós estamos... Hoje
mesmo eu já cobrei, eu cobro isso todos os dias, aqui não vai ficar nada parado por
culpa da Presidência não. Então, nós estamos em andamento, tem que ter paciência, nós
temos prazo, nós podemos prorrogar. A coisa que eu mais quero é esta CPI das Terras”.
Vereador Tiago Almeida Tito: “ok, Senhor Presidente. Obrigado pelo retorno”.
Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação os requerimentos:
1) Autoria do vereador José Guedes: Requer à secretaria competente que seja realizada
a pavimentação asfáltica ou calçamento nas ruas que não possuem pavimentação no
Bairro Fazenda Belarmino. Aprovado, nove votos. 2) Autoria do vereador José Guedes:
Requer à prefeitura que construa a rede de esgoto no Bairro Fazenda Belarmino. Em
discussão, o Senhor Presidente: “quero dizer que eu tenho uma casa lá em Santa Rita e
posso afirmar que só a minha casa tem esgoto canalizado e a casa do meu vizinho que
eu consegui para ele que ele ligasse o seu esgoto. Lá tem cerca de cinquenta casas já.
Várias pessoas construindo e essa batalha da água e do esgoto lá, eu tenho mais ou
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menos vinte anos. Infelizmente, quase toda reunião aqui eu critico o vereador Cassinho
pelo fato seguinte: a prefeitura fez um convênio com a Copasa na gestão do Cassinho,
fez até o empenho, duzentos e sessenta e oito mil, uma mixaria para a prefeitura, na
época estava abarrotada de dinheiro, por má vontade política, ele não quis colocar, ou
pirraça com esse vereador. Então, não está me prejudicando porque a minha casa tem o
esgoto canalizado, ele prejudicou as pessoas. Domingo nós tivemos uma reunião lá,
oitenta pessoas, nunca foi tanta gente, pela necessidade da água. A prefeitura fica
falando em economia, a prefeitura coloca água para o povo lá, caminhão pipa, isso custa
caro. Então, levei o Vítor lá. Infelizmente, há doze anos atrás, o Vítor falou: ‘eu vou
colocar água aí’. O Vítor perdeu a eleição, aliás, o Vítor não perdeu nada, quem perdeu
foi a cidade. Então, mais uma do senhor Cassinho, prejudicando os moradores da
Belarmino, que até eu acho que votaram nele, a maioria lá votou nele. Então, foi com
lero-lero lá, comprou o pessoal no bico. Então, é um desastre o mandato do vereador
Cassinho. Eu vou continuar falando, gosto de citar nome, não vou ficar falando exprefeito não, senhor Cassinho. Então, o senhor Cassinho, cansei de ir atrás dele, eu e
Guto fomos à Copasa; o Guto, morador lá do bairro também, doze vezes, e o prefeito
não moveu uma palha. Mas agora o Vítor, como eu disse na reunião, o Vítor prometeu
que vai colocar e eu acredito que o Vítor vai colocar água lá para nós, acredito. Tem
cinquenta fossas em cima da nascente lá. Quem vai usar essa água? Então, se a água
fosse boa na nascente, não precisava de caminhão pipa. Então, eu sou o pai da criança lá
sim, há vinte anos, sou morador lá, tenho minha casa lá. Então, aquele povo lá é sofrido,
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é pessoa que está saindo do aluguel. Muitas pessoas construíram e não podem morar lá,
estão pagando aluguel pelo fato de um convênio de duzentos e cinquenta e oito mil.
Parece-me que o Vítor conseguiu gratuitamente, que é obrigação da Copasa. Não só lá,
no Campo do Pires também, o povo é sofredor. Então, é um absurdo que aconteça isso
em Nova Lima, é uma sujeira. Eu fico impressionado como há facilidade de botar a
Cemig e Copasa nos condomínios, cara. É da noite para o dia, lá tem poder. Então, o
prefeito tem que olhar os bairros pobres, aquele pessoal está tentando sair de aluguel. Eu
pretendo mudar para lá, mas sem água está difícil. Eu pretendo ficar no meu cantinho lá,
porque lá é um lugar bom de se morar, um lugar maravilhoso, mas uma casa sem água
não tem qualidade de vida. Então, nós fizemos uma reunião lá espetacular, volto a frisar,
o Vítor não é milagroso, o Vítor trabalha. E nunca mais este vereador vai solicitar, se
dessa vez não sair essa água lá para o povo nosso lá, eu não mexo com isso nunca mais.
Eu falei com Vítor domingo. Então, a gente está na luta aí, não só para a água, mas
também para o esgoto e calçar o restante das ruas lá. Eu pago meu IPTU, uma meia
dúzia paga, mas o restante não paga, mas vão ter que pagar; sugestão nossa na reunião.
Eles vão fazer um levantamento, tem que pagar o IPTU, para exigir mais do município.
Então, é isso aí, tem que pagar sim o imposto. A prefeitura está precisando de
arrecadação, então, é através dos impostos que o município vai sobreviver futuramente,
um futuro breve. Eu sou favorável. Não adianta vir falar que não tem que ter aumento
de IPTU, que tem que ter sim. Tudo aumenta. Então, já estão fazendo um movimento aí
dos condomínios para não ter aumento. Eu vou enfrentar, eu sou favorável ao aumento,
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desde que para os bairros mais simples seja um percentual baixo e regularizar lá em
cima. Se paga lá quatrocentos, quinhentos reais, o que nós pagamos aqui em baixo; não
pode. Belo Horizonte é treze, quatorze, quinze, vinte mil, na divisa com Nova Lima. Lá
é quatrocentos, quinhentos reais. Querem morar nas nossas terras, mas têm que pagar.
Isso é um desabafo, vou continuar batendo nesta tecla: tem que aumentar sim. A
prefeitura precisa de dinheiro e aí eles poderão exigir os benefícios lá. Sou favorável”.
Vereador Ederson Sebastião Pinto: “me dá um aparte, Presidente? Quero parabenizar o
senhor e citar que, a partir de ontem, a Copasa disponibilizou um caminhão pipa, que é
água da Copasa também, para a Fazenda Belarmino e para Campo do Pires. O caminhão
pipa da Copasa já está disponibilizando para esses dois bairros, viu, Presidente? A partir
de ontem”. Senhor Presidente: “quero lembrar que nessa reunião foi avisado que o
pessoal terá que pagar pela água do caminhão pipa, será um preço baixíssimo. Então,
eles colocam cinco mil litros de água para a pessoa, ela vai pagar um tanto. Se botar dez
mil, vai pagar outro tanto. E tem que pagar mesmo, se a água está chegando lá, tem que
pagar. A Copasa não vai ceder a água gratuitamente. Isso aí foi o dedo do Vítor Penido,
parabenizo. E não interessa, vai pagar uma mixaria, mas vai ter a água. Quando a
prefeitura fornecia a água, tinha dia que colocava a água, tinha dia que não. Então, uma
casa sem água não tem jeito, não tem vida. Obrigado”. Requerimento aprovado por
nove votos. 3) Autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao Chefe do
Executivo Municipal que seja realizado um rigoroso levantamento das leis de
denominações das vias públicas e o necessário encaminhamento para os Correios e as
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concessionárias de serviços públicos. Em discussão, o vereador Silvânio Aguiar Silva:
“Senhor Presidente, esse requerimento se faz necessário e essa ação se faz necessária
pela prefeitura de Nova Lima, uma vez que essa Casa foi desrespeitada várias vezes,
principalmente pela administração anterior, que a gente nominava as ruas e que,
infelizmente, a administração não encaminhava essas leis para as concessionárias de
serviços públicos. Lá no Bela Fama nós precisamos de algumas questões agora
relacionadas ao ônibus e a gente teve dificuldade para conseguir localizar as ruas,
porque as ruas tinham mudado de nome e, infelizmente, nos Correios ainda não tinha o
nome, nem o antigo. Então, é que a prefeitura possa juntar todas essas leis, eu já fiz até
esse combinado lá nos Correios, que a prefeitura possa juntar todas as leis que foram
aprovadas aí nos últimos quatro anos, cinco e que encaminhe lá para os Correios para
que eles façam a retificação do CEP, dando a possibilidade de as pessoas receberem
suas correspondências de uma forma mais eficiente. E mais do que isso, é também uma
forma de a administração respeitar a voz do vereador aqui, que faz essas alterações, mas
que, infelizmente, ficam engavetadas em algum lugar e a gente não consegue fazer com
que as ruas tenham esses novos nomes, nem CEP’s. Eu quero reforçar, Senhor
Presidente, que não é dessa administração atual não, porque eu consegui encontrar lá
endereços que tinham sido modificados aqui e que já estavam nos Correios, ou seja, a
administração atual tem mandado isso para lá, mas a antiga não fez e, aí, infelizmente, a
gente tem ruas nessa situação. Esse é o meu pedido, Senhor Presidente”. Senhor
Presidente: “o meu caso de vereador aqui é mais grave, que eu requeri cerca de oito ruas
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lá no Padre João Marcelino e por pirraça do mandato passado, do vereador Cassinho, as
placas estão lá, na rodoviária. Todas as ruas lá são número ou letra. Então, para me
pirraçar, eles não colocaram, está para cinco anos. Padre João Marcelino, um padre que
ajudou Nova Lima, Dona Clemer Otero, Arísio Silva que trabalhou na prefeitura, pessoa
que ajudou muito o Villa Nova, Ernani Pessoa que foi presidente aqui na Câmara,
vários e vários mandatos ele foi presidente, foi vereador. Então, é uma falta de respeito,
uma perseguição comigo o tempo todo. É um absurdo, as placas estão lá, é só colocar.
Então, realmente, o Cassinho me sacaneou o tempo todo. Vou bater nele enquanto eu
viver. Espero que o Vítor determine que a prefeitura coloque essas placas lá”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, só reiterando, e para ilustrar esse caso
específico, lá no Bela Fama, a gente tem uma rua que recebeu o nome de Dona Diomar,
é uma pessoa muito querida lá na região e tal. Quando a gente foi à SETOP, em Belo
Horizonte, porque a gente teve um problema com a mudança de ônibus lá, que não
conseguiu resolver aqui em Nova Lima, então, nós tivemos que ir à SETOP. Chegou lá,
eles não conseguem identificar a rua, de maneira nenhuma, porque no sistema, você não
tem esse CEP, você não tem a rua. Então, apesar de a população criticar muito o
vereador, que está só colocando nome de rua, o vereador Wesley outro dia colocou, são
mais de duzentas ruas. Não é isso, Wesley ou eu estou errado? Em Nova Lima, que não
têm nome, tem só letra ou número. E isso pode ser muito ruim para aquela pessoa que
precisa dos Correios chegando na sua porta”. Senhor Presidente: “na minha opinião,
esse é um dos melhores projetos: projetos de lei de rua. Número e letra em todos os
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bairros? Cerca de duzentos? Eu quero frisar que a Câmara tem trabalhado sim, não
coloca só nome de rua não. É um projeto importante, mas para os cabeças de bagre que
ficam na imprensa aí falando besteira, é comum. Pode olhar que na casa dele, na rua
dele, tem nome de pessoas”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “um aparte, vereador? Eu
aproveito a oportunidade da discussão para pedir ao senhor que nomeie aquela comissão
que ficou alinhada no início do ano, para a gente poder nominar essas duzentas ruas.
Parece que o pessoal da comissão já tem essa relação, daí a gente pudesse trabalhar em
cima disso”. Senhor Presidente: “nós vamos nomear durante a semana”. Requerimento
aprovado por nove votos. 4) Autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao
Chefe do Executivo Municipal que verifique a viabilidade de colocação de redutor de
velocidade ou passagem elevada de pedestres na Rua Luiz Seabra Sobrinho, próximo ao
número 375, no Bairro Alto do Gaia e também a revitalização da sinalização
estratigráfica no local. Aprovado, nove votos”. 5) Autoria do vereador Tiago Almeida
Tito: Requer ao Prefeito Municipal que examine a possibilidade de instalar cobertura
nos pontos de ônibus em São Sebastião de Águas Claras – Macacos, sobretudo nos
Bairros Capela Velha e Jardim Amanda, proporcionando, assim, maior conforto e
comodidade. Aprovado, nove votos. 6) Autoria do vereador Tiago Almeida Tito:
Requer ao Prefeito Municipal que examine a possibilidade de solicitar à concessionária
que recolhe o lixo doméstico no nosso município, a Consita, que processe a coleta de
lixo em toda a extensão da Rua São Luiz, via que dá acesso ao Bairro Passárgada, bem
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como capina e limpeza pública através de sua equipe de manutenção urbana. Aprovado,
nove votos. Senhor Presidente: “próximo requerimento, Alessandro Luiz Bonifácio”.
Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente, eu vou retirar esse aqui, que
eu vou fazer um outro verbal, vou entrar com ele semana que vem”. 7) Autoria do
vereador Fausto Niquini Ferreira: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal uma solução
definitiva para resolver o vazamento de esgoto na Avenida José Bernardo de Barros, em
frente à Mercearia do Zé Moura, no Bonfim, e na Rodovia MG-030, em frente ao
Empório do Criador, na Vila Industrial. Aprovado, nove votos. 8) Autoria do vereador
José Carlos de Oliveira: Requer ao Senhor Prefeito Municipal, com intuito de atender à
demanda dos moradores da regional noroeste, que seja instalado local e equipamentos
adequados para fisioterapia no Jardim Canadá, podendo, inclusive, ser implantado
diretamente do PSF. Aprovado, sete votos. 9) Autoria do vereador José Carlos de
Oliveira: Requer ao Senhor Prefeito Municipal, com intuito de atender à demanda dos
moradores da cidade de Nova Lima, que sejam disponibilizadas casas de apoio ao idoso,
com o suporte técnico necessário. Aprovado, sete votos. 10) Autoria do vereador
Ederson Sebastião Pinto: Requer ao Prefeito Municipal que realize a construção de
vestiários (feminino e masculino) para a quadra do Bairro Bela Fama, tendo em vista
que há diversos eventos esportivos na quadra e não possui lugar adequado para a troca
de roupa. Em discussão, vereador Ederson Sebastião Pinto: “pela ordem, Presidente. Eu
queria pedir ao Poder Executivo, que hoje lá tem três projetos, um de futebol de salão,
tem a zumba e a educação física e, infelizmente, não tem um vestiário, nem um
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banheiro. Quando as pessoas têm que trocar de roupa, já vêm de casa trocadas e quando
precisam ir ao banheiro, vão até ao bar do nosso amigo Timir, que tem um bar lá. Eu
queria pedir ao Poder Executivo que pudesse construir esse vestiário, para ter mais lazer
para a comunidade do Bairro Bela Fama e Nossa Senhora de Fátima, porque sem o
banheiro e sem o lugar para trocar, fica muito difícil. Tem muitas pessoas de fora que
participam lá também. E como está vindo o Dia das Crianças, Natal, eu tenho certeza
que nós, vereadores, como eu e Silvânio, temos projetos lá para o bairro também e o
banheiro faz muita falta. Obrigado, Presidente”. Vereador Silvânio Aguiar Silva:
“Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “eu quero dizer para o vereador que eu que
acompanho o esporte em Nova Lima há mais de cinquenta anos, quero dizer que não
tem uma quadra, não tem um campo que está de acordo para a prática de futebol. Eu fiz
um requerimento, há quinze dias atrás, para rever todas as quadras, todos os
poliesportivos, todos os campos de futebol, porque não tem um que pode falar: ‘esse
aqui está de acordo’. A não ser aqueles campos de Bicalho, que são privilegiados, eles
cuidam bem, os gramados lá são sempre bem cuidados, estão na beirada de rio, então,
favorece muito o gramado pela umidade. Então, eu já... É mais um reforço. A gente tem
que olhar o esporte de perto. Domingo mesmo, eu tive uma reunião lá, em Santa Rita,
com umas oitenta pessoas e eu falei com Vítor que o esporte é um instrumento para
combater às drogas. Com a palavra o vereador Silvânio Aguiar”. Vereador Silvânio
Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu quero cumprimentar o vereador Kim pela ação aí.
Reiterar, vereador, que essa semana, eu e o presidente da associação estivemos com
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alguns populares lá do Bela Fama discutindo sobre esse assunto. Coincidência ou não,
essa foi uma das coisas que eu coloquei no grupo que o senhor faz parte lá e que bom
que o senhor está atento para essas questões. Quero deixar claro, Senhor Presidente, que
o vereador Fausto que está aqui, que é da legislatura anterior, o vereador Alessandro
Luiz também sabe disso, nós fizemos emenda ao orçamento do ano passado, uma
extensa quantidade de projetos em que a gente pede lá justamente a construção de
quadras e vestiários, conforme a gente colocou para a população essa semana. E eu
espero muito, com muita fé, que o prefeito possa nos atender, fazendo de forma
diferente, outro assunto que a gente discutiu lá com a população, fazendo diferente da
administração anterior, que pegou a academia social que estava disponibilizada lá para o
Bairro Bela Fama e levando para outro bairro, infelizmente. O senhor, Senhor
Presidente, reclama aí da administração anterior, eu também tenho meus motivos para
chorar e chorar muito. O senhor sabe disso, porque o senhor participou daquele
movimento que teve das academias sociais que iam colocar nos bairros e uma delas
estava destinada para a comunidade de Bela Fama, inclusive, com a associação se
dispondo da possibilidade de a gente bancar aquele valor para fazer a estrutura lá na
pracinha e o prefeito pegou isso, levou para um outro bairro, que eu não vou falar,
porque eu acho que foi muito bem colocado lá também, a população de lá também
precisava, mas a gente foi, mais uma vez, desrespeitado aqui na nossa possibilidade.
Então, vereador Kim, o senhor está de parabéns, eu penso que nós temos que estar
mesmo atentos para as comunidades. O presidente da associação está aqui, eu quero até
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cumprimentá-lo, porque justamente essa semana a gente esteve discutindo isso com as
pessoas lá e foi uma das demandas que colocaram para a gente. Vamos caminhar juntos
que a coisa vai dar certo, se Deus quiser. Muito obrigado, Senhor Presidente”. Senhor
Presidente: “comigo também não foi diferente. Eu consegui com o Deputado João Vítor
quatro academias e, por pirraça, ele nem sequer moveu uma palha para buscar as
academias lá, para me pirraçar. Eu não uso academia ao ar livre. Então, Bairro
Matadouro, Chácara dos Cristais, de quatro ele colocou uma, lá no José de Almeida.
Então, ficou Matadouro, Chácara dos Cristais e acho que Vila São Luiz. Depois, com
muito tempo, colocou da Vila São Luiz em nome de outro vereador para me sacanear.
Então, foi um desastre. Ainda falta o Matadouro e a Chácara dos Cristais, eu tenho
certeza que a gente vai conseguir. Requerimento aprovado por oito votos. 11) Autoria
do vereador Ederson Sebastião Pinto: Requer ao Poder Executivo que tome as devidas
providências para que seja implantada no Bairro Bela Fama a “Farmácia Popular”,
tendo em vista que a mesma já está instalada em outros bairros e é de grande relevância
para os moradores, pois traz mais comodidade e torna a entrega de remédios mais
rápida. Em discussão, vereador Fausto Niquini Ferreira: “Senhor Presidente, pela
ordem. Gostaria de parabenizá-lo, vereador Kim. Eu acho que o caminho é esse mesmo,
o ideal é que cada posto de saúde tivesse uma farmácia, com todos os pacientes, o
sistema já informatizado. Principalmente os idosos, no início do mês ou no final do mês,
iriam no posto de saúde do seu bairro e lá já estaria a sua medicação separada, destinada
para cada um. Então, eu acho que isso é o futuro que, se Deus quiser, em breve. Já falei
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desse assunto com o prefeito, ele até gostou da ideia. Então, isso ia ajudar demais,
porque às vezes o idoso tem dificuldade, tem uma mobilidade reduzida, tem que pegar
ônibus, andar, vir parar cá em baixo, chega aqui ainda tem fila. Então, o senhor está de
parabéns. Que venham mais outras farmácias populares, farmácias municipais. O ideal é
que seja em cada bairro. Parabéns para o senhor. Obrigado”. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “questão de ordem, Senhor Presidente. Em cima do requerimento do
vereador Kim do Gás, quero parabenizar, mas aqui também quero parabenizar o
Secretário Zé Roberto, a Carol e o prefeito também, porque tive a honra de ir à
inauguração, quinta-feira, da farmácia de Honório Bicalho. A farmácia ficava em num
posto que já é pequeno, que Honório Bicalho precisa urgentemente, aquela região, de
uma UPA. E tenho certeza que o prefeito vai ser construir essa UPA, porque aumentou
a população lá. Então, eu tive a honra, vi o espaço da farmácia popular hoje, lá em
Bicalho, um espaço agradável, onde tem sala de espera para o pessoal que precisa do
remédio. Então, quero parabenizar o prefeito, o Secretário de Saúde, Zé Roberto, porque
é isso, Santa Rita já tem uma farmácia muito boa, Bicalho agora com uma farmácia boa,
o Cruzeiro tem uma farmácia, graças a Deus. Acho que falta mesmo para Bela Fama e
região ali. Então, parabéns pelo requerimento, vereador Kim e, com certeza, o prefeito
vai atender esse pedido de Vossa Excelência”. Requerimento aprovado por oito votos.
Senhor Presidente: “quero dizer que pelo montante de requerimentos semanalmente, se
vê que os vereadores trabalham, o vereador faz a sua obrigação. Então, toda semana, o
mínimo são quinze, vinte requerimentos. Então, os vereadores estão trabalhando sim.
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Parabéns”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu quero solicitar da
Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes uma questão relacionada lá ao Bela
Fama, mas antes eu quero contextualizar que em setembro do ano passado a gente
solicitou, eu vou falar o que é, em março desse ano a gente solicitou, em agosto desse
ano eu estive com o Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, pessoalmente, mês
passado, a questão de um ônibus que para ali perto do trevo da Copasa, que a
população... Ele vai no trevo da Copasa e não desce dentro do Bela Fama e vai para o
Alphaville, ou seja, ele circula, faz toda essa região de Nova Lima até Alphaville, com
certeza, ele leva pessoas que trabalham lá no Jardim Canadá, em toda aquela região ali.
Eu não entendo porque, eu já estive lá na Via Ouro, conversando com o gerente da Via
Ouro, o presidente da associação está aqui, esteve presente, nós temos documentado
tudo isso lá, eu não entendo porque aquele ônibus tem que ficar parado ali, num lugar
que para a população pegar ele, ela tem que descer lá do miolo do bairro, para conseguir
pegar o ônibus lá em cima. E o que é pior, Senhor Presidente, eu fui conversar com o
ex-secretário que saiu agora, com o Rogério Batista, que aliás me atendeu muito bem,
mas ele disse que desde o passado, desde o Doutor Juarez, que a secretaria não tem uma
fiscalização, ela não tem profissionais suficientes para fazer uma fiscalização. Esse
ônibus fica parado ali, na MG-030, porque o ponto dele é lá em baixo, lá perto daquela
área industrial lá em baixo, o ponto dele é lá, mas por algum motivo de comodidade do
motorista, ele para o ônibus ali na MG-030. Se o senhor, Senhor Presidente, se qualquer
um dos vereadores, ou qualquer um dos que estão nos assistindo aqui hoje, participando
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conosco aqui hoje, parar o carro na rodovia é multado. Esses dias eu vi um rapaz que
vende linguiça, ele para o carro dele lá perto do estacionamento do BH lá em cima, na
lateral da rodovia, ele colocou até no Facebook, Polícia Rodoviária foi lá e o multou.
Porque a Via Ouro pode parar na lateral lá da MG-030 e ficar esse ônibus lá
prejudicando o trânsito? Eu penso que é um desrespeito com a população. E aí eu falo
diretamente para a Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes, porque esse assunto
não é novo, na legislatura anterior a gente tratou dele aqui, nessa legislatura a gente tem
tratado dele, e a Via Ouro alega que vai aumentar muito o destino, que ir lá em baixo
não tem um lugar para os motoristas ficarem, mas só que lá em baixo nós temos uma
escola, nós temos equipamentos públicos, que são suficientes para que o motorista
possa fazer suas necessidades básicas e fazer a sua higiene pessoal, que é o que eles
alegam que lá em baixo não tem esse espaço. Então, eu rogo aqui, com a força de três,
seis, sete vereadores, que a gente possa fazer uma força para que a população seja
atendida nesse sentido, talvez não especificamente agora com a obra lá do Bela Fama,
porque a gente sabe que está causando um transtorno muito grande lá, mas num futuro
próximo, com a possibilidade do trânsito já estar liberado, que a gente deixe isso
acertado. Eu quero aproveitar também e parabenizar o novo Secretário de Segurança,
Trânsito e Transportes, Doutor Ronaldo, que eu tive muito boas referências dele, eu fui
conversar com uma pessoa do Jardim Canadá, que trabalhou junto com ele, falou das
questões do trabalho que ele desenvolveu em Rio Acima, do trabalho que ele
desenvolveu na polícia, falou do contato dele com a Deputada Luzia, a Luzia é do
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partido do vereador nosso aqui. Então, eu quero parabenizar a administração atual pelo
acerto em ter um secretário que seja competente para a pasta, substituindo um que é o
Doutor Juarez que, na minha opinião, é uma pessoa que ia fazer um trabalho ali
brilhante, a gente viu no início aí da caminhada do Doutor Juarez, o respeito, a
consideração dele conosco que somos os vereadores, com a população, mas que por
algum motivo, esse trabalho foi interrompido e está sendo agora substituído
brilhantemente, e a gente espera e torce para que o Ronaldo tenha sucesso lá na
Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos. Então, o meu requerimento,
eu falei demais como sempre, o meu requerimento é que haja um estudo que possa fazer
com que esse ônibus saia lá do Bela Fama, lá do centro do bairro e que ele não pare
mais, conforme legislação, na Rodovia MG-030”. Aprovado, sete votos. Vereador
Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente, nobres colegas, ontem eu tive a honra,
convidado pela Diretora do Liceu Santa Maria, de ir e ver que bacana. Ontem teve uma
eleição lá de prefeito mirim, vice-prefeito mirim e os dez vereadores mirins. A escola
Liceu Santa Maria saiu na frente, eu tive a honra de ser convidado e vi lá uma eleição
bacana, os candidatos a prefeito e os candidatos a vereador tinham até jingle. Está tudo
comprovado, está tudo já no papel. A Laís Correa Campos Paiva foi eleita prefeita, o
vice-prefeito foi o João Marcelo Camilo, e os vereadores eleitos foram o Pedro Gabriel
Carolino, a Laura Jerusalém Soares, a Isabel Morais Pessoa, o Luiz Santos Alves, o
Ulisses Fortes Vieira, a Elisa Resende Gomes, a Júlia Diegues Gomes e o Otávio Nunes
de Freitas Santana. Então, eu queria pedir aos nobres vereadores se me permitem
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realizar uma homenagem, de autoria minha, juntamente com vocês, e dar posse para
eles aqui na Câmara, com a presença da Promotora, da Juíza, do Presidente da Câmara,
porque eu falei com eles que agora tem que vir para o Plenário para ver quem vai ser o
Presidente da Câmara e formar a Mesa Diretora. Então, o meu requerimento é que possa
marcar uma data para que nós possamos, Presidente, dar a eles posse aqui, com a
presença das autoridades, principalmente do prefeito, do vice-prefeito. Teve um lá que
fez o jingle de Vítor Penido, de João Marcelo, bacana. Foi muito bacana, isso segue de
exemplo para as outras escolas, esse trabalho que eu estou fazendo nas escolas. Fiquei
muito feliz, terça-feira passada, de o vereador Silvânio e o vereador Wesley de Jesus
também trazerem os alunos de Honório Bicalho para verem a plenária aqui. Já estou
sabendo que dia três, o vereador Wesley de Jesus vai trazer os alunos da escola aqui do
Galo. Então, isso é muito importante, é o futuro, é o que eu falo com eles: ‘vocês são o
futuro de nossa cidade e quando nós colocamos uma meta na nossa vida, nós chegamos
lá’. Eu tenho uma testemunha muito grande aqui, a Rose, eu com treze anos, com um
carrinho de picolé, que eu vinha aqui na Câmara pedir água, e falei com ela: ‘Rose, um
dia eu vou ser um vereador aqui dessa Câmara’. Ela é minha testemunha, eu estou aqui
no segundo mandato. Então, acho que na nossa vida nós temos que ter meta, e com meta
a gente alcança o nosso futuro, é o que eu passo para as crianças das escolas, seja
particular, seja municipal. É isso aí, vocês são o nosso futuro. Obrigado, Presidente”.
Aprovado, oito votos. Senhor Presidente: “quero parabenizar o ex-vereador Deusdedit
que se encontra aqui, um grande vereador, é uma honra para nós, uma história muito
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bonita. Eu me espelhei no senhor, me espelhei no Jesus Drumond Batista e em outros
vereadores também, para ser o que eu sou hoje. Obrigado pela presença, o senhor é um
grande amigo”. Vereador Silvânio de Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu também
quero cumprimentar o Deusdedit, eu já tive a oportunidade de instalar antena na casa do
senhor Deusdedit e tivemos lá um convívio muito bacana, e essa experiência do senhor
de passado aí com a nossa cidade é muito rica e é muito gratificante para a gente. Eu
aqui hoje como vereador, ter o senhor aí, como Zé Guedes fala, se inspirou no senhor,
no senhor Jesus Capeta e, graças a Deus, estamos aqui, construindo a história, fazendo a
história de Nova Lima. Muito obrigado pelo privilégio da sua presença aqui hoje. Que
Deus abençoe o senhor e a família do senhor. Senhor Presidente, eu quero também fazer
um convite aqui para a comunidade. Posso? É rapidinho. Na quarta-feira, eu acredito até
que o líder do governo possa reiterar a nossa fala aqui, mas na quarta-feira, às dezoito
horas, e aproveitando que a gente tem aqui presidentes de associação presentes, nós
vamos fazer no gabinete do prefeito uma reunião com todos os presidentes de
associações comunitárias da nossa cidade. Então, fica aqui o meu convite para as
pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para os presidentes de associações que
estão aqui presentes hoje, para participar conosco lá dessa reunião, no gabinete do
prefeito, às dezoito horas, é amanhã, na quarta-feira. Nós nos encarregamos de convidálos, os presidentes, que de repente a gente tem mais afinidade aí, estaremos lá nessa
reunião, se Deus quiser”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “um aparte, vereador? Só
ressaltando que a marcação dessa reunião foi a pedido do próprio prefeito, lógico que
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teve a interferência do vereador Kim do Gás, Fausto, Boi, Zé Guedes, Silvânio, Tito,
que pediram para que a gente pudesse discutir com a comunidade como um todo, e o
primeiro passo é discutir com aqueles que estão representando as comunidades, que
estão mais próximos da comunidade, para discutir ações dentro de cada bairro, ações
como mutirão de limpeza, ações como procedimentos de como solicitar esgoto, limpeza.
Então, nós vamos criar um procedimento aí, eu tenho certeza que o prefeito vai atender
todas as demandas das comunidades e vai voltar a ter aquele tratamento respeitoso que
as associações de bairro já tiveram em Nova Lima em outras épocas”. Vereador
Alessandro Luiz Bonifácio: “senhores vereadores Wesley e Silvânio Aguiar, essa
reunião não pode ser na quinta? Amanhã, eu acho que muitos presidentes, diretoria que
querem ir, já compraram ingresso para a final de amanhã, Cruzeiro e Flamengo. Eu
acho que tinha que remarcar essa reunião, talvez, é um exemplo, é a final amanhã que é
inédita em Minas Gerais”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “vereador, a gente sabe que
amanhã é jogo da seleção praticamente, mas não tem como porque o prefeito tem
agenda em Brasília na quinta-feira, infelizmente, não tem como. Dá tempo, vereador,
dezoito, dezenove e trinta terminou, dá tempo de ver o jogo ainda”. Vereador Silvânio
Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu tenho mais um comunicado, posso?”. Senhor
Presidente: “perfeitamente”. Vereador Silvânio de Aguiar Silva: “Nossa Senhora, Jesus
Cristo. Esse da CPI, nós teremos a oitiva de dois dos envolvidos aqui hoje, na Câmara
Municipal, a reunião é aberta, toda a população está convidada para as quatorze horas,
aqui na Câmara, hoje, quatorze horas, aqui na Câmara”. Senhor Presidente: “sobre?”.
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Vereador Silvânio de Aguiar Silva: “sobre a CPI”. Senhor Presidente: “qual CPI?”.
Vereador Silvânio de Aguiar Silva: “do pátio de apreensão”. Senhor Presidente: “aqui
tem tantas”. Vereador Silvânio de Aguiar Silva: “é, exatamente. Só lembrando para a
população que a CPI está caminhando, nós já fizemos algumas visitas a alguns pátios,
levantamos documentações, tanto que a prefeitura nos encaminhou, quanto
documentação encaminhada pelo Detran. E, mais uma vez, agradecer à Doutora Delma,
ao Doutor Luciano e à Presidência da Casa, é logico e evidente, por estar nos
possibilitando fazer esse trabalho com a prata da Casa, com as pessoas que são da
Câmara, que eu estou sendo extremamente bem tratado e orientado, eu acho que eu não
tenho que ser bem tratado, mas bem orientado, eu penso que esse profissionalismo e,
lógico, o tratamento também, a Doutora Delma tem tido conosco. E eu penso que a CPI
dos Pátios de Apreensão vai ter um resultado e uma resposta para a população. Nós não
estamos aqui levantando culpados, a gente está levantando os elementos suficientes para
chegarmos ao relator e ter um relatório que seja suficiente para dizer: ‘olha, teve isso ou
teve isso’. O trabalho nosso é esse, vamos ouvir as pessoas e fazer o trabalho com a
maior lisura possível. Eu penso que é legítimo da comissão, é lídimo que a gente tenha
que ouvir as pessoas e fazer essas diligências aí nos pátios e essa coisa toda. Está bom
Senhor Presidente? Muito obrigado”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “meu
requerimento verbal, Senhor Presidente, que peça ao Poder Executivo que olhe pela
Fazenda Papa Milho, lá hoje tem quarenta moradores que são de Nova Lima, a região lá
pertence à Nova Lima. É como o senhor falou aqui, da Fazenda Belarmino, os
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moradores lá querem pagar IPTU, posso também fazer um estudo rigoroso lá, eles
querem pagar IPTU, porque hoje tem umas quinze famílias que moram lá, que são de
Nova Lima, a estrada está em péssima poeira e tem muita criança, pessoas idosas.
Então, pedir ao prefeito, ao Executivo que possa ou faça uma reunião, mas que possa
providenciar essa pavimentação dessa estrada lá, ou um caminhão pipa, alguma coisa
que possa acabar com essa poeira, que está desagradável demais lá, Presidente.
Obrigado”. Aprovado, oito votos. Vereador Wesley de Jesus Silva: “eu abri uma linha
de diálogo com a comunidade durante a sessão, via minhas redes sociais, normalmente
com meus amigos, que é onde eu vou fazer um requerimento aí toda sessão dos que
forem colocados lá. Então, até convido se o nobre vereador Coxinha quiser assinar
comigo esse requerimento, que é pedir ao Renato Seabra, o Pátio de Obras que realize a
limpeza da escadaria que liga o Matadouro ao Cruzeiro ali, porque realmente está com
muito mato. Esse é o requerimento e eu gostaria de ter a palavra posterior só para eu
fazer uma consideração, se assim permitir”. Em discussão, o vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “quero parabenizar o morador que passou para o vereador Wesley.
Parabenizar o Secretário Renato Seabra porque o bairro está muito bem limpo, está
dando toda assistência lá. Igual o Renato falou, a cidade é muito grande e extensa,
então, tenho certeza que daqui umas três, quatro semanas vai limpar a escadaria sim,
que falta essa escadaria que liga ao campo do Villa Nova. E agradecer muito, de
coração, ao Renato, a caçamba está lá toda semana, limpando o bairro todo, que nós
temos até uma pessoa que limpa o bairro lá, que é o senhor Nilo. Então, pode ter certeza
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que daqui umas três semanas, mas cada requerimento é muito bom, que reforça mais.
Não é, vereador Wesley? Se o senhor me permitir assinar com Vossa Excelência”.
Vereador Silvânio Aguiar Silva: “vereador, o senhor me dá um aparte? Vereador, eu
quero também fazer aqui uma manifestação de parabenizar o Renato Seabra. Tanto eu,
quanto o presidente da associação lá do Bela Fama, do José de Almeida também, nós já
estivemos várias vezes com o Renato Seabra e eu fico muito satisfeito com o
atendimento que ele vem nos dando. Eu penso que a crise está muito brava e eu falo
sempre que se tiver criatividade, as coisas vão acontecendo e o Renato tem feito isso.
Assim como o senhor, vereador Alessandro Luiz, está falando da caçamba, lá no Bela
Fama também, nós temos uma região, o pessoal começou a fazer um bota-fora lá, a
gente conversou com o Renato, ele não tem condição de colocar essa caçamba do
mesmo jeito que coloca lá no Bairro Cruzeiro, mas ele disponibilizou para a gente fazer
a limpeza, a associação está pagando o rapaz que está juntando lá o lixo todo e as coisas
estão acontecendo. Então, fica aqui o meu cumprimento ao Renato Seabra pelo trabalho
dele, mas, principalmente, aos profissionais da secretaria. Se o vereador Flávio estivesse
aqui, ele ia falar: ‘está vendo? O povo trabalha’. E trabalha mesmo, os profissionais
estão trabalhando com afinco e fazendo com que, com toda a dificuldade, a
administração continue acontecendo, contrário do que muitos falavam, que o
funcionário não ia trabalhar. Funcionário está trabalhando, graças a Deus, com respeito,
com consideração à população de Nova Lima. Então, é só mesmo registrar aqui meus
cumprimentos ao Renato”. Vereador Wesley de Jesus: “sem dúvida nenhuma, eu
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endosso as palavras dos nobres vereadores. Renato Seabra tem feito um excelente
trabalho, sem recursos, teve problemas ali com o orçamento, então, de fato, tem feito aí
a limpeza da cidade naquilo que é possível, com um número muito reduzido de
profissionais. Então, é o meu requerimento e ressaltar junto com Vossas Excelências
realmente o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Renato e pela equipe junto à
Secretaria de Obras”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “vereador Wesley, posso
falar, vereador? Só para complementar, só para fechar. Posso?”. Senhor Presidente: “eu
quero dizer que a população de Nova Lima pode ver que a cidade está com uma cara
nova. Antes era uma sujeira em todos os bairros. Pouco tempo de administração, mas
está a olho nu, para todos verem, a cidade está mais bonita, está mais cuidada. Eu volto
a dizer, Vítor não é milagroso, Vítor é trabalhador e exige, ele manda o subordinado
fazer. Antes pedia favor: ‘por favor’. Quantas vezes que eu vi: ‘por favor, você faz isso
para mim?’. Não, está sendo pago, é para trabalhar. Então, o Vítor pega e exige, chama
em reunião, chama a pessoa que não trabalhar com o Vítor, não fica. Porque seis
mandatos, eu já o conheço há longos anos, eu sei que ele é assim. Prefeito não é para
pedir favor não, prefeito é para mandar o funcionário fazer as coisas. Então, Nova Lima
está... Ainda não é o ideal, mas tem oitenta, noventa por cento da cidade limpa”.
Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, na fala do senhor, o senhor me
permite? Só para ressaltar”. Senhor Presidente: “permito”. Vereador Silvânio Aguiar
Silva: “eu sei que hoje eu estou com a corda solta hoje. É porque está aí, eu estou
querendo mostrar serviço, mas não é isso não. Dentro disso que o senhor está
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colocando, Senhor Presidente, eu acho que é muito importante quando o Senhor fala
assim: ‘a cidade está mais bonita e a cidade está acontecendo’. Na legislatura anterior, o
senhor deve se lembrar, eu tenho certeza que o vereador Fausto também vai se lembrar
disso, eu cobrei muito aqui uns equipamentos de cozinha que tinha lá na Secretaria de
Desenvolvimento, depois isso foi para a Secretaria de Educação e, graças ao trabalho lá
do Paulo Seabra, do Secretário de Meio Ambiente, esses equipamentos foram
recuperados. Estavam todos lá em Rio Acima, setenta mil reais de equipamentos, na
verdade, a nota fiscal que a gente tinha era de cento e vinte, mas ele falou que
conseguiu, o que está lá que é setenta mil reais. Então, eu quero, já que a gente está aqui
um pouco que rasgando seda, eu penso que, de vez em quando, a gente tem sim que
mostrar o que está bom. O nosso papel aqui é cobrar da administração as coisas que
estão erradas, mas nós temos também que colocar o que está bem feito. Então, é
parabenizar também o Secretário de Meio Ambiente pela recuperação desses
equipamentos. Estou recebendo notícia aqui: vinte e seis pessoas estão fazendo hoje
cursos de horta ministrados pela Emater. E em falar da Emater, deixo aqui o convite
para dia cinco, o Deputado Zé Silva, que trouxe a Emater para Nova Lima num passado
recente, que teve uma participação muito grande, através da Emater, aqui em Nova
Lima, estará nesta Casa recebendo Título de Cidadania Honorária, porque a gente fez
essa solicitação. Gostaria de convidar todos os vereadores que pudessem participar, já
fiz esse convite lá no gabinete do prefeito, espero que vocês possam prestigiar aqui o
Solidariedade. O Paulinho da Força muito possivelmente estará presente aqui e também
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o Zé Silva. Se puderem participar, eu vou ficar muito satisfeito. Prometo que não vou
falar mais nada, chega”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu queria pedir ao
vereador Wesley de Jesus também, Senhor Presidente, se nós podemos colocar dentro
desse requerimento, todas as escadarias do Bairro Cruzeiro e Barra do Céu têm
corrimão, a única escada que não tem é na Avenida Esmeralda, não é culpa de Vítor
não, isso aí é a administração passada. Ia ver agora, Wesley, se nós colocamos dentro
desse requerimento. Já caíram umas quatro pessoas nessa escada, já fiz vários
requerimentos passados, mas dentro desse requerimento podemos colocar esse corrimão
nessa escadaria. Já caiu lá a mãe do Naco, já caiu lá três vezes. É uma escadaria
perigosa que precisa urgentemente de um corrimão na Avenida Esmeralda. Se o senhor
permite incluir essa demanda também, por favor”. Vereador Wesley de Jesus Silva:
“com certeza, vereador, o que vier para melhorar”. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “obrigado, vereador”. Senhor Presidente: “o requerimento sairá em nome do
vereador Wesley de Jesus e do vereador Alessandro Bonifácio”. Requerimento
aprovado por oito votos. Senhor Presidente: “eu gostaria de propor um requerimento em
nome da Casa para que o Hemominas viesse até Nova Lima para a gente dar uma força
para o Lucas. Não sei se há possibilidade, nós vamos requerer. A minha proposta é sair
esse requerimento em nome da Casa. Está em discussão o requerimento”. Vereador
Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Eu vou sugerir que não só o
Hemominas, mas que a gente encaminhasse também para a prefeitura de Betim. Eles
têm uma equipe lá, hoje, com condições até melhores que o Hemominas, de pessoal
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para dar suporte nessa coleta de medula óssea. Então, se a gente pudesse encaminhar, se
o senhor assim permitisse, tanto para o Hemominas quanto para a secretaria de Betim,
que tem feito parceria com outros municípios no intuito de prestar esses serviços”.
Senhor Presidente: “concordo. O requerimento sairá em nome da Casa. Quero,
novamente, fazer um apelo às pessoas que puderem, façam essa caridade, porque a
família se encontra em desespero. Para quem não sabe, o Lucas está em São Paulo, em
Barretos, naquela organização dos artistas, uma coisa muito boa. Às vezes, têm os
milionários também que enfiam a mão no bolso, tem uns que não sai nem um centavo.
Mas eles estão de parabéns. Estou vendo ali a Helena, uma pessoa boa, esposa do nosso
ex-vereador aí. Está de parabéns, Helena. A senhora é uma pessoa muito boa lá dos
Cristais, a senhora é uma pessoa de grande família lá nos Cristais. A senhora está de
parabéns, é um casal lindo. Sairá em nome da Câmara, nem precisa ser votado. Próximo
requerimento?”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “eu tenho uma questão de ordem,
Presidente. Nós temos um projeto de lei do Executivo que entrou nesta Casa, para
discutir a regularização de antenas, que eu não o vi na pauta hoje. Mas eu dei uma
olhada no Regimento Interno aqui, eu gostaria, para a gente não ter nenhum tipo de
probleminha, fazer umas alterações. O Alessandro Coxinha é o presidente da
Constituição e Justiça, só que no Regimento Interno diz que quando a gente faz um
parecer em conjunto, com todas as comissões, a comissão tem que ser presidida pelo
mais velho. Então, eu gostaria, só para a gente questionar, que essa comissão conjunta,
como nós temos aí a Comissão de Redação Final, que o presidente fosse nomeado o
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José Carlos, que é o mais velho e que ele marcasse, com caráter de urgência, essa
reunião para emissão de pareceres, no intuito de a gente conseguir avaliar esse projeto e
trazê-lo para o Plenário o quanto antes possível. Essa é a questão de ordem, que eu peço
para Vossa Excelência analisar e deliberar junto com a nossa Procuradoria, no intuito de
regularizar essa situação”. Senhor Presidente: “pediria à Dra. Delma... Nós vamos
consultar a Dra. Delma e o Dr. Luciano, nós vamos providenciar durante a semana”.
Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente, pela ordem. Só
solicitar, caso seja decidido que o vereador José Carlos presida a comissão, para que eu
seja informado do dia da reunião, que eu quero participar, por favor”. Senhor
Presidente: “mais algum requerimento? É requerimento para caramba. Apresentação de
oradores inscritos, inexistente. Agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de
Deus, declaro encerrados os trabalhos”._______________________________________

