Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia cinco
de outubro de dois mil e dezessete, às dezenove horas, reuniu-se a Câmara em sua Sede
para a entrega de Título de Cidadania Honorária e de Menção Honrosa. Foi
comunicado: “informamos que a cerimônia está sendo transmitida pela TV Banqueta. A
Câmara Municipal de Nova Lima reúne-se, nesta data, em caráter solene, para a entrega
de Título de Cidadania Honorária e Menção Honrosa ao Grupo Escoteiro
Expedicionário Assumpção – 13º Gexas. Essas homenagens são concedidas a cidadãos
e entidades que prestaram ou prestam serviços de caráter relevante à municipalidade
nova-limense e demonstram o reconhecimento da comunidade ao cidadão pela
contribuição ao crescimento e desenvolvimento do município”. A Mesa estava
constituída pelos senhores vereadores: Silvânio Aguiar Silva, presidindo os trabalhos
desta sessão, e Wesley de Jesus Silva, secretariando os trabalhos da noite; também pelo
homenageado da noite com o Título de Cidadania Honorária, Deputado Federal Zé
Silva; pelo Presidente do Partido Solidariedade Nova Lima, Paulo Seabra; pelo
Secretário Geral e fundador do Solidariedade Minas Gerais, Luiz Carlos Miranda.
Todos foram convidados para, de pé, ouvir o Hino Nacional Brasileiro interpretado pelo
Grupo D’Lima. Foram registradas e agradecidas algumas presenças. Logo após, o
Senhor Presidente em exercício, sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, declarou aberta a sessão solene e informou: “estamos reunidos nesta data, em
sessão solene, para a entrega do Título de Cidadania Honorária e Menção Honrosa ao
Grupo Escoteiro Expedicionário Assumpção – 13º Gexas por prestarem serviços de
caráter relevante à municipalidade nova-limense”. O Senhor Secretário em exercício,
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vereador Wesley de Jesus Silva, proferiu leitura de uma correspondência do Presidente
da Câmara Municipal de Nova Lima, vereador José Guedes: “Ofício 216/17. Nova
Lima, 05 de outubro de 2017. Impossibilitado de comparecer à reunião solene de
entrega do Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao ilustre Deputado e Menção
Honrosa ao Grupo Escoteiro Expedicionário Assumpção – 13º Gexas, agradeço a
gentileza do honroso convite. Na oportunidade, cumprimento-os pela justa homenagem
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Nova Lima”. Na
sequência, o vereador Silvânio Aguiar Silva procedeu à homenagem, proferiu discurso
e, em seguida, à entrega de certificado e placas aos Escoteiros que desempenham o
trabalho voluntário às crianças e jovens do município. Foi informado que o certificado
possui os seguintes dizeres: “Neste ano do cinquentenário do Grupo Escoteiro
Expedicionário Assumpção – 13º GEXAS, a Câmara Municipal de Nova Lima
parabeniza o Escoteiro e reconhece a relevância do trabalho voluntário desempenhado
em prol do desenvolvimento das crianças e dos jovens do nosso município”. Receberam
o certificado: Antônio Luís Neves Soares, Ariane Fernandes Nunes, Élcio Conceição
Oliveira Júnior, Erika Janaína da Silva Osterno, Eva Aparecida da Silva Carlindo, José
Carlindo Neto, Maria Célia Santana Soares, Wellington Luiz Osterno Duarte,
representado pelo filho dele. Logo após, foram feitas as entregas das placas ao corpo
diretivo do Grupo Escoteiro Expedicionário Assumpção. Foi informado que as placas
possuem os seguintes dizeres: “A Câmara Municipal de Nova Lima oferece homenagem
como demonstração de respeito e de admiração por todo trabalho realizado no Grupo
Escoteiro Expedicionário Assumpção – 13º GEXAS”. Receberam as placas: Sra. Irlene
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Aparecida Silva Nunes – Diretora Presidente, Sr. Élcio Oliveira Júnior – Diretor
Técnico e Sra. Nilce Fernandes Almeida – Diretora Administrativa. Foi entregue uma
placa especial de Presidente Emérito ao Sr. Álvaro Aloysio Pessoa. A Sra. Irlene
Aparecida Silva Nunes recebeu a placa de Menção Honrosa ao Grupo Escoteiro
Expedicionário Assumpção – 13º GEXAS. Foi informado que a placa possui os
seguintes dizeres: “A Câmara Municipal de Nova Lima oferece Menção Honrosa ao
Grupo Escoteiro Expedicionário Assumpção – 13º GEXAS, pelo efetivo trabalho social
dedicado à formação das crianças e jovens ao longo de 50 anos de fundação”. A
Senhora Irlene Aparecida Silva Nunes realizou pronunciamento agradecendo a
homenagem. Ocorreu uma apresentação musical do Grupo Musical D’Lima.
Prosseguindo, o vereador Silvânio Aguiar Silva procedeu à homenagem, proferiu
discurso e, em seguida, entregou o Título de Cidadania Honorária ao Deputado Federal
José Silva Soares. Foi informado que a placa possui os seguintes dizeres: “A Câmara
Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais,
outorga o ‘Título de Cidadania Honorária’ ao Sr. José Silva Soares, por meio do
Decreto Legislativo nº 337, de 22 de novembro de 2016, como forma de
reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados ao Município”. O vereador
Silvânio Aguiar Silva prestou uma homenagem à esposa do Deputado Federal Zé Silva,
a senhora Marinalva Olívia Martins Soares. O Deputado José Silva Soares realizou
pronunciamento agradecendo as homenagens. O Presidente do Partido Solidariedade, o
senhor Paulo Seabra, realizou um pronunciamento. Foi anunciada a presença do Prefeito
Vítor Penido de Barros, que passou a compor a Mesa. O vereador Wesley de Jesus Silva
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e o Prefeito Vítor Penido de Barros realizaram pronunciamento. Ocorreu outra
apresentação musical do Grupo Musical D’Lima. Finalizando os trabalhos, o Senhor
Presidente em exercício anunciou: “agradecemos a todos os presentes, autoridades,
familiares e amigos que nos honraram com as suas presenças nesta sessão solene. Muito
obrigado e, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada esta reunião”.____________

