Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e um de novembro 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 justificada
do vereador Tiago Almeida Tito, a ausência do vereador Flávio de Almeida e a presença
dos demais vereadores. 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. Logo após, o Senhor Presidente comunicou que a Ata da
Reunião Especial do dia nove de novembro de dois mil e dezessete foi encaminhada aos
gabinetes para os vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão, nenhum vereador
se manifestou. O Plenário aprovou a Ata por oito votos. Continuando, o Senhor
Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de
Lei nº 1.663/2017, autoria do Poder Executivo, que “Altera artigo 8º da Lei Municipal
nº 1.909 de 28 de dezembro de 2005, e dá outras providências”. Senhor Presidente:
“encaminho o Projeto de Lei nº 1.663/2017 à Comissão de Legislação e Justiça”.
Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Tendo em vista que nós
temos só três sessões plenárias e esse projeto de carga tributária para ser implantado no
próximo ano tem que ser aprovado e avaliado por esta Casa ainda esse ano, venho
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requerer que Vossa Excelência consulte o Plenário sobre a possibilidade de fazer
parecer conjunto desse projeto”. Senhor Presidente: “eu quero orientar ao vereador que
parece que faltam três ordinárias, mas eu vou ter que pedir e colocar extras pelo
montante de projetos que estão para chegar na Casa e que já chegaram, só dias atrás
chegaram três que estão em pauta hoje. Com a palavra, o vereador Fausto Niquini”.
Vereador Fausto Niquini Ferreira: “Presidente, bom dia. Eu só queria justificar a
ausência do companheiro de partido, o Tiago Tito, porque ele teve um mal estar e não
pôde comparecer a essa reunião. Inclusive, parece que ele protocolou a justificativa,
vereador Coxinha”. Senhor Presidente: “Coxinha”. Vereador Fausto Niquini Ferreira:
“não tem não? Mas está justificada a ausência dele, um mal estar que ele teve e não
pôde comparecer à reunião”. Senhor Presidente: “colocar em votação a solicitação do
vereador Wesley de Jesus. Os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado, oito votos”. 2) Projeto de Lei nº 1.664/2017, autoria do Poder Executivo, que
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.910 de 28 de dezembro de 2005, e dá outras
providências”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Mais uma vez
eu venho requisitar que Vossa Excelência consulte o Plenário quanto à possibilidade de
fazer parecer conjunto, utilizando-se da mesma motivação do projeto anterior”. Senhor
Presidente: “colocarei a proposta do vereador Wesley de Jesus em votação. Os
vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos. Encaminho
o Projeto de Lei nº 1.664/2017 à Comissão de Legislação e Justiça e demais comissões”.
3) Projeto

de

Lei nº 1.665/2017, autoria do Poder Executivo, que “Institui a
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Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CIP no âmbito do Município de
Nova Lima e dá outras providências”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem,
Presidente. Sob a mesma fundamentação, venho pedir à Vossa Excelência que consulte
o Plenário sobre a possibilidade de realização de parecer conjunto desse projeto”.
Senhor Presidente: “colocar em votação a solicitação do vereador Wesley de Jesus. Os
vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos. Encaminho
o Projeto de Lei nº 1.665/2017 à Comissão de Legislação e Justiça e demais comissões
competentes”. 4) Projeto de Decreto Legislativo nº 353/2017, autoria do vereador
Silvânio Aguiar Silva, que “Confere Medalha do Mérito Cultural “Cássio Magnani” à
pessoa que indica e contém outras providências” – Lislie Fiorinni. Encaminhado à
Comissão Especial, nomeada pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores Fausto
Niquini Ferreira, Tiago Almeida Tito e Alessandro Luiz Bonifácio, para emissão de
parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão
de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.659/2017, autoria do
vereador Silvânio Aguiar Silva, que “Dá denominação a logradouro público que
menciona, além de dar outras providências” – Praça Marly dos Anjos de Senna. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. 2) Parecer da Comissão de
Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.660/2017, autoria do vereador
Fausto Niquini Ferreira, que “Institui no âmbito municipal o Programa de Vacinação
Domiciliar de Idosos e Pessoas com Deficiência”. A comissão emitiu parecer favorável
à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
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Municipais. 3) Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços
Públicos Municipais; Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de
Lei nº 1.661/2017, autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Nova
Lima/MG a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG,
operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências”. As comissões
emitiram parecer favorável à tramitação do projeto. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “o parecer não tem assinatura do vereador Álvaro Azevedo, Presidente da
Comissão de Orçamento, que emitiu um ofício para o Poder Executivo pedindo
informações e até o momento da reunião... Que o vereador Álvaro esteve presente, o
vereador Wesley mais tarde esteve presente, o vereador Kim esteve presente, mas até o
momento da reunião à tarde, o Executivo não mandou para o vereador Álvaro as
perguntas como Presidente da Comissão de Orçamento. Então, o vereador Álvaro não
assinou. O vereador Tiago Tito está enfermo, não pôde comparecer à reunião, mas o
vereador Alessandro Luiz Bonifácio, Presidente da Comissão de Legislação e Justiça,
assinou; o vereador Dr. Wesley de Jesus, Vice-Presidente da Comissão de Legislação e
Justiça, assinou; o vereador Ederson Sebastião, Kim do Gás, assinou como Relator; o
vereador Alessandro Luiz Bonifácio como Presidente da Comissão de Serviços
Públicos, assinou; o vereador Ederson Sebastião Pinto, como Relator da Comissão de
Serviços Públicos assinou; o vereador Soldado Flávio não pôde comparecer à reunião,
avisou. Então, ficou sem a assinatura do vereador Álvaro Alonso Perez Morais,
Presidente da Comissão de Orçamento e sem a assinatura do vereador Tiago Tito, por
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motivo de enfermidade. Então, a única assinatura que tem da Comissão de Serviços
Públicos é a do vereador Ederson Sebastião Pinto. Quero pedir ao Presidente para
perguntar ao vereador Álvaro Azevedo se ele assina esse...”. Vereador Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo: “Presidente, pela ordem, por favor. Oh, Coxinha, eu não
assinei esse parecer por que você não me entregou para assinar, eu participei da reunião.
Cadê a caneta?”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “agora”. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “e só corrigindo a sua fala, participaram da reunião:
eu, o senhor e o vereador Kim, não teve reunião à tarde, a reunião foi onze horas da
manhã”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “teve, Wesley veio”. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “de tarde eu não fui convocado não, a reunião era às
onze e eu estava presente”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “é porque Vossa
Excelência já tinha me dado o parecer. Obrigado, vereador”. Vereador Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo: “comigo não, hein Coxinha? Tem que falar o trem direito. E
a prefeitura não respondeu?”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “ainda não”.
Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “à solicitação?”. Vereador
Alessandro Luiz Bonifácio: “mas eu fiquei muito feliz, vereador Álvaro, porque em
resposta lá, eu fiquei sabendo que vai ter muitas obras para o Bairro do Cruzeiro, a rede
pluvial do Bairro do Cruzeiro, Nossa Senhora de Fátima, Bela Fama, isso é muito
importante, José de Almeida. Então, esse empréstimo vai ser de grande importância
para a cidade de Nova Lima. E muito obrigado, vereador Álvaro”. Vereador Wesley de
Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o
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Plenário no intuito de a gente fazer despensa de interstícios e votação em primeira e
segunda, para que nós pudéssemos fazer a primeira e a segunda votação ainda hoje”.
Senhor Presidente: “colocar em votação a proposta do vereador Wesley de Jesus. Os
vereadores que concordam permaneçam como estão. Oito votos favoráveis”. 4) Parecer
Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos Municipais;
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.662/2017,
autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Nova Lima/MG a contratar
com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito
com outorga de garantia e dá outras providências”. As comissões emitiram parecer
favorável à tramitação do projeto. Vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente, pela
ordem. Com o mesmo argumento do projeto anterior, eu gostaria que Vossa Excelência
consultasse o Plenário quanto à possiblidade de dispensar interstícios e fazermos a
primeira e a segunda votação ainda hoje”. Senhor Presidente: “coloco em votação a
solicitação do vereador Wesley de Jesus. Os vereadores que concordam permaneçam
como estão. Aprovado, oito votos”. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou
em discussão e votação: 1) 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”. Em segunda e última votação, aprovado por oito votos e
encaminhado à sanção. Vereadores que votaram a favor: Álvaro Alonso Perez Morais
de Azevedo, Alessandro Luiz Bonifácio, Ederson Sebastião Pinto, Fausto Niquini
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Ferreira, José Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva e Wesley de Jesus
Silva. 2) Projeto de Lei nº 1.657/2017, autoria do vereador José Guedes, que “Torna
obrigatória, em todos os hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres,
a adaptação de percentual dos carrinhos de compras para atender às necessidades dos
cadeirantes e das crianças com deficiência ou mobilidade reduzida”. Em segunda e
última votação, aprovado por oito votos e encaminhado à sanção. Vereadores que
votaram a favor: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Alessandro Luiz Bonifácio,
Ederson Sebastião Pinto, Fausto Niquini Ferreira, José Carlos de Oliveira, José Guedes,
Silvânio Aguiar Silva e Wesley de Jesus Silva. 3) Projeto de Lei nº 1.658/2017, autoria
do vereador José Carlos de Oliveira, que “Estabelece junto às empresas locais o
Programa “Troco Solidário”, o qual tem por finalidade auxiliar financeiramente o
Hospital Nossa Senhora de Lourdes, e dá outros provimentos”. Em segunda e última
votação, aprovado por oito votos e encaminhado à sanção. Vereadores que votaram a
favor: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Alessandro Luiz Bonifácio, Ederson
Sebastião Pinto, Fausto Niquini Ferreira, José Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio
Aguiar Silva e Wesley de Jesus Silva. 4) Projeto de Decreto Legislativo nº 351/2017,
autoria do vereador Wesley de Jesus Silva, que “Concede Título de Cidadão Honorário
de Nova Lima ao Sr. Marcelo Darwich Apigaua”. Em primeira e única votação,
aprovado por oito votos e encaminhado à promulgação. Vereadores que votaram a
favor: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Alessandro Luiz Bonifácio, Ederson
Sebastião Pinto, Fausto Niquini Ferreira, José Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio
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Aguiar Silva e Wesley de Jesus Silva. Senhor Presidente: “consulto o Plenário e coloco
em votação a dispensa de interstícios e primeira votação do Projeto 1.661”. Vereador
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente. Qual Câmera que está filmando
aqui? Eu gostaria de falar olhando para ela. Os Projetos 1.661 e 1.662, encaminhados
pelo Poder Executivo, solicitam a essa Casa a apreciação do empréstimo de vinte e três
milhões de reais. É basicamente o mesmo valor do orçamento anual desta Casa do
Poder Legislativo. O governo encaminhou dois projetos para cá, passou pelas três
comissões em parecer conjunto e eu, enquanto Presidente da Comissão de Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas, fiz três perguntas ao Poder Executivo para que me
esclarecessem o cumprimento da legislação vigente sobre esses dois determinados
projetos. Infelizmente, não obtive resposta, em total desrespeito a esse vereador que
solicitou. Portanto, eu peço vista, Presidente, desse projeto. Não sei se eu já posso pedir
do outro também, se não puder no momento oportuno o farei”. Senhor Presidente: “vista
concedida ao vereador Álvaro de Azevedo. Em primeira votação o Projeto 1.662/2017.
Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão”. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente. Eu peço vista também desse projeto para
dar oportunidade ao prefeito de durante uma semana ele tem tempo suficiente para
poder me responder essas perguntas”. Senhor Presidente: “concedida a vista ao vereador
Álvaro Azevedo”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu tenho um
comunicado e depois dos requerimentos formais, eu quero fazer um requerimento
verbal, o Senhor me permite?”. Senhor Presidente: “lógico”. Vereador Silvânio Aguiar
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Silva: “Senhor Presidente e senhores vereadores, nós recebemos do Poder Judiciário a
documentação solicitada que faz menção à CPI que a gente está trabalhando nela. Tendo
em vista que a gente recebeu essa documentação, nós daremos prosseguimento à
Comissão de Inquérito, a partir de hoje a gente retorna, novamente, os trabalhos dela.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Aí eu já convoco o vereador Wesley e o vereador
Boi para nós nos reunirmos”. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão
e votação os requerimentos: 1) Autoria do vereador José Guedes: Requer que esta
respeitosa Casa envie moção de aplausos aos atletas, à comissão técnica, aos treinadores
e diretores dos times: Deniz Valle, Santo Agostinho, Ferrulha, Olaria, Palestra, POC,
Oficial, Unidos pela Bola e São Caetani pela final do Campeonato Nova-limense de
Futsal. Aos times Juventus e Libris pela final do Campeonato Amador de Futebol, série
A2. E aos times Retiro e Santa Cruz pela final do Campeonato Amador de Futebol, série
A1. Eventos estes que foram grandes espetáculos protagonizados durante as finais dos
campeonatos. Que essa moção seja enviada na pessoa do Secretário Municipal de
Esporte e Lazer, Roberto Rabello, pelo trabalho ímpar que vem sendo desenvolvido
frente à secretaria. Em discussão, vereador Alessandro Bonifácio: “vereador, o senhor
me permite assinar junto com Vossa Excelência?”. Senhor Presidente: “permito”.
Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “obrigado, Presidente”. Senhor Presidente: “em
discussão, quero dizer que eu estou muito feliz por ter indicado o Roberto Rabello. Nós
tivemos domingo um torneio com dez jogos, com crianças e jovens, crianças de nove
anos, sete anos disputando. Volto a frisar que o esporte é a ferramenta para tirar as
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crianças e os jovens das drogas. E domingo foi um sucesso, as famílias, é coisa de
arrepiar. O dia inteirinho a quadra do Olaria ficou lotada. O pessoal do bairro relatou
para a gente que nunca viram uma frequência como nós tivemos domingo. Então, nós
estamos no caminho certo, eu vou continuar lutando, enquanto eu tiver forças, para o
esporte em Nova Lima. E espero que a prefeitura nos dê apoio, que eu garanto, não será
como no passado, que enfiaram a mão no dinheiro do esporte. Uma secretaria que em
2014 gastou dezesseis milhões no esporte. Onde? Nós não queremos muito dinheiro,
não. Nós queremos recuperar aquele ginásio que está abandonado, com cachorros e
burros, vacas lá dentro, próximo ao CAIC, nós queremos recuperar. Nós queremos
recuperar todas as quadras e todos os campos. Domingo, faltando duas partidas, chuva,
ficamos mais de uma hora esperando. As pingueiras, como vai jogar em uma quadra
com pingueira? Não tem jeito. Pedir ao prefeito que em janeiro nós vamos arregaçar as
mangas, agora não, eu sei da situação, tem que pagar o décimo terceiro, eu conheço a
situação. Então, nós queremos o apoio, nós precisamos de apoio. Uma das secretarias
mais importantes que eu acho é a do esporte, desde que trabalhe sério. O Renê
Guimarães já está implantando em Nova Lima o programa para as crianças, Fio de
Esperança. É filho de Telê Santana, Renê Santana. Então, a gente está aí com dois
meses e pouco do Roberto, a gente vê que é uma pessoa competente e trabalhadora. Não
adianta ser competente, se for preguiçoso. Então, nós entramos naquela quadra lá foi
oito e meia da manhã e saímos sete da noite, com chuva e tudo. Quero parabenizar, falase muito aqui do Santo Agostinho. O Santo Agostinho participou, foi muito bacana, tem
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que integrar, parte de cima e parte de baixo. Não é só meter o pau não. Vieram, parece
que com cinco equipes. Foi maravilhoso, a quadra lotada, a arquibancada lotada de oito
e meia da manhã às dezenove horas. Então, foi um sucesso tremendo. Pedir ao prefeito,
encarecidamente, que coloque no orçamento uma verba boa, porque nós vamos
caminhar, nós vamos fazer, com certeza, o nosso trabalho sério”. Requerimento
aprovado por oito votos. 2) Autoria do vereador José Guedes: Requer que esta
respeitosa Casa realize uma homenagem solene comemorativa ao Centro Educacional
São Tomás de Aquino, na pessoa da diretora Solange Silva Rodrigues Leite, por ser
uma instituição de ensino referência na cidade de Nova Lima, com 780 alunos, desde a
educação infantil ao 3º ano do ensino médio, cujos índices e resultados educacionais
têm sido de alta relevância ao município. Em discussão, Senhor Presidente: “eu quero
dizer que a Escola São Tomás de Aquino tem cerca de oitocentos alunos, é uma
maravilha aquela escola. Esta sim, esta merece uma homenagem aqui da Câmara. Há
muito tempo que eu gostaria de homenageá-la. Chegou a oportunidade, nós vamos fazer
uma grande festa aqui na Câmara, eu conheço a história dessa escola desde o início.
Começou pequenininha, com uma, duas salas de aula, hoje tem cerca de oitocentos. O
Doutor Fausto tem a sua filhinha lá, eu tenho a minha netinha e nós estamos por dentro
do andamento da daquela escola; não é isso, Doutor? Continua em discussão, em
votação”. Vereador Fausto Niquini Ferreira: “Senhor Presidente, eu até gostaria de
solicitar ao senhor para que eu assinasse com o senhor. Não tenho uma não, são as duas:
a Giovanna e a Melissa. Eu tenho a escola São Tomás de Aquino como uma
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continuidade da nossa casa. Realmente o trabalho, a responsabilidade que a Solange
administra, não só a Solange, como a sua família administra aquela escola. Realmente é
louvável essa homenagem. Muito obrigado”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor
Presidente”. Senhor Presidente: “eu vou programar essa festa para janeiro ou fevereiro,
porque atualmente, volto a frisar, a Câmara não tem data pela ocupação do plenário. Foi
uma dificuldade a gente conseguir datas aqui para coisas da Câmara, tem uma
dificuldade muito grande nisso aí”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente,
ainda na discussão, o senhor me permite?”. Senhor Presidente: “com a palavra o
vereador Silvânio”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “também quero cumprimentá-lo
por essa ação. Também tenho uma filha que estuda no São Tomás de Aquino, conheço a
Solange, minha vizinha ali. Então, eu penso que é uma justa homenagem para uma
empresa vamos dizer assim educacional do nosso município, que presta relevantes
serviços para a educação na nossa cidade. Então, parabéns pela ação”. Requerimento
aprovado por oito votos. 3) Autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer ao
Senhor Prefeito Municipal a instalação de um redutor de velocidade na Rua Lincoln
Tolentino, próximo ao nº 219 no Bairro Cristais. Em discussão, Senhor Presidente: “eu
parabenizo o vereador Alessandro. Eu sou o autor de ter colocado o nome do nosso
saudoso Tolentino, uma pessoa que trabalhou muito para os funcionários, os
empregados da Morro Velho antiga. E nas mãos do Tolentino foi construída a igreja do
BNH. Eu vi a luta daquele senhor, pedindo ajuda financeira para todo lado e instalar a
nossa igreja lá no BNH, linda, maravilhosa. Ele não conseguiu sozinho, conseguiu com
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a ajuda dos moradores do entorno, mas ele foi o principal. Trabalhava de manhã até à
noite na construção como servente, saía na cidade toda pedindo ajuda e conseguiu.
Então, a igreja é maravilhosa”. Requerimento aprovado por oito votos. 4) Autoria do
vereador José Carlos de Oliveira: Requer ao Senhor Prefeito Municipal, com o intuito
de atender à demanda da população nova-limense, que sejam regulamentados novos
pontos de taxi. Existe a demanda de novos pontos de taxi no Jardim Canadá,
especialmente para atender à demanda dos diversos salões de festas, bem como
Alphaville e Seis Pistas. Existe a necessidade dessa regulamentação, uma vez que
diversos taxis das cidades vizinhas, tais como Belo Horizonte e Contagem, estão vindo
até nossa cidade, buscando e levando os nova-limenses aos seus destinos e esses
recursos estão deixando nosso município, uma vez que poderia estar fomentando
melhor nossa economia. Em discussão, vereador Fausto Niquini Ferreira: “Senhor
Presidente, questão de ordem. Vereador Boi, eu gostaria de parabenizá-lo por esse
requerimento. Agora, o que eu acho mais engraçado é o seguinte, está aí o vereador
Silvânio Aguiar, José Guedes, Coxinha, desde o início do nosso outro mandato, nós já
comentávamos, fizemos requerimentos aqui nesta Casa em relação a isso. Eu não sei
porque até hoje a população só vem aumentando, só vem crescendo e a tamanha
resistência em relação à criação de novos pontos de táxi nessa cidade. Hoje nós sabemos
que tem aí em torno de cinquenta taxistas, que há mais de, sei lá, trinta anos que têm
esse número de taxistas. Então, o senhor está de parabéns. E espero que o Poder
Executivo possa realmente resolver esse problema. O que a gente vê muito é isso aí,
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outros taxistas, principalmente da região das Seis Pistas, usufruindo desse serviço, que
poderia estar, realmente, ajudando aqui os nossos taxistas. E aproveitando, vários
taxistas, inclusive, já me solicitaram da liberdade dos pontos, que seriam pontos livres,
porque o que se vê hoje na cidade são poucos pontos com muitos movimentos e outros
pontos com pequenos movimentos. Vários já me solicitaram que a gente pudesse
intervir em relação a isso. Então, fica aqui uma solicitação desse vereador e que cada
vereador aqui pudesse fazer contato com seus amigos taxistas, porque realmente eu
acho que tem que ser a maioria. Se for a maioria, eu acho que é importante realmente.
Eu não acho justo o taxista fazer uma corrida, passar em um ponto, ter cliente lá e ele
não poder parar, pegar aquele cliente. Então, eu acho que realmente tem que ser revisto.
Claro que quem for lotado nesse ponto de maior movimento, tenho certeza que ele não
vai gostar dessa iniciativa, mas eu acho que a gente tem que ver a cidade como um todo
e, principalmente, o bem-estar da população. O senhor até me desculpa por eu estar
aproveitando esse gancho aqui. E parabéns para o senhor pelo requerimento. Muito
obrigado”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente”. Senhor Presidente:
“eu vou fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor aceita a proposta do vereador
Fausto? No caso, é em toda a cidade; não é, vereador?”. Vereador Fausto Niquini
Ferreira: “exatamente”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente”. Senhor
Presidente: “com a palavra o vereador Silvânio Aguiar”. Vereador Fausto Niquini
Ferreira: “só completando, Senhor Presidente, ainda mais que agora tem o Uber. O Uber
pega gente em qualquer lugar, então, porque o taxista não pode pegar? Então, eu acho
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que isso aí nós temos que realmente repensar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor
Presidente, eu quero também cumprimentar o vereador Boi pela atitude, pela ação.
Vossa Excelência foi assertiva, a gente sabe das dificuldades do Jardim Canadá nessa
situação. E quero complementar aqui a fala do vereador Fausto, que muito bem
lembrou, vereador, que a gente teve aqui já, nós já tivemos, inclusive, no mandato
anterior, na legislatura anterior, reuniões aqui com os taxistas e acredito que fizemos
uma audiência pública para tratar desse tema de transporte. É lógico que eu não vou
pedir que o vereador acrescente isso no requerimento dele, mas penso que fica aqui já
um chamado para a administração. Eu lembro que quando o Dr. Juarez foi secretário, a
gente conversou com ele sobre essa questão do regramento dos taxistas aqui em Nova
Lima. Já passaram vários secretários, discutem esse tema, se vai ter licitação, se não vai
ter licitação, como que vai ser isso, mas de fato e de verdade, nenhum deles conseguiu
resolver a questão não só dessa colocação que o vereador Fausto muito bem fez, que
seria, de repente, dar liberdade para os taxistas poderem pegar passageiros em vários
pontos, mas também do aumento do número de placas e como que vai ser esse
regramento. Vossa Excelência falou muito bem, Fausto, nós temos cinquenta, salvo me
engano, são cinquenta e três placas em Nova Lima, para mais de trinta anos. Eu acredito
que você até errou, é muito mais do que isso, para uma cidade que cresceu. A gente, há
pouco tempo, tinha sessenta e poucos mil habitantes em Nova Lima, hoje nós temos
quase cem ou mais de cem, com centralidades muito bem desenvolvidas, como é o caso
de Alphaville, Jardim Canadá, o próprio São Sebastião de Águas Claras, que em épocas
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específicas, que tem lá as suas sazonalidades, mas em horários e épocas específicas tem
um fluxo muito grande de pessoas, em Honório Bicalho também pela mesma forma. Eu
penso que está passando da hora de a Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes
tratar esse tema aí para que a gente possa conseguir resolver essa situação de táxi em
Nova Lima. Parabéns, vereador Boi pela iniciativa”. Requerimento aprovado por oito
votos. 5) Autoria do vereador José Carlos de Oliveira: Requer ao Senhor Prefeito
Municipal, com o intuito de atender à demanda da população nova-limense, que
tenhamos Professores de Educação Física nas praças de Nova Lima, que as aulas
abranjam desde a educação física no concernente ao esporte, bem como aulas de danças
como zumba e outras. Aprovado, oito votos. Eu fiz um breve relato aqui sobre a
competição de Futsal na quadra do Olaria e me esqueci, está no requerimento, na final
do Campeonato Amador, o Santa Cruz foi campeão, o meu Nacional classificou, subiu
para a primeira. Então, foi também uma final limpa. 173 jogos, só teve um incidente,
infelizmente, lá no Jardim Canadá. Então, 173 partidas sem nenhum problema. Então, a
Liga está de parabéns, o Roberto, a prefeitura que deu cobertura, a Polícia Militar, a
Guarda Municipal. Então, foi uma final muito bonita. Como sempre eu estou lá, no sol.
E nós vamos continuar essa luta aí. E que para o próximo ano já solicitar aqui ao
prefeito que melhore a verba do futebol amador. Um time disputar um campeonato, mil
reais? Nós temos que dar um jeito nisso. Antes era mil, eu consegui passar para dois mil
através de requerimento, depois passei, através de requerimento, cinco mil, chegou a
dez mil, hoje é mil. O que faz com mil reais? Mil reais compra uma meia dúzia de
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chuteira, acabou o dinheiro. São muitos jogos, 173 partidas. Então o prefeito, eu tenho
certeza que ele vai engajar com a gente nessa luta. Comunicado: comunico aos
vereadores...”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu tenho um requerimento
verbal”. Vereador Fausto Niquini Ferreira: “Senhor Presidente, eu tenho um verbal”.
Senhor Presidente: “eu vou fazer um comunicado”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “eu
tenho um verbal, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “sim. Comunico aos
vereadores e à população nova-limense que a audiência pública sobre a rua do Jardim
Canadá será dia 04/12, às dezenove horas, na Câmara Municipal”. Vereador Silvânio
Aguiar Silva: “Senhor Presidente, dentro desse comunicado do senhor, eu quero
convidar toda a população de Nova Lima. Essa audiência foi solicitada por mim e
convidar as pessoas, os moradores da cidade de Nova Lima e, principalmente, os
moradores da região do Jardim Canadá, que possam participar e dar as suas
contribuições com relação a essa questão do leilão ou da desafetação dessa rua no
Jardim Canadá”. Senhor Presidente: “o senhor pediu...”. Vereador Fausto Niquini
Ferreira: “eu tenho um requerimento verbal, Senhor Presidente”. Senhor Presidente:
“dia 04/12, às dezenove horas, na Câmara Municipal. É, essa rua é um perereco. Tem
vinte anos essa novela. Fazem coisa irregular e depois a comunidade lá meteu a marreta
no muro lá, no passado, que era uma bagunça. Não estou dizendo que vai ser aprovado,
já tem gente dizendo aí que será aprovado, eu não sei. Garantindo até para o proprietário
que será aprovado. Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Vamos
devagar, tem que respeitar os vereadores aqui. Eu vou dizer: avançar sinal é ruim; deu
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no vermelho, tromba”. Vereador Ederson Sebastião Pinto: “eu tenho um verbal,
Presidente”. Senhor Presidente: “vereador Fausto Niquini”. Vereador Fausto Niquini
Ferreira: “Senhor Presidente, meu requerimento verbal é o seguinte, o Lar dos Idosos
pede socorro. Nós sabemos que aquela entidade é uma das entidades mais sérias dessa
cidade e dispõe a prestar um serviço que é obrigação do Estado. Nessa quarta-feira eu
fiz uma visita lá e fiquei assustado, Senhor Presidente, com o que eu vi lá: tem uma rede
elétrica que tem fio desencapado no teto, correndo o risco de incêndio, tem um telhado
todo cheio de goteira, aquele toldo no hall de entrada todo furado, todo rasgado. Para o
senhor ter ideia, a última tempestade que teve, os idosos estavam sentados ali no hall
assistindo TV e eles foram convidados a irem para os seus quartos, mas nos quartos
estava pior ainda. Então, hoje nós temos lá oito leitos desativados por goteira; na
cozinha, a cozinheira só pode usar três trempes, porque na hora que está chovendo a
goteira está em cima do fogão, só que o fogão é fixo; a entrada à esquerda tem quatro
caçambas de entulho lá, que ontem eu já pedi para o Vítor, diz ele que imediatamente
vai mandar retirar aquilo. E ao lado desse entulho tem um bujão, não sei quantos litros
tem aquele bujão lá, eu sei que é o maior que tem. No caso de um incêndio, de uma
explosão ali vai causar um dano gravíssimo ali. Então, o presidente do Lions, meu
companheiro Leão, o Edmir, já está ciente daquela situação lá. E o Lions é uma entidade
que a gente procura ajudar principalmente essas pessoas com maior vulnerabilidade
social, pessoas carentes, com maiores necessidades. Mas o gasto lá vai ser muito
grande, então, eu convido meus nobres pares, que eu acho que seria muito importante
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nós fazermos uma visita lá, para vocês terem ideia da situação que está lá. Eu acho que
a gente não pode permitir que aquilo se torne um depósito de idosos. Então, eu peço
prefeito Vítor Penido que olhe com melhores olhos para aquela entidade, precisamos de
preservar a integridade daqueles idosos e dos funcionários. Realmente a situação lá é
gravíssima, Silvânio Aguiar, o senhor que gosta de dar umas voltas por aí, dá uma
passadinha lá para o senhor ver. Então, é esse o meu requerimento, Senhor Presidente. E
gostaria também aqui de parabenizar e ao mesmo tempo agradecer o convite, que foi
uma grande festa lá no Papa Milho, sábado. Estivemos lá presentes eu, o vereador Kim
do Gás, o Presidente da Câmara; viu, Coxinha? E lá eu pude ver o quanto você
realmente é uma pessoa de bom coração e querida por essa cidade. Que Papai do Céu te
dê muitos anos de vida, muita paz, saúde. Hoje você não precisa mais de vender
coxinha, mas é muito bacana quando você pega o microfone e conta aquela história do
seu início de vida. E hoje você é um representante nesta Casa. Parabéns para você e
muitas felicidades. O aniversário é hoje, não é isso?”. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “é hoje”. Vereador Fausto Niquini Ferreira: “é isso aí. Parabéns para você”.
Em discussão, Senhor Presidente: “eu quero também aproveitar o gancho aqui,
parabenizar o meu amigo Coxinha. Realmente o senhor tem prestígio em Nova Lima, é
muita gente, seus amigos, seus colegas, familiares. E quero dizer que eu dei uns tapas
no beiço lá, gente. Como é que vou numa festa de um amigo meu e não vou tomar uma
cerveja? Foi bom demais. Eu porque fiquei lá até umas dezoito horas, cheguei cedinho,
eu tinha compromisso e fui olhar de perto o meu compromisso, eu tive que sair de lá,
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senão eu estaria lá até hoje lá, Coxinha. Você é uma pessoa muito boa, realmente, eu
conheço a sua família, eu sei as suas origens. Você não é como as pessoas que são de
nossas origens, mas pegou um cargozinho, pegou uma formaturazinha, começa a pisar
nos outros. Nós não mudamos nossas origens, eu e você, nós não mudamos. Eu te
conheço, o sucesso não sobe pela cabeça de nós dois. Ser um vereador em Nova Lima
não é fácil, é um cargo elevado. Então, a gente consegue as coisas com muita luta e nós
não mudamos, por isso que o povo gosta da gente. Se eu pudesse, eu teria ficado mais.
Então, voltando ao requerimento”. Vereador Ederson Sebastião Pinto: “me dá um
aparte, Presidente?”. Senhor Presidente: “só para eu concluir aqui, senão eu perco o fio
da meada. Quero dizer, Fausto, que o senhor falou muito bem. A prefeitura de Nova
Lima, o município de Nova Lima outrora não era assim, lá atrás não era assim. Então,
realmente, nós temos a obrigação. Eu sou um idoso, tenho setenta e um anos. Estou aqui
em pé, mas não sei o dia de amanhã, eu não sei. Então, a obrigação da prefeitura é
cuidar dos idosos. São Vicente de Paulo é uma entidade que Nova Lima é feliz de ter
uma entidade como São Vicente de Paulo, ela contribui para o município, para as
pessoas carentes. Eu sempre estou lá com São Vicente de Paulo, Deus me ilumina
porque, como eu disse aqui, eu vim lá de baixo, família de doze filhos, meu pai pedreiro
na Morro Velho. Então, nós estamos aí na luta, minha família, realmente, é uma família
pobre, mas muito honesta e muito trabalhadora. Pobreza não diz nada. Então, a gente
não pode, porque eu sou Presidente da Câmara, eu vou pisar em fulano, em sicrano sem
motivo. Se pisar no meu pé, eu não levo desaforo para casa não. Então, é um desabafo.
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O dia que o senhor formar a comissão, eu gostaria que o senhor comunicasse a todos os
vereadores, nós vamos lá. E sensibilizar o prefeito, isso não tem que esperar não, isso
não tem que esperar. Que faça para pagar ano que vem, tem meios. Só não podemos
deixar, como o senhor relatou aí, pingueira. Uma pingueira numa casa traz um
transtorno. Eu conheço bem a situação ali, sempre fui bem atendido ali encaminhando
pessoas. Então, a prefeitura de Nova Lima, com essas duas entidades aí, ela tem que
botar as mãos para o céu. Lá não pode faltar nada para aqueles idosos e como outras
entidades também que eu não vou ficar citando. O senhor pediu um aparte”. Vereador
Ederson Sebastião Pinto: “primeiramente quero agradecer ao meu amigo Coxinha, que
hoje é o seu aniversário, te dar os parabéns. Falar com você que fiquei muito satisfeito
com o jeito que nós fomos tratados na sua festa, todo mundo em igualdade, não tinha
ninguém melhor que ninguém lá. Eu falei para minha esposa que eu ia chegar três horas,
mas não consegui, que a festa estava tão boa que eu cheguei em casa dez e meia, quase
que eu apanhei por causa de você, cara. Mas valeu a pena, foi uma das melhores festas
que eu já participei”. Senhor Presidente: “cinquenta caixas de cerveja acabaram”.
Vereador Ederson Sebastião Pinto: “foi uma das melhores festas que eu já participei”.
Senhor Presidente: “teve que buscar mais”. Vereador Ederson Sebastião Pinto: “e
preparar para o ano que vem; não é, Presidente? Porque eu tenho certeza que ano que
vem vai ter mais. Quero agradecer a você mesmo pelo convite, pelo carinho que você
tem comigo. De onde você veio é da periferia, como eu mesmo. Então, nós somos quase
iguais, nós pensamos quase as mesmas coisas. E agradecer mesmo, te dar os parabéns,
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que Deus ilumine a sua vida e que cada dia você brilhe mais, você merece”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “só para eu concluir
aqui. O Luís Sete Irmãos está onde? Eu citei o nome dele lá na festa porque o Lúcio
Lopes que fez o toque lá para a gente. Está bem de saúde, recuperou, graças a Deus. É
uma pessoa que o Luís fez campanha, lutou, ajudou. O Luís sempre faz isso, é caridade.
Então, eu fiquei muito satisfeito, ainda mais com o Lúcio Lopes, aquela música lá, eu
fiquei doido”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente”. Senhor Presidente:
“alguém mais pediu a palavra?”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “sou eu, Senhor
Presidente. Eu quero cumprimentar o vereador Fausto Niquini. Dizer para o senhor,
vereador, que a gente caminha lá sim com o pessoal do Lar dos Idosos. Eu fui vicentino
e dizem que quando a gente é confrade, é confrade até morrer. Então, eu penso que é
sim uma atividade na cidade de Nova Lima de extrema importância. E graças à
sensibilidade do senhor, o senhor está aqui hoje chamando a atenção para esta Casa,
para que a gente tome cuidado com o nosso futuro porque todos nós vamos ficar velhos
ou pelo menos vamos ficar idosos, que velho é outro assunto. Então, o senhor conte
com o meu apoio, conte com a minha ajuda, aliás, não é o senhor, a gente tem que fazer
isso para lá e é pela cidade, eu penso que não é uma coisa pessoal. Mas no que depender
do vereador Silvânio, o senhor pode ter certeza que eu estarei presente e junto com o
senhor nessa batalha aí. Eu penso que é uma causa muito nobre. Na legislatura anterior
eu fui algumas vezes no Lar dos Idosos, a gente levou a Lislie para cantar lá uma vez e é
emocionante, você vê pessoas que eu, na minha infância, via pela cidade a fora aqui,
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conversava, convivia e, de repente, está lá, não vou dizer isolado, porque tem uns que a
família vai lá, mas a grande maioria está ali deixada de lado. Então, é uma causa nobre e
o senhor pode contar comigo, senhor vereador. E eu quero também cumprimentar o
vereador Alessandro Luiz Bonifácio pelo seu aniversário, que Deus lhe dê muita força,
muita saúde para continuar lutando pelas questões relacionadas à nossa cidade. Parabéns
para o senhor, vereador”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “obrigada, Silvânio”.
Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Queria aproveitar da
oportunidade antes da votação, todo mundo deus os parabéns para o Coxinha. Eu queria
endossar essas palavras, Coxinha, falar que você é merecedor e que Deus te abençoe e
te permita comemorar essa data por muitos e muitos anos”. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “obrigado. Presidente. Esse ano nós fizemos, eu e o meu gabinete, nós
tivemos uma ideia boa de arrecadar alimentos e brinquedos. E não posso aqui deixar de
agradecer ao vereador Soldado Flávio de Almeida, ao vereador Álvaro, ao vereador
Fausto Niquini, ao vereador Kim do Gás, ao Fred da TV Banqueta, ao Diego, ao Dr.
Luciano, ao Dr. Moisés, ao Dr. Lucimar e à toda equipe do meu gabinete, ao
Dominguinhos. Arrecadamos muitas cestas, deram cento e dez cestas básicas e
quatrocentos brinquedos para a campanha que nós vamos fazer, dia vinte e quatro, para
a ONG Família Tamo Junto. Obrigado”. Senhor Presidente: “você esqueceu o meu
nome”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu vou... Não, aí você me tira”. Senhor
Presidente: “estou brincando”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu ia fazer uma
surpresa para ele, ele achou que eu tinha esquecido, mas não me esqueço mesmo, não
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tem como esquecer do senhor não. Mas quero agradecer a todos vocês, em especial esse
Presidente, que eu sempre vou ser leal a ele, ele é leal a mim, ele é como da família, o
vereador José Geraldo Guedes. A minha família gosta dele, o meu menino: ‘ah, vai na
Câmara, papai? Vou ver o Presidente José Guedes’. Então, isso é muito gostoso. Então,
José Guedes, nunca, não tem como esquecer de você não. Você chega com a
caminhonete lotada. Então, José Guedes, quero te falar muito obrigado mesmo por você
ser esse Presidente e não Presidente aqui na Câmara, ser amigo, porque você é um
grande amigo mesmo, leal e é como você falou, nós temos histórias de vida parecidas e
graças a Deus, Deus vai te dar muitos anos de vida e saúde porque você merece tudo de
bom. Então, não tem como esquecer de você não”. Senhor Presidente: “obrigado”.
Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “e nós tomamos uma mesmo e saímos para lá e
para cá. E que Deus abençoe você, Presidente, de coração, viu? Você ajuda as pessoas
mesmo. Você está ultrapassando Fausto, além de você levar umas nove caixas de
cerveja, você ainda me deu dinheiro. Estou falando com o Dr. Fausto. É, ué, o candidato
a prefeito é Fausto, então, quem tem que ajudar mais. Então, Presidente, você é nota
mil. Isso é uma brincadeira, mas muito obrigado. Está na nossa plateia Geraldo Car
Love, meu cidadão nova-limense, seja bem vindo, Geraldo, meu parceiro. Mas, graças a
Deus, quero agradecer a todo mundo, em especial a todos vocês que contribuíram
mesmo. O vereador Álvaro não pôde estar presente, mas me ajudou, isso é muito
importante mesmo, saber que nós podemos contar com amigos. Agora, quero pedir
desculpa para o vereador Silvânio, para o Wesley e para o Boi, a culpa é do meu
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gabinete, eu mandei entregar convite para todo mundo aqui da Câmara. Se não chegou
lá, desculpa mesmo, eles estão errados. Eles estão errados por que...”. Vereador Silvânio
Aguiar Silva: “eu fui convidado, vereador. O vereador Fausto me convidou, eu que não
pude ir”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Wesley e o Boi me chamaram a
atenção ontem. Perdão porque, graças a Deus, convidei os vereadores todos de Raposos,
de Rio Acima. É como o vereador Dr. Fausto falou, graças a Deus, eu tenho isso, esse
poder hoje que Deus me deu e o povo de Nova Lima me deu esse tanto de amizade. É
bom demais ter esse poder de amizade e todo mundo tratar você bem. Fiquei muito
feliz. Quero agradecer aqui muito ao Zito, que foi candidato a senador no passado, teve
um milhão e meio de votos e foi ao meu aniversário. Quero agradecer a todos os
vereadores de Rio Acima, de Raposos, a todos que compareceram. Quero agradecer
também ao prefeito de Cláudio, que não pôde comparecer, mas mandou assessor e
mandou o convite para mim. Quero agradecer ao Deputado Fábio Avelar também que
não pôde, mas mandou assessores. Se eu me esqueci de algum nome porque é muita
gente, são muitos que estiveram... Fabrício do Hipercarnes, Marcão do Sacolão
Máximo, Oswaldo da Oficial, são muitas pessoas, Lindomar da Utramig, ex-vereador
André Vieira, ex-vereadora Ângela Lima, são muitas pessoas. Desculpa se eu me
esqueci de algum nome, mas, de coração, agradeço vocês de coração por... Vítor Penido
que não pôde comparecer, mas me avisou que não podia ir. João Marcelo também tinha
um compromisso. Todos vocês, muito obrigado mesmo. Tenho certeza, essa
contribuição que vocês deram, vocês não estão fazendo para mim, que foi uma
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felicidade ver todos vocês na minha casa, mas vocês vão fazer para o dia vinte e quatro,
as crianças da Família Tamo Junto vão agradecer a vocês muito pelo tanto de cesta
básica, pelo tanto de presente. Deus que abençoe vocês de coração, a todos vocês. Muito
obrigado”. Vereador Fausto Niquini Ferreira: “o senhor me dá um aparte, vereador
Coxinha?”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “dou sim, Dr. Fausto”. Vereador
Fausto Niquini Ferreira: “bom, o senhor falou aí que eu sou candidato a prefeito, eu sei
que se trata de uma brincadeira da sua parte, mas eu gostaria que, realmente, isso que o
senhor falou aí, eu acho que cabe a cada um de nós. Eu acho que o futuro, o que eu
penso é o seguinte: que o Executivo próximo tem que sair entre nós aqui. Eu acho que
esta Casa tem que se tornar cada vez mais fortalecida. Eu acho que isso que o senhor
falou aí serviu para os outros nove vereadores. Agora, o senhor pode ter certeza que o
meu nome está à disposição, assim como eu sei que outros também estão à disposição.
O que eu penso que é isso. E vamos torcer por isso. Eu acho que o vereador Wesley,
vereador Boi, vereador Kim do Gás, vereador Álvaro Azevedo, vereador José Guedes,
vereador Coxinha, vereador Tito, o Silvânio e o Flávio, eu acho que é isso que a gente
tem falado ultimamente, conversado sobre isso, é importante que esta Casa se torne
cada vez mais fortalecida. Muito obrigado”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “e o
vice também, com certeza”. Vereador Fausto Niquini Ferreira: “quando eu falo do
Executivo é o prefeito e o vice”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “tamo junto”.
Requerimento aprovado por oito votos. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu tenho
um verbal, Presidente”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu quero
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solicitar que a Casa encaminhe ao DEER/MG ofício solicitando providências com
relação à sinalização e conservação da MG-030, trecho que compreende a saída do
Bairro Matadouro, sentido Trevo de Raposos, nas duas curvas acima do Bairro Areião
do Matadouro, próximo ao quilômetro um da referida rodovia. O local é palco de
constantes acidentes em função das características de suas sinuosas curvas e alto tráfego
de veículos. Especificamente na curva em questão, que é aquela curva que tem ali em
cima do Bairro Areião do Matadouro, ali tinha um guard rail, eu não sei se é guard rail,
se é guard corpo, mas eu sei que ali tinha uma proteção e aquela proteção, com o tempo,
foi retirada. Hoje, quando tem acidente ali, infelizmente, os carros tendem a cair lá em
baixo, nas casas, isso causa um risco de morte iminente e prejuízo para a população.
Então, solicitar que o DEER tome providências nesse sentido. Senhor Presidente, e
ainda dentro desse requerimento, mas já fora do tema aqui, eu quero cumprimentar o
presidente do Solidariedade que está aqui presente hoje. O Paulinho conseguiu, junto à
Emater e à Universidade Federal de Viçosa, trazer cursos profissionalizantes para o
município de Nova Lima, curso de administração presencial e semipresencial. Então,
Paulinho, eu quero deixar aqui, eu sei que está fora do requerimento, mas quero deixar o
meu abraço pelo seu trabalho. A gente sabe que o Solidariedade tem uma afinidade
muito grande com o Deputado Zé Silva e, com certeza, foi nessa parceria aí que você ou
vamos dizer que o partido conseguiu isso. Quero cumprimentar também, assim como o
Alessandro disse ali, meu companheiro Geraldo Car Love, que veio nos prestigiar hoje.
Grande abraço para você, Geraldo, que Deus abençoe. E, por último, eu estou vendo o
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Fred aqui, já saindo ali, mas essa questão dos cursos que foram conseguidos pela
Emater, eu podia fazer isso até separado, porque o Fred sempre nos atende muito bem.
Aliás, é uma oportunidade que eu tenho também de cumprimentá-lo, Fred, que a gente
pudesse fazer a divulgação desses trabalhos juntos lá na TV Banqueta, como você muito
bem sempre faz. E agradecer pela oportunidade que você tem dado para esta Casa, não
só para o vereador Silvânio, mas para esta Casa de divulgar os seus trabalhos e tornar a
política de Nova Lima mais transparente. Muito obrigado a você, eu sei que isso é um
trabalho árduo, é um trabalho que não é fácil, muitas vezes pouco compreendido, mas
você pode ter certeza que você tem a minha admiração e o meu respeito sempre. Muito
obrigado, Senhor Presidente”. Em discussão, Senhor Presidente: “eu gostaria de dizer
que se a gente depender do DEER, nós estamos ferrados. Falaram tanto do tal senhor
Rogério aí. Eu fiz os requerimentos reivindicando coisas que o DEER retirou, até o
presente momento não recebi a resposta. Pedi que ele fizesse um comunicado comigo,
para a gente olhar os erros que foram cometidos pelo DEER, exemplo, a passarela
sumiu, foi lá para o Santo Agostinho, quebra-molas lá próximo ao BH, lá onde era a
Mefisa, retiraram o quebra-molas e retiraram o abrigo, quebra-molas lá em Santa Rita,
lá já morreram cinco pessoas. Então, além de não fazerem, não construírem, retiram o
que está feito. Esse Rogério eu sou doido para ter uma conversa com ele. Espero que ele
me responda, a gente marcar um encontro, eu pedi um encontro. Até hoje, já tem um
mês. Eu tenho uma decepção com esse DEER que a coisa é impressionante, eu não dou
sorte com eles. Eu não estou pedindo nada para mim”. Requerimento aprovado por oito
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votos. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu tenho um verbal: pedir ao Poder
Executivo, através da Secretaria de Vigilância Sanitária, que fiscalize todos os
supermercados, padarias. Nesse final de semana, sexta-feira passada, eu fui levar meu
filho a um tratamento com cavalos que tem lá no Vale do Sol, o fisioterapeuta disse que
a esposa dele está grávida de cinco meses, ele comprou uma bandeja de filé de frango
no Epa do Jardim Canadá e ela começou a passar mal. E nisso aí acabou a aula do meu
menino, eu passei lá, mais reclamações. Então, que fiscalize aquela região lá do Jardim
Canadá, também aqui de Nova Lima, não só nos alimentos, também com a data de
validade. Já teve essa matéria aqui em 2013, pela TV Banqueta, não sei se vocês
lembram dessas validades de produtos. Então, lá no Jardim Canadá está tendo
reclamação demais. Pedir até ao vereador Boi para olhar com o secretário lá da região.
A padaria que vai para o Morro do Chapéu, tinham duas pessoas lá reclamando, por
coincidência. Aquela padaria que vai para o Morro do Chapéu. E lá no supermercado
Epa também está tendo esse problema. Dizem que eles estão desligando o freezer à
noite para economizar energia e não estão nem aí para a saúde dos meninos, dos
próximos. A esposa do fisioterapeuta do meu menino está grávida de cinco meses,
estava ruim, foi ruim mesmo para o Biocor. Então, pedir ao Poder Executivo que,
através da Secretaria de Vigilância Sanitária, fiscalize mais aquela região lá e também
aqui no centro da cidade também. Esse é o meu requerimento, Presidente”. Em
discussão, Senhor Presidente: “quero dizer que vou fazer um pedido ao meu amigo Fred
para fazer novamente uma reportagem dessas. Deu repercussão na época e os
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proprietários dos comércios achando ruim. Tem que fazer, tem que descer o pau. É a TV
Banqueta, é o jornal, é Wilsinho Otero, tem que fazer novamente. Validade tem que
fiscalizar. Então, foi muito bem feita. Eu me lembro que esse Supermercado BH,
próximo ao campo do Villa, o gerente achando ruim com o Fred. Achar ruim, que isso?
Tem que fiscalizar sim, produtos com validade vencida, isso pode causar até morte. O
Dr. está aqui, ele sabe disso. Requerimento aprovado por oito votos. Vereador Ederson
Sebastião Pinto: “eu tenho um verbal, Presidente, moção de pesar. Presidente, segundafeira nós perdemos um amigo, José Lourenço. A gente o levava toda semana para o
hospital. É um amigo mesmo, Presidente. Por isso, Presidente, gostaria de enviar uma
moção de pesar para a mãe dele, a senhora Luzia Batista, e seu pai, João Batista. Que
nesse momento, Deus venha trazer paz e conforto para o coração da sua família. E falar,
Presidente, que o José Lourenço foi um amigo mesmo da gente, cresceu junto com a
gente no bairro lá. Infelizmente deu aquela doença que eu nem gosto de citar o nome,
que é complicada demais, está levando muitas pessoas bacanas. E falar que José era um
rapaz que não prejudicava ninguém, ele só somava com a comunidade. E pedir a Deus
que ilumine a família mesmo, porque eu sei que perder um filho de quarenta e um anos
a quarenta e dois anos, ele era quase da minha idade, não é fácil não. É o que eu tenho
para falar, Presidente, que é uma tristeza grande mesmo. Os bairros Nossa Senhora de
Fátima, Bela Fama perderem um rapaz que nem o José, mais conhecido como José
Cabeludo. Só que quem somos nós contra Deus. Deus não escolhe ninguém não, Deus
chega e chama as pessoas boas para estarem ao lado d’Ele. Para você ver que é tão
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verdade, olha a chuva que está lá fora, coisa maravilhosa. Então, fico muito satisfeito
por ter conhecido o José, ser amigo dele, parceiro dele. E falar com a família dele que só
Deus irá confortar seus corações”. Aprovado, oito votos. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “eu tenho recado, Senhor Presidente, só lembrete. Convidar o pessoal das
Comissões de Legislação e Justiça, Serviços Públicos, reunião a partir das dez e meia,
segunda-feira, para os projetos do Executivo que estão comigo aqui. Quero aqui
também agradecer ao Dr. Reginaldo, muito obrigado pela Graziele e pelo Marcinho
também, aquelas mulheres cantam muito, Graziele e Marcinho. Você me patrocinou lá.
Muito obrigado, Dr. Reginaldo”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente.
A reunião já está terminando, eu quero deixar aqui o meu agradecimento à
administração municipal pelas obras dos bairros Bela Fama e Nossa Senhora de Fátima.
A gente está em pleno período chuvoso, com todas as dificuldades, e a obra tem trazido
transtornos enormes lá para a comunidade, mas a gente já pôde perceber na pele como
que aquela obra vem trazendo um benefício para a nossa comunidade lá. Agradecer ao
prefeito Vítor Penido, porque a gente entende que apesar de aquela obra ser um
financiamento que foi trabalhado no passado por mim e pelo vereador Tiago Tito, o
prefeito podia não fazer porque tem uma contrapartida do município. Mas, ainda sim, a
gente tem visto o esforço da administração. Ontem ele falava comigo: ‘Silvânio, eu
estou catando moeda para conseguir levar essa administração à frente’. Então, fica aqui
a minha gratidão, em nome do povo de Bela Fama, pela obra que está acontecendo lá.
Apesar de a gente entender que ela está trazendo muito transtorno, que ela tem ainda
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muita dificuldade e que a gente ainda tem, com muita harmonia, vencer várias batalhas
lá, já foi um grande passo. No momento em que eu agradeço a administração, eu quero
também agradecer ao Paulinho Pires. É a empresa que está desenvolvendo os trabalhos
lá, eu sei que as pessoas vão falar assim: ‘ah, ele não está trabalhando de graça não’.
Não está mesmo não, ele não está trabalhando de graça porque ninguém trabalha de
graça, é natural, vivemos em um país capitalista e o capital é necessário. Mas o Paulinho
tem se esforçado ao máximo para fazer a obra da melhor forma possível, eu tenho
acompanhado isso. Então, fica aqui a minha manifestação de gratidão ao prefeito pela
realização dessa e de tantas outras ações no município de Nova Lima. É a minha fala.
Obrigado, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “quarta parte, apresentação de
oradores inscritos, inexistente. Encerramento, agradecemos a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Bom dia”._____________________

