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Ata dos trabalhos da Reunião Solene/Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezenove horas, quarenta e cinco
minutos, reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos
senhores vereadores: Fausto Niquini Ferreira – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio –
Vice-Presidente e Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo – Secretário. Foi informado:
“senhoras e senhores, boa noite, sejam bem vindos. A Câmara Municipal reúne-se,
nesta data, em caráter especial, para a solenidade de apresentação da nova Mesa
Diretora da Câmara. A Mesa Diretora é um órgão de direção que cumpre tarefas
administrativas e executivas, destacando-se os atos de direção da Casa, administração e
execução dos assuntos de deliberações aprovadas em reuniões. A nossa Mesa é
composta de Presidente, Vice-Presidente e Secretário. A Mesa é eleita para um período
de dois anos, não podendo o vereador ser reeleito para o mesmo cargo, em uma mesma
legislatura. O Presidente: preside os trabalhos da Câmara, representando-a, em juízo ou
fora dele, orienta a elaboração das leis, promulga as leis, decretos e resoluções. É ele
quem dá posse ao prefeito, vice-prefeito e vereadores, declara vago ou extingue seus
cargos. Vice-Presidente: substitui o Presidente da Câmara nas suas faltas, impedimentos
ou licenças. No exercício da presidência, o Vice exerce todas as atribuições pertencentes
àquele, inclusive na substituição do prefeito. Secretário: responsável pela chamada dos
senhores vereadores para verificar o quórum necessário para dar início às reuniões,
recepção e elaboração de toda a correspondência oficial da Câmara e secretariar as
reuniões da mesa, redigindo a ata em livro próprio”. Iniciando a solenidade, o
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Excelentíssimo Senhor Fausto Niquini Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de
Nova Lima, foi convidado para presidir os trabalhos desta sessão. Foram convidamos
para compor a mesa de honra, o Vice-Prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez
Pereira; o Vice- Presidente da Câmara, vereador Alessandro Luiz Bonifácio; o
Secretário da Câmara, vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo; o prefeito de
Raposos, Sérgio Silveira Soares; o Deputado Estadual, Professor Wendel Mesquita.
Destacadas e agradecidas as presenças dos senhores vereadores José Carlos de Oliveira,
Ederson Sebastião Pinto, Tiago Almeida Tito, Silvânio Aguiar Silva e Wesley de Jesus
Silva. Registradas e agradecidas as presenças: vereador da Câmara de Belo Horizonte,
Maninho Félix; vereador de Raposos, Leleco Caixa; Procurador Geral do Município,
Antônio César Ribeiro; Governador do Distrito L-C4 da Associação Internacional de
Lions Club, Leandro Rafael Alves do Nascimento; Secretário Municipal de Segurança,
Trânsito e Transporte Público, Ronaldo Cardoso Alves; Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Serviços de Nova Lima, Tatiane Verônica; Presidente da ACE
Jovem (Associação Comercial, Industrial e Serviços de Nova Lima), Rudner Lopes;
2º Vice-Presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Nova Lima,
Renato Pinheiro; Presidente do PSC - Nova Lima, Éder Vinícius Marquezine;
Presidente da Associação de Bairro das Cabeceiras, Gilberto Souza; Presidente da
Associação Comunitária Vila Castela, Fernando Starlin; Vice-Presidente do Sindicato
do Comércio de BH e Região Metropolitana, Paulo Cansado Gonçalves; 1º VicePresidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Nova Lima, Geraldo Vítor
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da Cruz; Chefe de Gabinete do Deputado Federal Diego Andrade, Luís Fernando
Starlin; Assessor do Deputado Federal Diego Andrade, Vanderson Ferreira; Diretor
Administrativo do Clube das Quintas, Waltencyr Teófilo José de Souza; Diretora do
Grupo Sebastiana – Macacos, Wanda Dias; Diretora Técnica do Instituto Acqua - Águas
do Quadrilátero, Rosana Bittermann; Comandante Geral da Guarda Civil Municipal,
Lúcio Flávio Santos de Oliveira; Juiz aposentado, Juarez Morais de Azevedo;
representando o Capítulo DeMolay José Garibaldi, Mateus Augusto Figueiredo
Oliveira; Presidente da Associação do Bairro José de Almeida, Eric Camargo;
Presidente do Lions Clube Nova Lima e Diretora-secretária da Associação Comercial,
Analuce do Carmo Pereira; Presidente do Movimento Amigos Pró-cultura, Piedade
Soares Beloni; Assessor da Presidência da Câmara de Belo Horizonte, Caio Couto;
ex-prefeito e ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Ronaldes Gonçalves
Marques; ex-secretário de habitação, Osvaldo Lara; representante da Igreja Anglicana,
Reverenda Meriglei; Presidente da Associação da Guarda Municipal, Danúbio
Machado; ex-vice-prefeito e ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Lima,
Jaconias Gomes de Souza; Presidente da Amavise, Sérgio Americano; Presidente da
Câmara da Mulher, Cissa Caroline Ferreira; Presidente do Solidariedade - Nova Lima e
representando o Deputado Federal Zé Silva, Paulo Seabra; ex-vereador de Nova Lima,
Leci Alves Campos. Foi agradecida a presença dos Assessores e demais funcionários da
Casa. Senhor Presidente: “senhoras e senhores, em pé, por favor. Sob a proteção de
Deus e em nome do povo nova-limense, declaro aberta esta sessão especial”. O Hino
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Nacional foi interpretado pela cantora Lislie Fiorinni. Senhor Presidente: “neste
momento, eu gostaria de pedir permissão ao Plenário para um minuto de silêncio em
memória às vítimas de Brumadinho e ao ex-presidente desta Casa, Luciano Vítor
Gomes, nosso querido amigo Luck. Dada a permissão, Plenário?”. Decorrido um
minuto de silêncio, o vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Secretário da
Câmara Municipal de Nova Lima: “boa noite a todos que se fazem aqui presentes. Eu
cumprimento nosso Presidente, Fausto Niquini, nosso Vice-Prefeito, João Marcelo,
querido Deputado Estadual, Wendel, que acaba de assumir a sua cadeira na Assembleia
e tenho certeza que vai contribuir muito com a nossa cidade e o senhor pode ter certeza
também que essa cidade, assim como correspondeu agora no último pleito para
deputado estadual, também saberá te dar a sustentação e apoio na Assembleia em todo o
seu trabalho. Cumprimento nosso querido vereador Alessandro Coxinha, VicePresidente, nosso prefeito de Raposos, demais autoridades e os convidados presentes, eu
gostaria de cumprimentá-los em nome da Lili, esposa do nosso Fausto, Presidente, boa
noite a todos. Hoje, aniversário de Nova Lima, dia cinco de fevereiro, trezentos e
dezoito anos, não poderia ter data mais propícia para a realização dessa cerimônia
solene de posse da Presidência e acredito que todos nós nova-limenses, pessoas que
gostamos da cidade, nós esperamos um futuro melhor, dias melhores para a sua
população. E aqui, enquanto vereador, o que eu desejo para Nova Lima é a
independência desta Casa, desejo que a Câmara Municipal tenha um relacionamento
harmonioso com o Executivo, com o Judiciário, mas que ela seja independente desses
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poderes, só assim a Câmara terá isenção de legislar e fiscalizar e cumprir com o papel
que a população aguarda e espera de nós, vereadores. Eu confesso que estou ansioso,
Presidente, para na próxima sessão, olha que bacana aqui, uma reunião noturna,
naturalmente, são seus amigos, convidados, autoridades constituídas do município, mas
pessoas que te querem bem, estão lotando aqui essas galerias, mas eu tenho certeza que
semana que vem, a gente podendo votar a alteração do Regimento Interno e voltar com
que as sessões aconteçam na parte da noite, para aumentar a participação popular e para
que as pessoas possam, naturalmente, acompanhar o trabalho de todos os vereadores.
Então, Presidente, eu te desejo sorte, te desejo sucesso. A sua vitória aqui na Casa é
mérito do seu trabalho, é mérito de toda articulação feita ao longo dos dois anos, a sua
Presidência é um fato natural graças ao seu trabalho. A sua principal característica é a
moderação, é a articulação com todos os vereadores e eu tenho certeza que nessa Casa,
se Deus permitir, vai reinar a paz, mas, naturalmente, todos aqui trabalhando em prol,
como eu disse, de dias melhores para a população. Presidente, tenha nesse Secretário,
um fiel escudeiro, um amigo e um irmão na sua conduta aqui enquanto Presidente. Boa
sorte e vida longa à Câmara Municipal e à população de Nova Lima”. Senhor
Presidente: “muito obrigado, vereador Álvaro Azevedo”. Registradas e agradecidas as
presenças: Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Roberto Rabello; Presidente
Estadual do PSD Jovem, Diogo Henrique; Presidente da Associação de Moradores do
Bairro Bom Jardim, Gerson Geraldo Augusto. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio,
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima: “boa noite a todos, senhoras,

6

senhores. Antes de começar meu discurso, eu quero agradecer imensamente ao vereador
Wesley de Jesus, ao vereador José Carlos - Boi, ao vereador Kim do Gás, ao vereador
José Geraldo Guedes, ao vereador Dr. Fausto Niquini, ao vereador Álvaro Alonso Perez
Morais de Azevedo, ao vereador Tiago Tito, ao Silvânio Aguiar e ao vereador SD
Flávio de Almeida. Por quê? Entrei aqui em 2012, nesta Casa, já vou para o meu
segundo mandato, mas nesse segundo mandato, a vocês, nove vereadores, eu estou
agradecendo vocês pela experiência que vocês me deram nesses dois anos como
Secretário desta Casa. Foi maravilhoso, aprendi muito, desenvolvi muito e aprendi
muito com vocês, por essa confiança que vocês me deram. E agora eu quero agradecer
vocês mais uma vez por acreditarem em mim como Vice-Presidente desta Casa. Isso
mostra, com 37 anos, a humildade, a amizade e como eu sou representante do povo de
Nova Lima. Muito obrigado a vocês, nove amigos, companheiros desta Casa, muito
obrigado. Em especial, eu agradecer ao Dr. Fausto também que confiou e confia neste
nobre vereador Alessandro Coxinha. Muito obrigado, Dr. Fausto. Senhoras e senhores,
minha emoção neste ato não teria razão de ser se não fossem as pessoas que mais me
são queridas, as quais não posso deixar de reverenciar: primeiramente a minha mãe, a
minha esposa, os meus filhos, as minhas irmãs e todos os meus assessores que são leais
a mim, muito obrigado a vocês. Minha gratidão a Deus por ter me permitido chegar até
aqui. Ao ser reeleito vereador, agora em segundo mandato, representando mais de 1.500
eleitores e escolhido para, honrosamente, representar o Poder Legislativo Municipal
neste biênio, renovo os meus compromissos de bem servir ao povo nova-limense. Estou
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ciente de que, na qualidade de vereador escolhido democraticamente pelo voto popular,
me cabe assegurar a continuidade do meu compromisso de transformar a Câmara
Municipal de Nova Lima no centro das grandes decisões em prol do cidadão novalimenses. O dever que ora me incumbem me faz honrado e, sobretudo, me torna mais
compromissado e responsável com a vida pública, uma vez que me outorgam poderes
de administração, cuja seriedade e experiência trago da minha vida pessoal. Zelarei
pelas funções institucional, fiscalizadora, legislativa, julgadora e administrativa da nossa
Câmara Municipal de Nova Lima. Atuarei e defenderei os direitos do povo, dentro ou
fora da Casa Legislativa. Tenho também a certeza da integração e apoio conjunto que
estarão ao meu dispor na Vice-Presidência da Casa, por intermédio dos dignos
servidores desta Casa que aqui exercem suas atividades. Juntos caminharemos no
intuito de levar aos nossos munícipes mais saúde de qualidade, mais ações voltadas à
educação, esporte e lazer para as comunidades locais, garantia de acesso e atendimento
às pessoas carentes, adoção de políticas públicas com foco no aperfeiçoamento,
capacitação e valorização dos nossos servidores, ações governamentais de geração de
emprego e renda aos nossos trabalhadores nova-limenses e garantia da segurança e
respeito à sociedade civil organizada e aos Poderes constituídos Estadual e Federal. A
Vice-Presidência da Câmara Municipal, sob o meu comando, em cumprimento aos
princípios democráticos, estará de prontidão e receptiva aos anseios da população,
garantindo-lhe a participação popular e o livre exercício do direito de cidadania. É com
o sentimento de nobreza do universo e com muita humildade, agradeço a todos. Eu
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quero agradecer imensamente ao Procurador desta Casa, Dr. Luciano, e ao Assessor
Parlamentar, Diego Madeira. Eu sempre sou vítima em eleição, mas, graças a Deus,
Deus foi justo dessa vez, sempre foi justo. Sempre tentaram cassar meu mandato, não
sei por que, eu acho que eu sou vereador de periferia, mas, graças a Deus, venci mais
uma vez, estou aqui de Vice-Presidente nesta Casa. Quero agradecer também, na
oportunidade, o prefeito não está aqui, o Vítor Penido, mas também quero agradecer ao
seu Chefe de Gabinete, o Vitinho, e ao Assessor dele, o Stéfano, por confiarem nesse
mandato desse vereador e atenderem as demandas desse vereador. Estou muito feliz
essa semana. Desde 2012 que eu luto com o kit escolar para as crianças da nossa rede
pública e, graças a Deus, o prefeito, através do Vitinho e do Stéfano, atendeu esse
requerimento desse nobre vereador. Então, muito obrigado, João Marcelo, manda essa...
A você, à Viviane, Secretária de Educação, por atenderem essa demanda desse nobre
vereador que, desde 2012, eu luto com o kit escolar para as crianças. É muito triste
várias mães vir a meu gabinete: ‘Coxinha, me ajuda com caderno, é muito triste ver
outro aluno com uma mochila toda bonitinha e o meu filho ir para a escola e não ter o
caderno’. E eu, graças a Deus, então por isso que eu estou feliz, eu estou agradecendo
ao prefeito, porque é muito gostoso quando você realiza um projeto, ainda mais que eu
sou vereador de periferia. Então, eu quero agradecer imensamente, de coração, a todos
vocês. Um grande abraço, conte comigo, tamo junto”. Deputado Estadual Wendel
Mesquita: “muito bem, boa noite a todos e a todas, serei muito breve. Quero nesta noite
aqui cumprimentar todas as autoridades, na pessoa do nosso Vice-Prefeito, e
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cumprimento todos os vereadores desta Casa, eu não vou citar os nomes para ser breve.
Na pessoa do meu amigo Fausto Niquini, que nesta noite assume a presidência desta
Câmara Municipal de Nova Lima, cumprimento também todos os líderes, as lideranças,
secretários, toda assessoria de todos os vereadores e desejo sempre sucesso na
caminhada de vocês. Fausto, vim nesta noite para prestigiá-lo e trazer um abraço do
amigo e também da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sabemos da sua trajetória,
da sua caminhada, o quanto você vem construindo nessa sua curta vida política. Chegou
à Nova Lima para exercer a medicina, mas com o sangue familiar adquirido também do
sogro, da esposa, se apaixonou pela política, mas porque você já tinha no seu DNA a
formação da solidariedade, da ajuda ao próximo. E, na política, sabemos nós que
defendemos a política do bem, a política que vai ao encontro dos mais necessitados,
sabemos que é uma missão. E cada vez mais esse país exerce o seu papel cidadão de
eleger representantes imbuídos desse espírito de serviço, vereador Silvânio, vereador
Tiago. E você carrega na sua construção esse DNA, você que como médico sempre
atendeu aos mais necessitados, sabemos que na sua trajetória você nunca recusou um
atendimento àqueles que não tinham condições de pagar uma consulta e por aí vai,
podia aqui enumerar diversas situações da sua história de vida que se encontraram com
a história política da cidade de Nova Lima, que te trouxeram à Câmara como vereador
reeleito com expressiva votação que teve. E é nada mais do que uma justiça você,
Fausto, hoje ocupar, vereador Álvaro, vereador Coxinha, essa cadeira como Presidente.
Tenho certeza que o povo de Nova Lima, que os munícipes desta querida cidade estarão
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muito bem representados, como são bem representados por todos os vereadores desta
Câmara. Que Deus te abençoe, que você faça um mandato sempre pautado na ética, na
justiça, na solidariedade, fazendo o que é correto, fazendo o que é certo, sempre
pensando naquele que precisa do Legislativo, que é povo mineiro. O vereador Álvaro
expressou muito bem em suas curtas palavras a independência do Poder Legislativo, ela
é muito importante. O Poder Legislativo tem uma importância para o nosso país, para o
mundo, para a democracia, somos nós, do Legislativo, que representamos e nos
tornamos a voz do povo e, melhor, escolhidos pelo povo. Então, se vocês todos
vereadores estão aqui hoje porque tiveram a confiança do povo do município de Nova
Lima para estarem aqui ocupando esta representatividade. E eu tenho certeza que no
comando deste grande maestro, que é Fausto Niquini, esta Câmara irá continuar a
desenvolver um belíssimo trabalho. São dois anos pela frente, muitos desafios, desafios
na economia, desafios na recessão, desafios agora na mineração, com esse infeliz
incidente que assola o nosso Estado de Minas Gerais e deixa cada um de nós com uma
tristeza enorme, de tantas vítimas que se foram. Temos aí, pela frente, momentos
difíceis, mas eu tenho certeza, Fausto, que você como Presidente, ladeado pelo Álvaro,
pelo Coxinha e por tantos vereadores aqui de expressão, você fará um excelente serviço
ao povo de Nova Lima. Espero e tenho convicção que ao chegar ao final do seu
mandato, dois anos, você irá olhar para trás e vai dizer ao nosso querido Pai Celestial:
‘valeu por tudo que eu construí’. Sempre pautando pela correção, sempre pautando pela
galhardia e pela determinação em fazer o bem. Parabéns por toda a sua história e que
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você seja abençoado nessa nova construção, nessa nova história que se abre para a sua
vida política e conte aqui com esse deputado recém-eleito, pode ter certeza que o que
depender de mim ao seu comando, ao comando aqui da Câmara Municipal, de todos os
vereadores, nós estaremos junto ao governo de Minas, lutando por aquele que merece
todo o nosso empenho: o cidadão do município de Nova Lima. Um abraço. Sucesso a
todos aqui presentes. Nota como você é uma pessoa especial, tantas pessoas aqui nessa
noite, não couberam aqui nesse espaço tantas pessoas que ainda estão aqui fora, mas
demonstra a sua capacidade de aglutinar amigos, de aglutinar pessoas, mas porque você
traz para cada um de nós aquilo que é do mineiro, aquilo que é do ser humano de
coração aberto, que é a simplicidade recheada do amor ao próximo. Que Deus te
ilumine muito, estou na torcida por você, estou na luta junto com você, você merece.
Deus sempre abençoa aqueles que têm o coração voltado para fazer o bem e não foi
diferente com você que teve essa votação por unanimidade nessa Casa. Felicidade,
sucesso, meu querido e amigo Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Uma
salva de palmas para toda a sua história”. Senhor Presidente: “muito obrigado,
deputado”. Vice-Prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez Pereira: “boa noite a
todos e todas. Quero cumprimentar o nosso Presidente, vereador Fausto Niquini, o
Secretário,

vereador

Álvaro

Azevedo,

Vice-presidente,

vereador

Alessandro,

cumprimentar o prefeito da cidade vizinha de Raposos, Serginho, cumprimentar
também o Deputado Estadual Wendel Mesquita, prazer recebê-lo em nossa cidade,
cumprimentar todos os demais vereadores, de maneira especial, vocês convidados que
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prestigiam essa cerimônia. Meu amigo Álvaro foi muito feliz em dizer que não haveria
data melhor do que hoje, dia cinco de fevereiro, aniversário de Nova Lima, para
celebrarmos essa posse da nova Mesa Diretora da Casa do povo de Nova Lima. E eu
trago aqui os cumprimentos do governo municipal, os cumprimentos do nosso prefeito
Vítor Penido e aproveito para justificar a sua ausência, o nosso prefeito Vítor está em
Brasília, hoje teve audiências com o Ministro de Minas e Energia, discutindo
exatamente essa situação que hoje nos assola, da Vale, enfim. E trago aqui o desejo de
que, nesses próximos dois anos, os senhores vereadores permaneçam no firme propósito
de representar o povo da nossa cidade e que essa Mesa Diretora, através do nosso
Presidente, vereador Fausto Niquini, conduza da melhor forma esses trabalhos. O
vereador Alessandro citou aqui uma recente conquista do governo referente aos
materiais escolares e falou do sentimento, como é gratificante quando a gente alcança
essas realizações. Eu tenho certeza que com compromisso, dedicação, seriedade e
transparência, nesses próximos dois anos, de forma independente e harmoniosa, tanto o
Poder Executivo quanto o Legislativo, nós vamos alcançar diversas realizações para a
nossa cidade. No mais, que Deus abençoe o mandato de vocês, que Deus abençoe o
trabalho de vocês e que a gente tenha um excelente fim de mandato nesses últimos dois
anos. Muito obrigado a todos”. Senhor Presidente: “boa noite a todas e a todos.
Cumprimento em especial a Mesa composta pelo meu amigo, Deputado Estadual
professor Wendel Mesquita, vereador Álvaro Azevedo, nosso Vice-Prefeito João
Marcelo, nosso Vice-Presidente Alessandro Coxinha, o prefeito de Raposos Serginho da
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Bota, meus nobres pares, Tiago Tito, vereador Silvânio Aguiar, Kim do Gás, Boi,
vereador Wesley de Jesus, demais autoridades. E em nome de uma pessoa muito
especial, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, que

é

a

minha

esposa

Lidiane, que é o meu porto seguro e mãe das nossas filhas, a Giovana e a Melissa, que
hoje são as razões das nossas vidas, muito obrigado. No dia em que Nova Lima
comemora 318 anos de histórias e 128 anos de emancipação político-administrativa, é
uma honra presidir esta Casa dando início às novas atividades parlamentares. Aproveito
a oportunidade para deixar um abraço a todos os nova-limenses. Esta cidade nos orgulha
por suas riquezas e pela força de nossa gente. Quando fui eleito vereador pela primeira
vez, em 2012, jamais poderia imaginar que chegaria, já no segundo mandato, a tomar
assento nesta cadeira que hoje, muito orgulhosamente, os meus colegas vereadores me
colocam, esperançosos de que eu possa dignificá-la como tantos outros o fizeram. Zé
Guedes, de quem a recebo, que hoje até justificou a ausência porque recentemente fez
uma cirurgia cardíaca, sabe o peso do ofício e o caminho tortuoso que terei pela frente.
Minha meta é compartilhar o poder administrativo da Casa com todos vocês, vereadores
e servidores. Juntos, seremos mais fortes. O mesmo pretendo fazer com a pauta, em
relação aos vereadores. O importante é cumprir o Regimento e valorizar os debates,
para que as questões partidárias interfiram o mínimo possível nas decisões do Plenário.
Vamos dar ouvido ao público, nos aproximar mais ainda das comunidades, de modo que
os projetos atendam ainda mais o interesse público. O poder emana do povo, é o que diz
a nossa Constituição, então temos que servi-lo da melhor maneira possível. Vivemos
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hoje um momento de tensão, pela tragédia ocorrida em Brumadinho, com o rompimento
da barragem da Vale e mais de 300 mortes. Um drama social imensurável. Essa é uma
situação que afeta duplamente as cidades mineradoras, por duas razões: primeiro, pelo
risco inerente à atividade extrativa, tanto no aspecto ambiental quanto da segurança dos
trabalhadores e da população em geral. Segundo, porque Nova Lima tem na extração do
minério de ferro a sua principal fonte de arrecadação, e o futuro das cidades
mineradoras vai depender do desfecho deste terrível acontecimento. A Câmara não pode
esquivar-se diante de um problema deste tamanho e terá que priorizar este debate, até
encontrarmos uma solução humana para a cidade. A mineração sempre foi vista como
um mal necessário, mas o clamor social diz que esse mal é desnecessário. Precisamos
ter acesso aos laudos dessas perícias realizadas em todas as barragens, principalmente
do nosso município. Hoje mesmo nós tivemos a informação que durante a vistoria,
foram detectadas irregularidades no sistema de irrigação da barragem que rompeu em
Brumadinho. Não podemos permitir que a irresponsabilidade das empresas mineradoras
seja paga com a perda de vidas humanas, animais e uma destruição em massa do nosso
meio ambiente. Portanto, vamos nos empenhar ao máximo, juntamente o Legislativo e o
Executivo, temos que nos preocupar com isso, nobres vereadores. Precisamos nos
dedicar diuturnamente para resolvermos esse problema. Bom, esta é a polêmica, mas é
apenas um dos problemas da cidade, temos vários. Precisamos melhorar o transporte
público, os vereadores que estão aqui sabem muito bem disso, está aí a Saritur, está aí a
Via Ouro, as pessoas que dependem desse transporte diariamente, todos os dias estão
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batendo às nossas portas para reclamar. Este vereador que vos fala tem um projeto de lei
de minha autoria, que todas as vezes que fosse ter aumento da passagem de ônibus, as
empresas de ônibus teriam que enviar para esta Casa a planilha de custo para uma
avaliação desta Casa Legislativa. Isso já faz mais ou menos uns quatro anos, até hoje
não foi encaminhada nem uma. Precisamos abrir a caixa preta dessas empresas de
ônibus que servem a Nova Lima. Mas é apenas um dos problemas da cidade, temos
vários, precisamos melhorar o transporte público, gerar mais emprego e renda, buscar o
desenvolvimento e auxiliar o Executivo na captação de recursos para as grandes obras
que a cidade precisa. Muitos de vocês já devem ter ouvido sempre: ‘minério não dá duas
safras’. Não é isso, Jaconias? O senhor mesmo já me falou isso. Como vereadores,
temos que dar mais ouvido à população e sermos a caixa de ressonância de seus anseios.
Quanto à administração interna da Casa, prometo celeridade de minhas ações e justiça
com os servidores, na esperança da reciprocidade. Se caminharmos juntos, seremos,
com certeza, bem-sucedidos. Do contrário, teremos dificuldades extremas. Gostaria aqui
de fazer um pedido, ao vivo, ao nosso recém-eleito, pessoa do bem, lutador, solidário, é
até do Partido Solidariedade, eu queria fazer um pedido para o senhor, que o senhor
abrace esta causa em relação ao setor minerário, porque nós estamos em um Estado, não
é à toa que se chama Minas Gerais. Mas nós, como eu já disse, nós não podemos
permitir esse crime que aconteceu recentemente. Eu tenho muitos parentes que moram
em Mariana e sei muito bem o sofrimento daquelas pessoas. E lá foram muito menos
pessoas, mas eu sei muito bem o sofrimento daquelas pessoas. Agora, vocês imaginam
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aqui, em Brumadinho, com esse rompimento da barragem da Vale, mais de trezentas
pessoas, mais de duzentas pessoas, sabe lá se os seus familiares vão conseguir enterrar
seus corpos, tem lama lá, local lá com mais de doze, quinze metros de profundidade.
Então, senhor deputado, que o senhor abrace esta causa, nos ajude, pelo amor de Deus.
Agradeço a todos os meus colegas pela confiança depositada, em especial ao meu Vice
Alessandro Coxinha e ao Secretário Álvaro Azevedo. Peço a colaboração de todos os
servidores porque vocês são os esteios da minha jornada. Muito obrigado a todos, uma
boa noite. Eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos os vereadores, sem vocês...
Tem uma frase que diz o seguinte, não adiantava eu querer ser presidente desta Casa,
vocês tinham que querer que eu fosse presidente. Então, tivemos um diálogo aberto,
querendo fazer nesta Casa um mandato mais aberto, dialogar mais com as pessoas, uma
administração, uma democracia mais aberta. Portanto, vocês podem ter certeza que esse
presidente... A porta do gabinete no primeiro andar aqui estará sempre aberta para
atendê-los, vereador Wesley de Jesus, vereador Boi, vereador Kim do Gás, vereador
Alessandro Coxinha, vereador Álvaro Azevedo, vereador Tiago Tito, que é do meu
partido também, vereador Silvânio Aguiar. E a nossa meta é essa, esta Casa é a casa do
povo. Muito obrigado. Estou vendo aqui vários amigos, pessoas que realmente
acreditam na nossa luta, no nosso caminho. Graças a Deus, é a terceira vez que eu
coloco o meu nome no fogo das urnas, da disputa, e é a terceira vez que eu consigo ser
eleito. Deus me mostra que eu continuo no caminho certo. Então, é isso aí. Muito
obrigado a todos e tenhamos uma excelente noite”. Foi registrada e agradecida a
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presença da Presidente do Democratas de Nova Lima e Secretária Municipal de
Educação, Viviane Matos. Senhor Presidente: “meus pares, vereadores, a palavra está
aberta para vocês”. Vereador Tiago Almeida Tito: “boa noite a todos e todas aqui
presentes. Quero cumprimentar aqui, além da Mesa que já foi cumprimentada por
diversas vezes, mas eu quero cumprimentar algumas pessoas que aqui estão,
primeiramente a Lili, esposa do Fausto, minha amiga, companheira, companheira até de
dança, não é, Lili? Minha esposa que está aqui também, Vanessa. Através das duas eu
estendo meus cumprimentos a todas as mulheres aqui presentes e cumprimentando os
homens, com exceção da nossa Mesa aqui, quero cumprimentar um amigo que está
aqui, que não perde a simplicidade, foi ex-vereador por diversas vezes, ex-prefeito de
Nova Lima, que é o Ronaldes Marques, companheiro de partido. Quero aqui te saldar,
Ronaldes, e através de você, cumprimentar toda a plateia aqui presente e agradecê-lo
pela presença. Quero, nesse momento, simplesmente desejar aquilo que eu já falei para
o senhor, Fausto. Hoje, para mim, reinicia um trabalho de libertação dessa Casa, essa
Casa que foi não democrática com os pares e que você possa aprender com aquilo tudo
que a gente vivenciou nesses dois anos, que você possa fazer ao contrário do que foi
feito aqui. Essa Casa tem que ser aberta para a população. Estão aqui representantes do
pessoal lá do Vila da Serra que várias vezes tentaram ter acesso a documentos desta
Casa, que são documentos públicos e não tinham acesso. Estamos aqui para representar
aqueles que nos elegeram e fechar esta Casa para essas pessoas é ter resposta na
próxima eleição. Então, que a gente aprenda com esses dois anos que aqui a gente
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viveu, principalmente eu, aprendi muito, de uma forma muito tortuosa, mas aprendi a
força que tem o povo, a força da representatividade e a força da transparência. O povo
não é bobo mais, já deu uma resposta nas urnas nas últimas eleições. Só aquele que não
quer enxergar, que está com uma viseira, não viu a resposta que as urnas deram. Então,
quero aqui nesse momento, Fausto, meu companheiro de partido, que você mantenha na
sua essência aquilo que você tem de melhor, a humildade, a simplicidade, a coerência e
o respeito pelos seus pares, não só com os vereadores aqui não, mas principalmente com
esse povo todo que está aqui e representa a nossa população. Muito obrigado a todos”.
Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Silvânio Aguiar”. Vereador Silvânio
Aguiar Silva: “boa noite a todos e todas. Eu quero cumprimentar o deputado do meu
Partido Solidariedade, o Wendel, pessoa com a qual nós estivemos juntos na cidade, eu,
o Fausto, o Tiago Tito, que tentamos, ao máximo, fazer com que você chegasse a essa
vitória pelo conhecimento que temos do seu trabalho, da sua força, da sua capacidade de
transformar a política em um bem para a população. Vou fazer discurso só com o
Wendel aqui. Mas eu espero, Wendel, aquela ligação que eu te dei, falando sobre a
questão das barragens da nossa cidade, eu espero muito ter um braço seu lá na
Assembleia para que a gente possa discutir isso com a população. A legislação passa
pouco pela Câmara Municipal, mas ela passa pela Câmara Estadual e Federal, então que
você possa nos ajudar. E uma coincidência muito boa e eu já aproveito para
cumprimentar aqui o presidente do meu partido, o Paulinho Seabra, e trago, através do
Paulinho Seabra, do Solidariedade, o abraço e o cumprimento também do Deputado
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Federal José Silva, que me ligou hoje e mandou que eu te cumprimentasse, disse ele que
durante essa semana ele estará aqui na região e a gente vai dar um jeito de passar aqui
na Câmara para trazer para você, Fausto, o apoio do Solidariedade, para que a gente
possa fazer mais dois anos de mandato com muita lisura, de uma forma parceira, de uma
forma solidária. O Zé Silva, você pode ter certeza que ele vai estar junto conosco nesse
nosso mandato, fazendo com que o seu trabalho brilhe, porque se você brilhar, Fausto,
com toda certeza, a cidade de Nova Lima vai ficar muito agradecida e nós também,
vereadores, vamos estar, sem dúvida nenhuma, brilhando. Quero cumprimentar o meu
amigo Álvaro, pessoa que eu aprendi, nessa minha caminhada, a admirar, aprendi muito
com você, Álvaro, da forma de fazer política, do jeito sério de trabalhar, então eu quero
te cumprimentar. Cumprimentar o João Marcelo, representando aqui o prefeito
municipal e o Alessandro Coxinha muito bem disse aqui, agora há pouco tempo, sobre
esse grande ganho para a nossa cidade, que foi a liberação de material escolar para a
cidade de Nova Lima. Eu penso que isso é, realmente, muito significativo para uma
cidade que a gente, espero que não, mas que possa passar dificuldades grandes num
futuro próximo. Já fiz menção, mas quero cumprimentar também o vice-presidente, foi
vice-presidente comigo na Mesa, trabalhamos de uma forma harmônica, você é um
grande parceiro, uma pessoa que com toda verdade faz a diferença para a Câmara de
Nova Lima. Serginho, se me permite chamá-lo de Serginho da Bota, eu era menino e já
conhecia o Serginho da Bota e está aí em uma cidade vizinha à nossa, a cidade vizinha
da gente que está passando também por todas as dificuldades que a gente vem passando
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com essa questão aí. E quero cumprimentar, na pessoa da minha esposa, a todas as
demais pessoas que estão aqui presentes hoje, secretários municipais, vice-prefeito,
todas as autoridades. Quero pedir, depois da minha fala, uma salva de palmas para o
meu presidente que está fazendo aniversário hoje. Pode ser agora? Vamos homenagear
o homem aqui. Paulinho faz aniversário justamente no dia do aniversário da cidade,
perto de um grande amigo, da presidente da Associação Comercial de Nova Lima, do
ex-vereador Leci. Bom, não vou ficar nominando porque senão eu vou ficar aqui o resto
da noite. Fausto, eu venho aqui trazer para você o meu apoio. Como diz o Deputado
Wendel, meu apoio solidário mesmo, que nós possamos, juntos, fazer uma Câmara,
conforme muito bem disse o Tiago Tito, uma Câmara diferente, que essa Câmara possa
ser, de verdade, a Casa do povo, que as pessoas possam usar essa Tribuna para colocar
as suas dificuldades, sem serem retalhadas, é isso que eu espero de você. Muita força,
muito sucesso, muita presença de Deus no seu mandato, que Deus nos abençoe. Muito
obrigado a todos”. Senhor Presidente: “amém, muito obrigado, vereador”. Vereador
Ederson Sebastião Pinto: “Fausto”. Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Kim
do Gás”. Vereador Ederson Sebastião Pinto: “boa noite a todos. Cumprimento as
autoridades de Nova Lima. Na Mesa, meu amigo Presidente hoje, eleito por nós, Fausto
Niquini, professor Wendel, Deputado Estadual, meu amigo Serginho, Serginho da Bota,
todo mundo conhece o senhor como Serginho da Bota. É com muita alegria que hoje eu
estou aqui, Fausto, você sabe que é uma pessoa a quem devo muita obrigação, a você,
ao Tiago, ao partido. Ao partido porque é o único partido que fez, até hoje, a coligação,
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fizemos três vereadores. Nenhum outro partido, dentro da cidade de Nova Lima, nunca
fez três vereadores. Então, quero agradecer aos componentes que participaram com a
gente na campanha também, vários candidatos que estão aqui hoje. Muito obrigado por
eu estar aqui hoje representando vocês, através de vocês é que estou aqui hoje. Então,
Fausto, é com muita alegria hoje, você sabe o quanto que eu considero o senhor, vou
falar o senhor, o tanto que eu gosto de você, porque você é uma pessoa que me
conquistou. Eu sou gente boa demais, mas difícil de lidar porque eu sou muito
verdadeiro, quando eu gosto, eu gosto, quando eu não gosto, não adianta puxar meu
saco, que eu nunca vou gostar. Então, com muito carinho, eu peço a Deus que ilumine
você, que nós sabemos que você tem o coração maravilhoso, foi por isso que você me
conquistou. Por quê? Vim da periferia, como meu amigo Coxinha, nós sabemos das
dificuldades que nós já passamos e que nós passamos ainda. Então, eu peço a Deus que
ilumine a sua vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é,
essa pessoa inteligente, educada, que escuta as pessoas. O ex-presidente também, o Zé,
é um cara que eu gosto, muito de opinião, que nem eu mesmo. O Zé, ex-presidente, é
uma pessoa que eu gosto muito. Então, pode ter certeza, Zé, estou falando com o
senhor, você sempre vai morar no meu coração porque eu aprendi muitas coisas com o
senhor e com vários vereadores aqui, Álvaro nem se fala, Álvaro mora aqui também,
Coxinha, o Boi, Wesley, Tiago. Então, tem vários vereadores que eu gosto mesmo.
Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje. E, com certeza, meu
amigo Fausto vai fazer um trabalho bacana, como o nosso prefeito Vítor Penido está
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fazendo na Educação, na Saúde e na Segurança. E parabenizar você, Viviane, você está
trabalhando muito, você está de parabéns. Muito obrigado a todos vocês, que Deus
ilumine a cada um de vocês”. Senhor Presidente: “com a palavra o Prefeito de Raposos,
Serginho da Bota”. Prefeito de Raposos Sérgio Silveira Soares: “boa noite a todos. Até
o primeiro momento eu não ia mencionar algumas palavras, mas acaba que, por ver esse
momento, eu acho que a gente tem que acabar deixando aqui uma mensagem. Então, eu
gostaria de cumprimentar o nosso hoje Presidente da Câmara, o doutor Fausto, em nome
de quem eu cumprimento a todos os vereadores, ao deputado, ao nosso vice-prefeito, o
João, e as autoridades aqui presentes, cumprimento o meu vereador de Raposos que está
aqui, o Leleco, enfim, a todos vocês uma boa noite. Fausto, pelo o que a gente viu aqui,
a gente viu várias palavras, então se eu for mencionar aqui, vai ficar até repetitivo, a
gente viu aqui umas palavras bem simples, do coração, como disse o Kim aqui, como
palavras bonitas também, mas o que a gente observa é que é tudo em prol da sua pessoa,
para o seu bem, para a sua administração e algumas coisas, algumas cobranças para o
povo nova-limense. Então, eu trago aqui o meu abraço, não só do prefeito de Raposos,
mas de toda a nossa comunidade, porque é uma cidade vizinha que acaba sendo um
pouco dependente de Nova Lima. Então, eu falo aqui que hoje, disso aqui, que é o
aniversário de Nova Lima, mas hoje quem ganha o presente é a população com a eleição
do doutor Fausto. Que Deus abençoe, que o senhor tenha os dois anos de glória e que
faça um bom trabalho em prol da comunidade, eu acho que é o povo que precisa.
Parabéns e muito obrigado”. Senhor Presidente: “muito obrigado, Serginho, Prefeito de
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Raposos. Com a palavra o vereador Silvânio Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva:
“eu queria quebrar o protocolo, Presidente. Eu tenho certeza que o senhor vai anunciar
aqui a Lislie Fiorini”. Senhor Presidente: “isso”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “eu
queria dizer assim, com muito orgulho, para a população de Nova Lima, Lislie, o
orgulho que eu tenho de você. O Ronaldes muito bem sabe disso, eu fui motorista na
administração dele e a sua mãe trabalhava lá em baixo, no protocolo, e acompanhei a
sua infância, acompanhei o seu crescimento. E você não sabe, vereador Fausto Niquini,
Presidente desta Casa, a alegria que está me dando nesse momento de ver a vencedora
do Vozes do Morro, de ver a voz feminina do Bloco Volta, Belchior”. Senhor
Presidente: “nós pedimos votos”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “com a ajuda de voto
de todos os vereadores desta Casa. Então, Lislie, é um orgulho muito grande para mim e
tenho certeza que para cada cidadão de Nova Lima te ver aqui. Obrigado, Fausto”.
Ocorreu uma apresentação musical da cantora Lislie Fiorinni e, ao teclado, Vítor
Dieguez. Senhor Presidente: “parabéns, Lislie e Vítor Diegues. Antes de encerrar essa
sessão, eu gostaria de deixar bem claro aqui que as portas desta Casa Legislativa estarão
sempre abertas para todos os nova-limenses, sem distinção se é morador do Jardim
Canadá, sem distinção se é morador do Vila da Serra, se é morador da sede, se é
morador de Bicalho, aqui é a Casa do povo, serão sempre todos muito bem-vindos.
Muito obrigado. Lislie, você poderia cantar mais uma música? Eu ofereço para todas as
mulheres presentes nesse Plenário, em especial para a minha digníssima esposa
Lidiane”. Ocorreu outra apresentação musical da cantora Lislie Fiorinni e, ao teclado,
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Vítor Dieguez. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente”. Senhor Presidente:
“pois não”. Vereador Tiago Almeida Tito: “só antes de encerrar, por gentileza. É só
porque parece que vai encerrar e a gente vai iniciar a reunião ordinária. Eu queria aqui
só quebrar o protocolo, você me desculpa, nesse momento”. Senhor Presidente: “hoje
pode”. Vereador Tiago Almeida Tito: “mas é até por uma situação que já foi falada por
diversos pares aqui e é bom a gente aproveitar o público que está aqui presente, que
muito provavelmente, a partir do momento em que se desfazer, a gente não deve estar
com esse público todo aqui, apesar de a gente estar sendo transmitido pela TV
Banqueta. Muito se falou aqui da questão de Brumadinho e eu quero deixar registrado,
apesar de a gente estar com uma pauta esvaziada, que eu vou fazer um pedido,
juntamente com o vereador Silvânio, e faço nesse momento porque isso tem urgência,
para que esta Casa abra uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito para que a
gente possa investigar todas as situações das vinte e seis barragens que tem em Nova
Lima. São vinte e seis e dessas vinte e seis, várias a montante, na mesma situação de
Brumadinho. Para que vocês possam ter uma ideia de uma delas só, que é a Barragem
Capão da Serra, que é lá na Mina Tamanduá, caso ela tenha o rompimento e isto eu
estou falando com dados do Plano de Emergência da própria Vale, em quatro minutos
os rejeitos chegam lá no Passárgada, em doze minutos vão estar em Macacos; em vinte
e três minutos na sua casa, Fernando, lá no Vila Castela, em trinta e dois minutos aqui
no Jardim de Petrópolis e em três horas em Bicalho. Apesar do nosso tão pouco poder
que a gente tem de investigação, que a gente depende da Agência Nacional de
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Mineração, mas eu sei que a Assembleia do Estado já pediu a abertura de uma CPI, o
Congresso Nacional também pediu a abertura de uma CPI, então é o momento certo de
a gente unir força dos três poderes. Eu não quero aqui de forma nenhuma crucificar a
mineração, a gente é muito dependente dos recursos da CFEM, mas já chega. Existe
tecnologia mais cara e eles vão ter que pagar por isso para depositar seus rejeitos,
porque hoje os rejeitos estão depositados em cima de cento e quarenta e duas pessoas já
encontradas mortas e cento e noventa e quatro provavelmente não serão encontradas,
serão enterradas em cima de rejeitos, onde grande parte do lucro foi para fora do nosso
país. Então, eu queria deixar registrado aqui que essa Casa não vai se furtar, que a gente
tenha aqui, Senhor Presidente, e eu te peço, porque a gente vai depender muito da
administração da Casa porque aqui a gente não tem nenhum engenheiro e nenhum
especialista em barragens, mas em Nova Lima nós temos duas pessoas especialistas em
barragens, o senhor Élcio Barbosa e o senhor Élcio, conhecido como Compasso, ali da
Vila Operária. Que a gente possa contratar especialistas para nos ajudar e que a gente
possa fazer vistoria junto com a comissão que a própria prefeitura montou, para que a
gente possa analisar a situação de cada barragem da nossa cidade e, principalmente,
exigir o Plano de Descomissionamento dessas barragens. Não cabe mais, não dá mais
para ninguém morrer em decorrência de lucros exorbitantes da mineração e todo mundo
achar que isso é normal, que foi acidente. Isso não foi acidente, isso foi crime, já está
comprovado que nas inspeções o sistema de drenagem não funcionou. Então, em nome
do meu colega Silvânio, em meu nome e eu tenho certeza e deixo aberto para todos aqui
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assinarem com a gente, a gente vai fazer um requerimento nessa noite para que seja
aberta essa CPI para investigar as barragens em nossa cidade”. Vereador Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo: “Presidente”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor
Presidente”. Senhor Presidente: “só um minutinho. Vereador Tiago Tito, no momento
oportuno da reunião ordinária, o senhor faz o requerimento”. Vereador Silvânio Aguiar
Silva: “só para lembrar, Senhor Presidente, que na sexta-feira o Deputado José Silva
estará em Brumadinho, ele está capitaneando, a nível federal, uma comissão que vai
tratar das barragens do Brasil inteiro. E nessa sexta-feira, parece que eu mencionei aqui
que ele viria na nossa região, com certeza, vou tentar trazê-lo aqui na Casa, mas ele
estará em Brumadinho tratando da questão lá de Brumadinho”. Vereador Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo: “Presidente, pela ordem”. Senhor Presidente: “com a palavra
o vereador Álvaro Azevedo”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “esse
assunto realmente é muito oportuno. Eu comentei com o Presidente um pouquinho antes
de a gente começar que na sexta-feira eu e o vereador Leleco, de Raposos, já temos uma
vistoria técnica nas barragens da AngloGold, a convite da empresa, nós dois estaremos
lá na sexta-feira. E já coloco, naturalmente, à disposição aqui também a doutora
Priscila, que é minha assessora, ela tem mestrado em direito minerário, então ela vai
poder auxiliar muito esta Casa também, naturalmente de forma espontânea”. Senhor
Presidente: “neste momento, estaremos encerrando a reunião solene e, posteriormente,
estaremos dando início à reunião ordinária. Eu gostaria de comunicar que esta reunião
será muito rápida, a pauta está vazia, então eu acredito que dentro de, no máximo, dez
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minutos, nós estaremos encerrando a reunião ordinária e aí receberemos os
cumprimentos dos presentes”. 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 as ausências justificadas dos vereadores Flávio de
Almeida e José Guedes. O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus e em nome do
povo nova-limense, declarou aberta a reunião ordinária. Logo após, comunicou que a
Ata da Reunião Ordinária do dezoito de dezembro de dois mil e dezoito; a Ata da
Reunião Extraordinária do dia vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito; a Ata da
Reunião Extraordinária do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e dezoito; a Ata da
Reunião Extraordinária do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e dezoito foram
encaminhadas aos gabinetes para os vereadores conferirem-nas. Colocou-as em
discussão, nenhum vereador se manifestou. O Plenário aprovou as quatro Atas por oito
votos. O Senhor Secretário proferiu leitura das correspondências recebidas: 1) Do
vereador Flávio de Almeida: “Ofício nº 020/2019. Nova Lima, 05 de fevereiro de 2019.
Exmo. Dr. Fausto Niquini. DD. Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima.
Prezado senhor, Primeiramente gostaria de parabenizar a V. Exa. pela posse na data de
hoje, estendendo os cumprimentos a todos os membros da Mesa Diretora para o Biênio
2019/2020. Assim, desejo sucesso nessa nova fase, que os trabalhos possam gerar
plenitude nas ações no sentido de alcançar principalmente aqueles aos quais são os
destinatários de nosso empenho frente ao Legislativo. Aproveito a oportunidade para
manifestar que por motivo de compromissos preexistentes, não será possível o
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comparecimento na cerimônia, certo de contar com a compreensão de V. Exa. Certo de
merecer a valiosa atenção, antecipo agradecimentos. SD Flávio de Almeida, vereador”.
2) Do vereador José Guedes: “Ofício nº 14/2019. Nova Lima, 04 de fevereiro de 2019.
Exmo. Sr. Dr. Fausto Niquini. Dileto Presidente. Receba meus sinceros cumprimentos,
ocasião em que lamentavelmente justifico minha ausência aos trabalhos do dia
05/02/2019 na solenidade de posse da Mesa Diretora. Como é de conhecimento de V.
Exa., encontro-me em recuperação de cirurgia a qual fui recentemente submetido, o que
impossibilita-me comparecer. Desejo a V. Exa. e demais membros da Mesa Diretora
para o biênio 2019/2020 sinceros votos de sucesso. Atenciosamente. José Guedes,
vereador”. Senhor Presidente: “inexistência de proposições e pareceres. Segunda parte,
inexistência de projetos. Terceira parte, discussão e votação de indicações, moções e
requerimentos. Solicito ao vereador Álvaro Azevedo que leia a moção de pesar”. O
Senhor Secretário proferiu leitura: “Moção de pesar. À Mesa Diretora. Os vereadores
infra-assinados, em consonância com o disposto no Regimento Interno desta Casa
Legislativa, propõem a presente moção de pesar que visa transmitir votos à família
enlutada do Sr. Luciano Vítor Gomes. Luciano Vítor Gomes, carinhosamente conhecido
como Luck, deixou para sua família um exemplo de esposo, pai, amigo, filho e nunca
mediu esforços para transformar o meio onde viveu. Ex-vereador, ex-presidente da
Câmara Municipal, ex-secretário da Câmara Municipal, ex-vice-prefeito da nossa
cidade, ex-presidente da Associação dos Servidores Públicos, ex-presidente do Partido
Social Liberal, enfim, seus feitos foram enormes e a poeira do tempo não irá apagar
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todas as suas conquistas. Podemos dizer que o Luck, enquanto esteve conosco, foi um
exímio construtor de consensos e de pontes de diálogo, e como ele dizia: ‘a política
somente vale a pena se for para fazer para o bem e transformar a sociedade’. Luck fez
muito por Nova Lima e deixa a certeza de que o respeito, a humildade e o amor ao
próximo é sempre o melhor caminho para conquistar uma sociedade mais fraterna e
justa. Neste momento de dor, estes vereadores deixam externada sua imensa gratidão,
em nome do povo de Nova Lima, desejando que descanse em paz, ao lado de nosso
bom Deus. Paço do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 05 de fevereiro de
2019”. Senhor Secretário: “assinaram todos os vereadores, Presidente”. Vereador Tiago
Almeida Tito: “Senhor Presidente, só para não esquecer que a gente tem que votar”.
Senhor Presidente: “em discussão, em votação a moção”. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “Senhor Presidente, queria essa moção pela Casa, tem como? Vamos fazer
pela Casa”. Senhor Presidente: “já está assinado”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio:
“então, não precisa votar”. Senhor Presidente: “não precisa votar, é pela Casa”.
Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu tenho um requerimento verbal, Senhor
Presidente”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela ordem”. Senhor
Presidente: “pela ordem, vereador Tiago Tito”. Vereador Tiago Almeida Tito: “só
mandar um grande abraço aos familiares do Luck, um político nato. Quando eu iniciei
minha vontade, meu interesse político, eu sentava nessas galerias aqui para assistir às
reuniões, Ronaldes lembra disso, e via a atuação aqui do vereador Luck, sempre de uma
forma muito proativa, um jovem extremamente promissor. Desejar à família meus
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sinceros sentimentos e que ele possa ainda caminhar junto ao Pai, que ele merece, um
cara muito bacana, um cara muito do bem, e que a família possa ter as condolências
desta Casa e da minha pessoa. Muito obrigado, Senhor Presidente”. Vereador
Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente, eu tenho um requerimento verbal”.
Vereador Tiago Almeida Tito: “estamos em requerimentos”. Senhor Presidente: “com a
palavra vereador Alessandro Coxinha”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “quero
agradecer à Rosana, do Acqua, e da Vanda, de Macacos, obrigado por nos homenagear
nesta posse. Tamo junto. Fiquei muito feliz, Rosana”. Senhor Presidente: “a senhora
quer fazer uso de cinco minutos ali no microfone? Vamos quebrar o protocolo, é um
assunto de interesse”. Senhora Rosana Bittermann: “boa noite. Desculpa, pessoas tão
importantes. Meus respeitos à Mesa, a todos os convidados que somos nós, a população
que merece ser ouvida. Fiquei muito comovida dessa mudança das pessoas poderem ter
voz, não só através de vocês, mas também dentro da própria Câmara. Agradeço demais
a sua última colocação porque eu estava muito angustiada ali, já ao lado do vereador
que estava sentado ali. E na hora que não se falava absolutamente nada de São Sebastião
das Águas Claras, eu fiquei um pouco angustiada, quando você falou, eu quase chorei.
Eu não sei o seu nome, você me desculpe. Tiago, muito obrigada. A situação da Mina
do Capão é muito grave, é mais grave até do que você colocou. É lógico que nós não
queremos rota de fuga mais porque em quatro minutos ninguém foge de nada, em doze
minutos também ninguém foge de nada, principalmente quando não se tem rota de fuga
em Macacos, Macacos só tem uma entrada e ela vai chegar até aqui em muito pouco
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tempo. Fora a de Congonhas. Então, o meu pedido, eu fiquei muito feliz com seu pedido
de CPI, mas nós temos que fazer isso, Excelentíssimo Presidente, assim, com muita
rapidez porque se isso não for investigado... Eu sei que o Vítor, Vice-Prefeito, está
correndo atrás para nos ajudar, eu tenho certeza, eu fui... Vanda pode, o próprio
Coxinha, eu fui agredida em uma das reuniões em Macacos, defendendo o prefeito. Eu
não estava defendendo um político, eu não estava defendendo um partido, eu estava
defendendo alguém, que em um grito pode nos defender, principalmente se você
representar essas questões na Assembleia Legislativa, vai ser de muito apoio. Nós
estamos precisando dessas coisas com muita rapidez, não é só a gente que está morando
nas manchas de risco, são todos os estragos que vão chegar até Nova Lima. É tudo, é
tudo, vai destruir tudo. E é muito delicada, porque a de Capão está trincada e todo
mundo sabe que ela está dessa forma e a comunidade não é informada de absolutamente
nada. A Vale não apareceu na reunião, não foi dar uma explicação. As mães estão
desesperadas, eu sei que eles estarão em uma reunião com Vítor amanhã, até tentando
remanejar a escola de lugar, porque a escola está na rota de riscos e são várias crianças
estudando lá. Eu sei que os meus cinco minutos já esgotaram, pena que eu não sei falar
tão brilhantemente como vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão adiantar essas
votações de CPI e essa ida aos lugares. Se vocês precisarem de ajuda técnica, eu
represento o Instituto Acqua – Águas do Quadrilátero, que está associado aos membros
da bacia hidrográfica do Rio das Velhas e eu tenho um técnico que pode nos ajudar, que
pode colaborar junto aos que vocês conhecem, já conhecedores desse processo. O meu
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contato já está com o vereador Boi, com o vereador Coxinha. A gente fala Boi e
Coxinha porque lá a gente sempre fala assim, com esse carinho, então vocês me
desculpem a intimidade. Mas Raposos também não fica fora dessa rota. Então, nós
temos que estar em alerta muito maior, um alerta muito maior do que as pessoas só
estarem sensibilizadas, achando que elas também não estão dentro desse perigo todo
que faz parte. É lógico que em mim vai chegar em doze minutos, em outras pessoas vai
chegar em quatro, em outras vai chegar em trinta e seis, em outras pode não chegar, mas
elas vão ser atingidas por essa tragédia, como não atingiu Brumadinho, mas olha só a
situação da cidade Brumadinho. Eu falo isso com muita propriedade porque eu fui
brigadista em Brumadinho, eu tenho sessenta e três anos, arregacei as mangas com os
meus filhos e fomos para lá e, olha, não tem o que dizer. SOS é a única coisa que eu
peço, imploro a vocês desta mesa, imploro à Assembleia Legislativa, deputado, imploro
SOS. Não adianta simplesmente não fazer as coisas com rapidez e agilidade necessárias.
Nós sabemos que a lei não permite, mas não é possível que vidas não são mais
importantes”. Senhor Presidente: “muito obrigado”. Senhora Rosana Bittermann:
“desculpem quebrar todo o protocolo. Parabéns pela posse de vocês. Eu vim aqui a
convite do Coxinha, nem foi para isso aqui, eu nem sabia que isso ia acontecer, mas
para homenageá-lo e porque você merece, você foi um apoio muito grande para mim na
hora que eu fui agredida, na defesa de políticos que só podem nos ajudar nesse
momento. Eu não sou ingênua não, eu sei de muita coisa, eu sou uma pessoa culta, eu
sou mestre em gestão ambiental, mestre em educação e administradora. Então, eu sou
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uma pessoa culta, mas eu não tenho por onde mais pedir SOS, a não ser às pessoas que
estão com o poder das canetas. Boa noite, muito obrigada”. Senhor Presidente: “muito
obrigado. Qual o nome dela? Dona Rosana, a senhora me fez lembrar, as palavras da
senhora, há mais ou menos uns... Isso foi em oitenta e nove, noventa e noventa e um,
quase trinta anos. Então, eu era oficial médico do Exército e a nossa unidade era
responsável pelo plano de evacuação em Angra dos Reis, naquelas usinas nucleares de
Angra 1, Angra 2 e a 3 me parece que está em construção até hoje. E em toda
residência, atrás da porta da cozinha, tinha uma sirene, Viviane. E o interessante era o
seguinte, eu me lembro muito bem, semestralmente era realizado um treinamento com
esses moradores de Angra dos Reis, até o cachorro das casas sabia para onde ele tinha
que ir no caso de a sirene tocar. E eu acho que é interessante aqui em Nova Lima,
estamos aqui ao lado do vice-prefeito, João Marcelo, o plano municipal de contingência,
eu acho que tinha que ser um plano divulgado, porque a gente sabe muito bem, como
muito bem o Tiago Tito falou, três minutos, quatro minutos, doze minutos e aí? Ir para
onde? Então, eu acho que já estamos passando da hora, Deputado Estadual, professor
Wendel Mesquita, de começarmos a pensar. Nós vivemos em uma região como se fosse
um vulcão adormecido, vários vulcões adormecidos. Então, eu acho que está na hora de
nós acordarmos e juntamente, o Legislativo e o Executivo, tomarmos frente disso. Está
certo? Pois não. É justo. Quarta parte”. Deputado Estadual Wendel Mesquita:
“Presidente, só um aparte aqui, quebrando o protocolo rapidamente”. Senhor Presidente:
“com a palavra o Deputado Estadual Wendel Mesquita”. Deputado Estadual Wendel
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Mesquita: “meu primeiro ato como deputado estadual foi assinar a CPI, que já passam
de cinquenta assinaturas na Casa, então essa semana ainda ela já será instaurada e com a
nossa participação. Segundo, amanhã eu

irei

apresentar um

requerimento,

especificamente de Nova Lima, para que a gente possa fazer uma audiência externa da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais aqui na Câmara Municipal, com a participação
de todos os vereadores para a gente fazer o levantamento dessas barragens, Tiago, e
conduzirmos em parceria, o Legislativo estadual com o Legislativo municipal. Amanhã
esse requerimento será apresentado na Comissão de Minas e Energia, tenho certeza que
será aprovado pela comissão e, com certeza, estaremos aí, lado a lado, com a população
de Nova Lima, com essa Casa, para tratar dessas questões mais do que urgentes”.
Senhor Presidente: “muito bem”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente”.
Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente. É porque eu estava no meu
requerimento, mas pode falar. Eu estava em meu requerimento”. Senhor Presidente:
“com a palavra o vereador Coxinha”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu ia
elogiar aqui a Rosana e a Vanda. E prometi à comunidade de Macacos, eu e o vereador
Boi, que na primeira reunião nós íamos entrar com um requerimento, porque não pode.
É o que o Tiago Tito falou, é o que a Rosana acabou de falar, o que a Vanda também
não falou, parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz também em Macacos,
Vanda, obrigado pela presença aqui. Mas eu e o vereador Boi propomos, na primeira
reunião, Senhor Presidente, entrar com um requerimento aqui, porque não dá tempo. O
que o Tiago Tito falou, a Rosana falou, nós temos... E hoje fico feliz que o vice-prefeito
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está aqui e a secretária de educação está aqui, sei que ela já está olhando. Mas,
secretária, tenho que entrar com esse requerimento porque eu prometi à comunidade de
Macacos e o meu requerimento, Senhor Presidente, é para que a prefeitura, urgente
mesmo, nem que as crianças não tenham aula, não tem problema, porque lá nós estamos
tratando de vida, não vai dar tempo e a primeira coisa que está na frente da barragem se
chama... A dois quilômetros, não vai dar tempo de tirar aquelas crianças todas, não dá.
Estava conversando com a minha esposa em casa, já foi professora lá em Macacos, ela
já sabe que não dá tempo de tirar as crianças. Então, o meu requerimento, Vanda e
Rosana, de primeira mão, é para que a escola de Macacos seja transferida urgentemente.
Tem lugar. Claro, eu tenho certeza que a Secretária Viviane já está olhando. Então, esse
é o meu requerimento. Estou aqui cumprindo o que falei com a comunidade de
Macacos. Se o vereador Boi quiser ser autor desse requerimento comigo, nós demos a
palavra e eu estou aqui. Esse é o meu requerimento, Senhor Presidente”. Senhor
Presidente: “com a palavra o vereador Boi”. Vereador José Carlos de Oliveira:
“Presidente, queria falar para o Coxinha que a gente está junto”. Senhor Presidente: “em
discussão, em votação o requerimento do vereador Coxinha”. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “e Boi, eu e Boi”. Senhor Presidente: “Coxinha e Boi. Oito votos,
aprovado”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, questão de ordem. Eu
preciso fazer o requerimento”. Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Tiago
Tito. Eram só cinco minutos, dez minutos”. Vereador Tiago Almeida Tito: “é só porque
a gente precisa formalizar”. Senhor Presidente: “ah, o Presidente é democrático”.
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Vereador Tiago Almeida Tito: “não, é porque eu preciso formalizar nesse momento
aqui o pedido da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI que a gente vai
denominar a CPI das barragens de Nova Lima. Quero que conste o seguinte objeto
nessa CPI: investigação técnica operacional de todas as barragens do município, com
apresentação dos planos e prazo de descomissionamento de todas as barragens da
cidade. Só para vocês terem uma ideia, nessas vinte e seis barragens, nós temos
cinquenta milhões, quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco metros
cúbicos de rejeitos dentro de Nova Lima. E já aproveitando, caso seja aprovado, em
decorrência da urgência da situação, que a Câmara já faça ofício às mineradoras, se eu
não me engano, são só três responsáveis por essas vinte e seis, solicite já os relatórios
do sistema integrado de gestão e segurança de barragens de mineração. Isso eles tinham
que apresentar à Agência Nacional de Mineração, de quinze em quinze dias, hoje a
legislação foi alterada, eles têm que apresentar de forma diária. Que já apresentem para
esta Casa esses relatórios das vinte e seis barragens, os planos de descomissionamento e
os planos de emergência que são fundamentais, principalmente para as comunidades
que estão no entorno. Esse requerimento vai em meu nome e do vereador Silvânio que
também esteve presente na reunião lá em São Sebastião das Águas Claras, em Macacos.
Muito obrigado, Senhor Presidente”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “vereador”.
Senhor Presidente: “vereador Tiago Tito, sugiro que esse requerimento saia em nome da
Casa, assim nós poderemos formalizá-lo porque precisa, no mínimo, quatro
assinaturas”.

Vereador Tiago Almeida Tito: “sem problema nenhum”. Senhor
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Presidente: “eu gostaria de assinar”. Vereador Tiago Almeida Tito: “claro, quem quiser
assinar, está à vontade”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, também
conforme o vereador já tinha dito, o vereador Boi e o vereador Coxinha foram em uma
reunião, em um dia e no dia posterior eu estive na reunião também, participei. Agradeço
à comunidade de São Sebastião das Águas Claras que elucidou lá várias coisas que
confesso que eu não sabia, liguei imediatamente para o Deputado Zé Silva. E espero que
a gente possa, nessa sua atitude louvável, vereador Tiago Tito, que a gente possa
acelerar esse processo e fazer com que a nossa população tenha segurança. No caso de
Macacos, de São Sebastião das Águas Claras, eu penso que tem um perigo maior ainda,
São Sebastião das Águas Claras vive eminentemente da questão do turismo. Então, a
pessoa quando vê aquele perigo lá de uma barragem estourar, ela não vai para lá mais.
Olha como que fica a economia dessa região, lá não é um bairro, é um distrito. Então, as
senhoras estão cobertas de razão, contem com o meu apoio e contem com o apoio da
Casa Legislativa, dos deputados, nós vamos estar juntos. Muito obrigado, Senhor
Presidente”. Senhor Presidente: “de nada. Mais algum vereador? Quarta parte,
inexistência de oradores inscritos”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente”.
Senhor Presidente: “é pela Casa, não precisa de votação. Encerramento: agradecemos a
presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa noite
a todos e muito obrigado”._________________________________________________

