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Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia trinta de abril de dois mil e dezenove, às dezoito horas e quinze minutos, reuniuse 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. 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 presença de todos os
vereadores. O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, declarou aberta a reunião e, em seguida, convidou todos para, de pé, ouvir o
Hino Nacional. Logo após, vereador Ederson Sebastião Pinto: “Presidente, pela ordem”.
Senhor Presidente: “Kim, só um minutinho. Eu gostaria de pedir a compreensão dos
meus pares. A questão de ordem, fazer uso da palavra antes da pauta, nós abrimos
exceção somente quando for solicitação de um minuto de silêncio. Por quê? Porque a
pauta é prioridade, a gente dá questão de ordem e, às vezes, já houve casos aqui de ficar
uma hora, duas horas discutindo outros assuntos que não fossem a pauta. Entendeu,
Kim? Então, se for minuto de silêncio”. Vereador Ederson Sebastião Pinto: “é sobre
isso mesmo, Presidente. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do
meu amigo, meu vizinho, Ednei; Sargento Faria também faleceu nessa semana e
Soneca. Então, morreram três pessoas queridas em nosso bairro, eu gostaria de pedir um
minuto de silêncio por essas três vítimas, que as famílias se confortem com Deus, que
Deus abençoe cada um deles”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu
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gostaria também de acrescentar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor
Bráulio Carsalade Villela, tem uma representação muito grande em nosso município,
gostaria que fosse acrescentado”. Senhor Presidente: “solicitação dos vereadores Kim
do Gás e Silvânio Aguiar, consulto o Plenário para que façamos um minuto de silêncio
em memória desses falecimentos”. Decorrido um minuto, Senhor Presidente: “obrigado
a todos”. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que a Ata da Reunião Ordinária
do dia vinte e três de abril de dois mil e dezenove foi encaminhada aos gabinetes para os
vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão, nenhum vereador se manifestou. O
Plenário aprovou a Ata por nove votos. O Senhor Secretário proferiu leitura das
correspondências recebidas: 1) Convite da direção do Sindicato dos Mineiros de Nova
Lima e Região, na pessoa do Presidente Marcelino Antônio Edwirges, para a tradicional
Festa do Trabalhador 2019. Data: 1º de maio. Início: 10 horas. Local: Clube do
Sindicato. Senhor Presidente: “agradecer o convite. Com certeza, amanhã, nós vamos lá
homenagear, participar com os trabalhadores; não é, Delma? Próxima correspondência”.
2) Ofício nº 18/2019. Nova Lima, 29 de abril de 2019. Do senhor Eric Camargo,
Presidente da Associação Comunitária José de Almeida – ACJA. Ref.: Demanda da
comunidade. Solicita à Casa que possa viabilizar um local apropriado para as atividades
da ASCAP – Associação dos Catadores de Papel e Materiais Recicláveis, localizado às
margens da MG 030, Vila Industrial, pois os moradores e vizinhos do imóvel estão
sofrendo com o mau cheiro do local e infestação de ratos em suas casas. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, nessa correspondência do Presidente da
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Associação Comunitária José de Almeida, o senhor me permite fazer uma fala ou não?”.
Senhor Presidente: “faz o seguinte, deixa no final, o senhor... Tá?”. Vereador Silvânio
Aguiar Silva: “tá”. Senhor Presidente: “eu peço a compreensão do senhor”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “de qualquer forma, eu cumprimento o presidente que está aqui
presente. Muito obrigado, Senhor Presidente, compreendo”. Senhor Presidente: “mas eu
dou para o senhor cinco minutos depois”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “sim. É
porque eu não vou estar aqui depois, mas não tem problema não, está ótimo”. Senhor
Presidente: “espero que o senhor compreenda”. Vereador Flávio de Almeida: “Senhor
Presidente, questão de ordem. É questão de ordem mesmo, é questão de ordem”. Senhor
Presidente: “diga”. Vereador Flávio de Almeida: “dez segundos. Primeiro que eu estou
com algo pessoal para resolver, então, vou ter que sair daqui a pouco. Mas eu queria, em
nome da Casa, desejar ao vereador Silvânio uma boa cirurgia, vereador. Que Deus
esteja com o senhor em sua caminhada nessa cirurgia e pode contar comigo. Às vezes, a
gente tem esses embates, mas são embates só para a gente... Só positivo mesmo. Então,
que Deus esteja com o senhor”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “vou só agradecer,
Senhor Presidente. E eu aproveito para dizer que quando for dezenove horas, eu vou ter
que me retirar da reunião, por isso eu queria fazer essa manifestação, mas está
tranquilo”. Senhor Presidente: “o senhor fique bem tranquilo que essa cirurgia é bem
tranquila”. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que
deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.758/2019, autoria do vereador Wesley de
Jesus Silva, que “Dispõe sobre a concessão de isenção da taxa de inscrição em
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concursos públicos municipais para doadores de medulo óssea”. Encaminhado à
Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. 2) Projeto de Lei
nº 1.759/2019, autoria do vereador Wesley de Jesus Silva, que “Institui a semana de
valorização à família”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão
de parecer. 3) Projeto de Lei nº 1.788/2019, autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa indicativa de locação nos
prédios utilizados pela administração pública direta, indireta e autárquica no âmbito
municipal, e dá outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça
para emissão de parecer. 4) Projeto de Lei nº 1.789/2019, autoria do vereador José
Carlos de Oliveira, que “Denomina PSF – Posto de Saúde da Família ‘Dra. Kátia
Rejane Barbosa’, localizado no Bairro Balneário Água Limpa ”. Encaminhado à
Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. Senhor Presidente: “Senhor
Presidente: “parabéns, vereador Boi, mais do que merecido esse nome ao PSF”.
5) Projeto de Lei nº 1.792/2019, autoria do vereador Flávio de Almeida, que “Dispõe
sobre a instituição do Dia Municipal de Combate ao Feminicídio”. Encaminhado à
Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. 6) Projeto de Lei
nº 1.794/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que “Institui o ‘Dia
Municipal do Advogado’ no Município de Nova Lima e dá outras providências”.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. 7) Projeto de
Lei nº 1.797/2019, autoria do vereador Ederson Sebastião Pinto, que “Estabelece a
instalação de alerta de segurança nos ônibus do Transporte Público Municipal e dá
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outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. 8) Projeto de Lei nº 1.800/2019, autoria do vereador Fausto Niquini Ferreira,
que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras providências” –
Associação Cultural e Artes Marciais Popeye Team. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer. 9) Projeto de Lei nº 1.801/2019, autoria
do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal nº 2.671, de 28 de dezembro de 2018,
que Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual – Quadriênio 2018-2021, do Município
de Nova Lima”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. Eu não vejo
problema nenhum da leitura, é só uma questão regimental. Desculpa, primeiro, boa
noite, nobres vereadores, público que nos assiste aqui pela galeria e nos assiste pela TV
Banqueta. Mas esses dois últimos projetos, o oito e o nove, não foi entregue para a
gente cópia aqui. Então, só para inteirar”. Senhor Presidente: “posteriormente será
encaminhado aos gabinetes”. Vereador José Geraldo Guedes: “Presidente, questão de
ordem”. Senhor Presidente: “com a palavra o vereador José Guedes”. Vereador José
Geraldo Guedes: “eu queria fazer um relato aqui, dois minutos. Quero relatar o seguinte,
mandar um recado para o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues que este vereador aqui de
sete mandatos, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “vereador, será que o senhor
poderia aguardar a leitura dos pareceres, que aí o senhor...”. Vereador José Geraldo
Guedes: “não, nós combinamos que seria antes dos pareceres. O senhor podia fazer o
favor, para não acontecer o que aconteceu na outra semana, abandonaram o Plenário e
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não teve quórum, eu quero dar o recado, eu fui atingido. Então, Senhor Presidente,
mandar um recado para o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues que eu nunca, jamais, em
tempo algum... Eu vou dar continuidade depois que eles voltarem”. Vereador Ederson
Sebastião Pinto: “mas não deu quórum, Presidente, tem que ter quórum para continuar”.
Senhor Presidente: “está sem quórum”. Vereador Ederson Sebastião Pinto: “a reunião
acabou”. Senhor Presidente: “declaro encerrada a reunião. Boa noite. Muito obrigado a
todos”._________________________________________________________________

