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Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e oito de maio de dois mil e dezenove, às dezoito horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores
vereadores: Fausto Niquini Ferreira – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio – VicePresidente 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 ausência do
vereador Ederson Sebastião Pinto. O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus e em
nome do povo nova-limense, declarou aberta a reunião e, em seguida, convidou todos
para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Logo após, o Senhor Presidente comunicou que a
Ata da Reunião Ordinária do dia vinte e um de maio 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 oito votos. O Senhor
Secretário proferiu leitura da correspondência recebida: Ofício 001/2019. Nova Lima,
27 de maio de 2019. Dos moradores do Bairro Cariocas. Agradecem e apresentam
sinceros cumprimentos ao Ilmo. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo junto àquela comunidade. Agradecem pela
implantação do Projeto Zumba, pela reforma e capina da quadra e calçadas.
Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada
na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.810/2019, autoria do Poder Executivo, que “Autoriza
repasse de recursos financeiros decorrentes de transferências da União e do Estado para
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a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes”. Vereador Tiago Almeida Tito:
“Senhor Presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha
fisicamente nas nossas galerias e o público que nos assiste pela TV Banqueta. Eu queria
rogar, mais uma vez, aos meus colegas que votassem comigo esse pedido de dispensa
de pareceres e interstícios desse Projeto de Lei 1.810. Isso é um recurso do Ministério
da Saúde destinado, encaminhado fundo a fundo, e foi encaminhado ao Fundo Estadual
de Saúde, uma quantia de duzentos mil reais para custeio temporário de assistência de
média e alta complexidade. Esse recurso foi repassado desde 2018, essa Resolução
6.505 do Estado, e já está na prefeitura há algum tempo. O que ocorre? Se a gente não
votar esse projeto hoje, dia três de junho é o prazo máximo para os entes que aqui estão,
nesta Portaria, recebam e utilizem o recurso, senão ele terá que ser devolvido para a
União, ou seja, duzentos mil reais que, se a gente não aprovar hoje, vão ser devolvidos
para os cofres da União. Então, eu queria pedir aos nobres pares, pedindo desculpas a
todos os membros de comissão, mas que votassem comigo essa dispensa de pareceres,
interstícios e que a votação ocorra hoje, em primeiro e segundo turno, nesta reunião.
Não é dúvida para ninguém a importância de recursos para o nosso Hospital Nossa
Senhora de Lourdes. Muito obrigado”. Senhor Presidente: “um projeto de tamanha
importância, não sei por que deixa para a última hora, não é? Então, só ratificando, é
realmente em relação ao tempo de vencimento, então a próxima reunião já seria dia
quatro, o prazo termina dia três. Então, atendendo à solicitação do vereador Tiago Tito
para que dispensemos interstícios, pareceres e votemos esse projeto hoje. Em votação,
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os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos.
2) Projeto de Lei nº 1.811/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que
“Dispõe sobre prioridades de vagas em creches e escolas municipais e conveniadas para
crianças vítimas de violência e crianças filhas de vítimas de violência doméstica”.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. 3) Projeto de
Lei nº 1.812/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que “Dispõe sobre
afixação de lista dos médicos plantonistas, do responsável pelo plantão e do número de
leitos credenciados, ocupados e livres, em estabelecimentos públicos e particulares de
saúde no Município de Nova Lima e dá outras providências”. Encaminhado à Comissão
de Legislação e Justiça para emissão de parecer. 4) Projeto de Lei nº 1.814/2019, autoria
do vereador Tiago Almeida Tito, que “Inclui no Calendário Oficial do Município de
Nova Lima a Novena e Festa de Santa Efigênia”. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer. O Senhor Presidente nomeou o vereador
Alessandro Luiz Bonifácio como Relator da Comissão de Legislação e Justiça em
substituição ao autor da proposição. 5) Projeto de Lei nº 1.815/2019, autoria do
vereador Silvânio Aguiar Silva, que “Dá denominação a logradouro público que
menciona, além de dar outras providências” – Poliesportivo Municipal Antônio Carlos
de Oliveira – Carlão. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. 6) Projeto de Lei nº 1.816/2019, autoria do vereador Ederson Sebastião Pinto,
que “Institui a Semana da Doação de Livros no Município de Nova Lima e dá outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
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parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão
de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.753/2019,
autoria do vereador Wesley de Jesus Silva, que “Dispõe sobre o registro, o
acompanhamento e a fiscalização da exploração de recursos minerais no território do
Município de Nova Lima e dá outras providências”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto. 2) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça
referente ao Projeto de Lei nº 1.762/2019, autoria do vereador Wesley de Jesus Silva,
que “Institui as Hortas Comunitárias no âmbito do Município de Nova Lima”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à
Comissão de Serviços Públicos Municipais. 3) Parecer da Comissão de Serviços
Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.764/2019, autoria do vereador
Alessandro Luiz Bonifácio, que “Institui Licenciamento Especial para estacionamento
de veículo a serviço da Justiça Estadual de Minas Gerais”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto. 4) Parecer da Comissão de Serviços Públicos
Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.771/2019, autoria do vereador Silvânio
Aguiar Silva, que “Dispõe sobre a proibição de inauguração e entrega de obras
incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. 5) Parecer da Comissão de
Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.774/2019, autoria do vereador
Wesley de Jesus Silva, que “Dá nova denominação à Unidade Básica de Saúde do
Bairro Cascalho” – Dr. Lúcio Eustáquio Vieira. A comissão emitiu parecer favorável à
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tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
Municipais. 6) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.777/2019, autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Conselho de
Desenvolvimento
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Municipal
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Desenvolvimento Econômico de Nova Lima e dá outras providências”. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de
Serviços Públicos Municipais. 7) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente
ao Projeto de Lei nº 1.782/2019, autoria do vereador Tiago Almeida Tito, que “Dispõe
sobre nova delimitação do Bairro Canto da Mata 2 (dois) que passa a ser denominado
Canto da Mata, incorporando áreas remanescentes do Loteamento Canto da Mata 01 e
Canto da Mata 02”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que
foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. 8) Parecer da Comissão
de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.783/2019, autoria do vereador
Tiago Almeida Tito, que “Dispõe sobre nova delimitação do Bairro Mirante da Mata
que passa a incorporar área remanescente do Loteamento Canto da Mata e do
Loteamento Mirante da Mata”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. 9) Parecer
da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei
nº 1.784/2019, autoria dos vereadores Tiago Almeida Tito e Silvânio Aguiar Silva, que
“Dispõe sobre a vedação de acúmulo das funções de motorista e cobradores de
transporte coletivo no Município de Nova Lima, bem como proíbe que as pessoas
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deficientes, autistas, idosos, gestantes, lactantes e acompanhadas por crianças no colo,
sejam transportadas em pé”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
projeto. 10) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto
de Lei nº 1.785/2019, autoria do vereador José Geraldo Guedes, que “Dispõe sobre o
Dia Municipal do Mototaxi”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
projeto. 11) Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas
referente ao Projeto de Lei nº 1.787/2019, autoria do Poder Executivo, que Autoriza o
Executivo Municipal a retificar dispositivo da Lei Municipal nº 1.761, de 10 de julho de
2003”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. 12) Parecer da
Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao 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”. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto. 13) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais
referente ao Projeto de Lei nº 1.795/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira,
que “Institui o ‘Dia Municipal do Médico’ no Município de Nova Lima e dá outras
providências”. 14) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de
Lei nº 1.798/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que “Denomina ‘Escola
Municipal Urcino do Nascimento’, localizada no Bairro Balneário Água Limpa”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhada à
Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente nomeou o vereador
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo como Relator da Comissão de Serviços
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Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição. 15) Parecer da Comissão
de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.799/2019, autoria do vereador
José Carlos de Oliveira, que “Torna obrigatória a cessão gratuita de ônibus por parte das
empresas de transportes coletivos para atender a cortejos fúnebres e dá outras
providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi
encaminhada à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente
nomeou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio como Relator da Comissão de Serviços
Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição. 16) Parecer da Comissão
de Serviços Públicos Municipais referente ao 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. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. 17) Parecer da
Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.802/2019, autoria do
vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que “Altera o artigo da Lei
Municipal nº 2.590/2017” – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhada à Comissão de
Serviços Públicos Municipais. 18) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça
referente ao Projeto de Lei nº 1.804/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira,
que “Dispõe sobre o estímulo às ações de combate ao suicídio e de promoção do direito
ao acesso à saúde mental entre crianças e adolescentes no âmbito do Município de Nova
Lima”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi
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encaminhada à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente
nomeou o vereador Ederson Sebastião Pinto como Relator da Comissão de Serviços
Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição. 19) Parecer da Comissão
de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.805/2019, autoria do vereador
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que “Cria o Programa ‘Cultura da Nossa
Gente’ com o objetivo de fomentar e incentivar a cultura local no Município de Nova
Lima e dá outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. 20) Parecer
da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.806/2019, autoria
do vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que “Dá denominação à via
pública que menciona”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto,
que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. 21) Parecer da
Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.807/2019, autoria do
vereador Ederson Sebastião Pinto, que “Institui o Programa ‘Adote uma Praça’ e dá
outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que
foi encaminhada à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Vereador Tiago Almeida
Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. Seguindo o seu rito, só para fazer uns registros
aqui. Cumprimentar e agradecer a presença do Luís Dutra, que é responsável pelo Portal
Nova Lima de Notícias, está aqui no Plenário; o Renato Felipe, que é o responsável pelo
Portal Sempre Nova Lima; o Fernando Starling, representando a comunidade do Vila
Castela; e o Luís Henrique, representando a comunidade do Ouro Velho. Muito
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obrigado pela presença de vocês”. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em
discussão e votação: 1) Senhor Presidente: “por deliberação plenária, coloco em
primeira votação o Projeto 1.810/2019, que é o projeto que o vereador Tiago Tito
solicitou em relação ao hospital, os duzentos mil reais, com a dispensa de interstícios e
pareceres. Em primeira votação, em discussão, os vereadores que concordam
permaneçam como estão. Aprovado, oito votos. Em discussão, em segunda e última
votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos.
Encaminho à sanção. Vereadores que votaram a favor nas duas votações: Alessandro
Luiz Bonifácio, Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Flávio de Almeida, José
Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley
de Jesus Silva. 2) Projeto de Lei nº 1.754/2019, autoria do vereador Wesley de Jesus
Silva, que “Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Nova Lima o
Encontrão Jovem”. Em discussão, o vereador Wesley de Jesus Silva: pela ordem,
Presidente. Boa noite a todos que estão aqui presentes, os que nos acompanham pela TV
Banqueta. Eu gostaria de ressaltar que este projeto foi um pedido da Igreja Assembleia
de Deus, que hoje detém mais de quatro mil e quinhentos membros, portanto, uma das
maiores igrejas do município, faz esse ‘Encontrão Jovem’ há vinte e cinco anos, na
época do carnaval, que motiva os jovens evangélicos, ao invés de ir para as ruas, se
reunirem no mesmo espaço para proferir e comungar da mesma fé. Então, é um evento
que já está marcado no Calendário do Município e tenho certeza que vai agregar e muito
para a comunidade evangélica. Então, rogo aos nossos pares que deem o total apoio, que
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votem favorável a este projeto que tem como criador, fundador e hoje dirigente o Pastor
Gegê que, há décadas, está à frente da Igreja Assembleia de Deus”. Vereador Flávio de
Almeida: “Senhor Presidente, questão de ordem. É só dizer que esse projeto sempre
esteve nos governos passados, Carlinhos, Cassinho, sempre teve ajuda, sempre esteve
no Calendário, sempre ocorreu. É porque a gente vê muito a Casa dizer que nos outros
governos nunca ocorreu, não é? Os dois projetos, o ‘Encontrão Jovem’ como a ‘Marcha
para Jesus’ sempre foram programas dos ex-governos, Carlinhos Rodrigues e Cassinho,
sempre estiveram dentro, sempre tiveram a participação, sempre tiveram dinheiro. E o
Gegê é um companheirão meu do Batalhão de Choque”. Senhor Presidente: “em
segunda e última votação, em discussão. Em votação, os vereadores que concordam
permaneçam como estão. Reprovado, cinco a três. O projeto do vereador Wesley de
Jesus foi reprovado”. Vereadores que votaram contra: Alessandro Luiz Bonifácio,
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Flávio de Almeida, Silvânio Aguiar Silva e
Tiago Almeida Tito. Vereadores que votaram a favor: José Carlos de Oliveira, José
Guedes e Wesley de Jesus Silva. 3) Projeto de Lei nº 1.755/2019, autoria do vereador
Wesley de Jesus Silva, que “Institui o Dia Municipal da Marcha para Jesus e dá outras
providências”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Eu vou pedir
vista do 2, que eu vou convidar todos os Pastores para virem na próxima sessão. Vou
pedir vista do 3, vou pedir vista do 4, do 5, do 9, que eu vou uma consulta popular
quanto a este projeto do veto, que eu acho que vai cair também, doando cento e trinta
milhões praticamente para empreendedores e situações particulares, e do 8 eu vou pedir

11

vista também”. Senhor Presidente: “o projeto número nove, vereador Wesley de Jesus,
tem que ir à votação porque o prazo já expirou. 4) Veto do Poder Executivo a Projeto de
Lei nº 1.728/2018, autoria do vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que
“Dispõe sobre os loteamentos de acesso controlado e dá outras providências”. Senhor
Presidente: “em primeira e única votação. Em discussão”. Vereador Tiago Almeida
Tito: “Senhor Presidente, só formaliza direitinho como vai ser a votação do veto,
contrários e favoráveis como vão ficar, por gentileza”. Senhor Presidente: “vou deixar
bem claro, vereador Tiago Tito, muito bem lembrado. Em primeira e única votação, em
discussão. Com a palavra o vereador José Guedes”. Vereador José Guedes: “por favor, o
número do projeto”. Senhor Presidente: “é o número nove aqui, 1.728”. Vereador
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “mas tem o seis e o sete”. Senhor Presidente:
“é porque o vereador Wesley de Jesus pediu vista em todos os outros projetos”.
Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “o seis não”. Vereador Wesley de
Jesus Silva: “e nem o sete”. Senhor Presidente: “uai, eu entendi errado aqui. Vamos lá,
vamos para o veto. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam com a
manutenção do veto permaneçam como estão. O Veto do Projeto de Lei nº 1.728 foi
derrubado”. Vereadores que votaram contra a manutenção do veto: Alessandro Luiz
Bonifácio, Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de
Almeida, Silvânio Aguiar Silva e Tiago Almeida Tito. Vereador que votou a favor da
manutenção do veto: José Carlos de Oliveira. Os vereadores José Guedes e Wesley de
Jesus Silva estavam ausentes do Plenário no momento da votação do veto. Vereador
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Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente. Eu só queria primeiro agradecer
aos vereadores por terem feito justiça na noite de hoje por derrubarem o veto. Os dois
vereadores que se ausentaram afirmaram no final do ano passado, se não me engano,
que esse projeto, se fosse aprovado, a prefeitura estaria sujeita, vamos falar assim, a
uma doação de terrenos para ricos, no valor de cento e trinta milhões. Eles colocaram
em cheque aqui então, portanto, a minha conduta referente a este projeto. Eu estou
falando aqui para o Fernando e para o Luís, eu resolvi, portanto, já que eles duvidaram
da minha conduta, apresentar uma representação ao Ministério Público contra mim
mesmo, para o próprio Ministério Público poder falar se eu devia ou não alguma coisa
referente a este projeto. A resposta do Ministério Público é arquivando porque não tem
fundamento a acusação que os dois fizeram à minha pessoa. Então, além de os
vereadores terem feito justiça, está aqui o pronunciamento do Ministério Público para
não pairar dúvida sobre o meu comportamento referente a este projeto. Muito obrigado
aos colegas vereadores”. 5) Projeto de Lei nº 1.766/2019, autoria do vereador José
Carlos de Oliveira, que “Denomina Ginásio Poliesportivo Marcos Sant’Anna Martins ao
Ginásio Poliesportivo do Bairro Jardim Canadá”. Em primeira votação, aprovado por
seis votos. Vereadores que votaram a favor: Alessandro Luiz Bonifácio, Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo, Flávio de Almeida, José Carlos de Oliveira, Silvânio Aguiar
Silva e Tiago Almeida Tito. Os vereadores José Guedes e Wesley de Jesus Silva
estavam ausentes do Plenário no momento da primeira votação. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “pede para votar em segunda, Boi, para já resolver”.
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Vereador José Carlos de Oliveira: “ótimo. Se o senhor puder fazer isso para mim, acaba
com isso”. Senhor Presidente: “atendendo à solicitação do nosso querido amigo Boi.
Em discussão, em segunda e última votação, Projeto de Lei nº 1.766/2019. Os
vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos”. Vereadores
que votaram a favor: Alessandro Luiz Bonifácio, Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo, Flávio de Almeida, José Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar
Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus Silva. 6) Projeto de Lei nº 1.773/2019,
autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
criação de plano e realização de simulado de abandono de área quando do início do ano
letivo nas instituições de ensino públicas e particulares de Nova Lima, inclusive
creches”. Em primeira votação, aprovado por oito votos. Vereador José Carlos de
Oliveira: “Senhor Presidente...”. Senhor Presidente: “atendendo à solicitação do
vereador Boi, consulto o Plenário para que façamos hoje ainda a segunda votação. Os
vereadores que concordam permaneçam como estão. Em votação, os vereadores que
concordam com o projeto permaneçam como estão. Aprovado, oito votos. Encaminho à
sanção”. Vereadores que votaram a favor nas duas votações: Alessandro Luiz
Bonifácio, Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Flávio de Almeida, José Carlos de
Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus
Silva. 7) Projeto de Decreto Legislativo nº 376/2019, autoria do vereador Tiago
Almeida Tito, que “Concede o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Ney Henrique
Mourão Maia”. Em primeira e única votação, aprovado por nove votos e encaminhado
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à promulgação. Vereadores que votaram a favor: Alessandro Luiz Bonifácio, Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de Almeida, José
Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley
de Jesus Silva. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente. Vereador Wesley,
Vossa Excelência pediu também vista do Projeto 1.780?”. Vereador Wesley de Jesus
Silva: “é o oito da pauta”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “o oito da pauta. Está ok.
Obrigado, Senhor Presidente”. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão
e votação os requerimentos: 1) Autoria do vereador José Carlos de Oliveira: Indicação.
Que o Poder Executivo Municipal remeta a esta Casa Legislativa Projeto de Lei que
verse sobre a criação da ronda integral de atendimento às mulheres vítimas de violência
doméstica. Aprovado, sete votos. 2) Autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio:
Requer ao Prefeito Municipal a sinalização adequada de estacionamento proibido em
frente à USB do Bairro Cruzeiro. Aprovado, sete votos. 3) Autoria do vereador
Alessandro Luiz Bonifácio: Requer ao Prefeito Municipal a limpeza de terreno
localizado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, em frente ao número 98 e providências.
Aprovado, sete votos. 4) Autoria do vereador José Guedes: Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito Vítor Penido de Barros a viabilização da “Feirinha da Banqueta”. Aprovado,
sete votos. 5) Autoria do vereador José Guedes: Requer que esta respeitosa Casa envie
moção de pesar para a família de Dr. Orville Perez Galastro pelo seu falecimento no
último dia 22 de maio de 2019. Senhor Presidente: “vereador José Guedes, será que o
senhor poderia me autorizar assinar com o senhor? Muito obrigado. Em discussão, em
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votação o requerimento do vereador José Guedes. Os vereadores que concordam
permaneçam como estão. Aprovado, sete votos”. 6) Autoria do vereador José Carlos de
Oliveira: Requer ao Senhor Prefeito Municipal, com intuito de atender à demanda da
população da cidade de Nova Lima, que seja viabilizado junto ao Governo Federal o
“Programa Saúde na Escola (PSE)”. Aprovado, sete votos. Senhor Presidente:
“agradecer a presença do ex-vereador, Quilinho. Obrigado por estar prestigiando a
nossa reunião”. 7) Autoria do vereador Tiago Almeida Tito: Requer que a Casa envie
moção de aplausos à senhora Maria Auxiliadora Couto Miranda, conhecida como
“Dorinha”, filha mais velha da saudosa Dona Maria Mosele Couto, em virtude da
comemoração de seus noventa anos de vida. Senhor Presidente: “vereador Tiago Tito,
eu ia fazer essa moção de aplausos, mas quando vi o senhor já tinha... Posso assinar?”.
Vereador Tiago Almeida Tito: “pode assinar com o maior prazer”. Senhor Presidente:
“a família toda de amigos, o Paulinho, o Oreba, então, seus noventa anos aí”. Vereador
José Geraldo Guedes: “Senhor Presidente, será que o senhor me permitiria fazer só um
comentário?”. Senhor Presidente: “pode, claro”. Vereador José Geraldo Guedes: “é
rápido. Eu quero desejar aqui...”. Senhor Presidente: “vereador José Guedes, é sobre
Dona Dorinha?”. Vereador José Geraldo Guedes: “não”. Senhor Presidente: “deixe-me
colocar em votação então”. Vereador José Geraldo Guedes: “sim”. Vereador Tiago
Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. Com o maior prazer, ainda mais colega
de partido, o senhor está comigo no PSD, você assinar comigo essa moção de aplausos.
Falar de Dona Dorinha é falar de uma família extremamente tradicional aqui na
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nossa cidade, tem raízes com a nossa cidade, um legado com a nossa cidade. E teve os
filhos, não é? O pai, filho, todos com um legado de serviços prestados também nesta
Casa Legislativa. E é muito bom você ver a Dorinha com noventa anos, com saúde,
lucidez e gozando da vida, podendo comemorar com a família todo esse tempo de vida.
Ficam aqui os desejos, que ela possa ter muita saúde e minha gratidão à toda a família
Pires do Couto por me abraçar, por me respeitar, por me acolher, por todo respeito com
que a família me trata. Tivemos uma confraternização muito simples, mas muito bonita
no último sábado para homenagear os noventa anos da Dona Dorinha. Então, fica aqui,
através desse registro da moção de aplausos, toda a nossa congratulação e também
homenagem à Dona Dorinha pelos seus noventa anos”. Senhor Presidente: “em
discussão, em votação a moção de aplausos do vereador Tiago Tito. Vereadores que
concordam permaneçam como estão. Aprovado, sete votos. Vereador José Guedes, pode
fazer uso da palavra”. Vereador José Geraldo Guedes: “o colega Boi esteve enfermo,
graças a Deus, retornou às nossas reuniões. Eu desejo ao senhor saúde. O senhor é uma
pessoa que eu conheci na terra do senhor, naquela rocinha lá, como o senhor diz. Então,
o senhor é uma pessoa humana, uma pessoa que sempre que tem alguém doente, o
senhor corre atrás e ajuda o próximo. Então, eu tenho certeza que o senhor já deu a volta
por cima e desejo ao senhor muita saúde e paz. E quero também, Senhor Presidente,
parabenizar o prefeito Vítor, o Secretário Ronaldo e o Comandante da Guarda
Municipal pela compra e entrega do colete e do rádio de comunicação. Há quanto tempo
que vem essa ladainha? O colete já estava vencido lá atrás e a Guarda sempre
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precisando do colete. Veio um colete moderno, pode chover, ele não vai encharcar.
Espero, muito em breve, que façam o curso e que a Guarda seja armada. É uma
covardia, às vezes, um, dois Guardas têm que enfrentar certos maus elementos, eu sou
testemunha disso, no dia da entrega eu relatei isso, teve a inauguração do Nacional,
cinco pessoas que não estavam em seu normal, cinco contra dois Guardas, os Guardas
não tinham sequer um cassetete. Então, nessa época, eu requeri a arma Taser, a
prefeitura adquiriu, mas hoje eu estou querendo um trinta e oito porque a barra está
pesada. Não é para matar ninguém, é para defender o Guarda que é pai de família.
Então, fica aqui o parabéns. Espero que o Vítor faça o concurso para mais sessenta, ele
prometeu mais sessenta Guardas. Nova Lima tinha acho que cento e doze, hoje está com
oitenta Guardas. Ao invés de aumentar, em quatorze anos, diminuiu. Então, fizeram um
concurso sim, a prefeitura cobrou, mas o concurso gorou, sequer devolveram o dinheiro
para os concursados que passaram e que pagaram a taxa. Nós tivemos uma batalha
grande aqui na Câmara, defendendo, tivemos três reuniões, a prefeitura sequer devolveu
o dinheiro. Não pode acontecer essas coisas. Nós estamos firmes, dando apoio para que
Nova Lima faça o concurso o mais rápido possível e que implante mais componentes na
Guarda, que vigie, principalmente, na porta das escolas. O que tem acontecido nas
portas das escolas é brincadeira, não vou citar as escolas, mas em sua maioria é
brincadeira, é facada, é tiro, é nego aparecendo até com metralhadora e ninguém fala
nada. Então, a Guarda é para guardar, realmente, os prédios municipais, principalmente
as escolas. A gente vem nessa batalha há anos e anos, atrasou sim a compra, atrasou por
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licitação. O maior problema do Brasil são as licitações, se tiver uma vírgula errada,
entra recurso e emperra tudo. Então, eu quero parabenizar os três aqui e a Guarda
Municipal que faz um excelente trabalho. Obrigado”. Vereador José Carlos de Oliveira:
“Senhor Presidente. Quero agradecer ao José Guedes, aos vereadores que me visitaram,
aos que me telefonaram, meu muito obrigado pela consideração. Estou aí para prestar
serviços à comunidade, por isso que eu fui eleito. Agradeço a todo o pessoal que se
manifestou com a minha saúde. Estou são, graças a Deus, todo mundo passa o que tem
que passar, mas estou aí com o coração maior ainda para ajudar o povo, porque eu fui
eleito foi para isso: para ajudar o meu povo. Agradeço de coração a vocês que se
preocuparam comigo, Deus lhes pague por tudo, muito obrigado mesmo, obrigado de
coração. Obrigado”. Senhor Presidente: “vereador Boi, eu quero ser solidário ao senhor
nesse momento. O senhor pode ter certeza que vai dar tudo certo porque o senhor é
muito bom, Boi. O senhor só deseja o bem para as pessoas, só ajuda as pessoas, por
onde a gente anda, a gente só ouve falar coisas boas do senhor. Então, o senhor é aquele
vereador que agrega, a gente gosta de estar perto, é bom estar perto do senhor. Então, o
senhor pode ter certeza que o senhor constrói pontes. E o senhor pode ter certeza que
pessoas como o senhor são sempre protegidas, têm uma luz divina, são sempre
protegidas por Deus, pode ficar tranquilo”. Vereador José Carlos de Oliveira: “obrigado,
Presidente”. Vereador Tiago Almeida Tito: “me dá um aparte? Eu acho que você
resumiu bem, a simplicidade que o Boi tem é contagiante aqui com a gente, é um
respeito no trato com cada um dos vereadores. É um cuidado quando a gente chega até
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ele para apresentar uma demanda de saúde de algum morador que a gente não está
conseguindo resolver, ele prontamente, ele não pede assessor, ele vai com a gente até o
local e tenta solucionar. Então, Boi, eu sou muito católico e eu tenho muita fé em Nossa
Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Pilar. Você pode ter certeza, o Presidente
colocou muito bem, você constrói pontes, que Deus vai estar contigo nesse momento,
Nossa Senhora Aparecida vai estar contigo nesse momento, porque você é um cara que
merece tudo de bom, você pode ter certeza. Então, fica aqui o meu registro de um
desejo muita saúde para você. Você sabe que eu dei sorte, fui te visitar e você teve alta,
eu fui lá levar a alta para o senhor. Então, assim, eu desejo, de coração mesmo, que você
possa estar sempre entre a gente e entre a população, que eu sei que o maior alimento,
que o seu maior combustível é estar do lado da população, principalmente a população
carente, que depende de alguns serviços da área de saúde. Fica registrado o meu abraço
para o senhor”. Vereador José Carlos de Oliveira: “meu amigo Tiago, não sou eu que
faço isso, é Deus que me ajuda a realizar o sonho do povo e o meu sonho, que é ajudar.
Fiz trinta anos esse ano como representante do povo, te contei lá, do meu passado, mas
toda vida eu fiz foi isso em minha vida. Não penso em ficar rico, eu penso é no povo,
penso em quem está ao meu lado, quem está precisando. Por que não ajudar a um
irmão? Por que não ajudar outras pessoas, deixar sofrer, se a gente pode fazer? Eu faço
de coração para todo mundo que precisar, está bem?”. Vereador Álvaro Alonso Perez
Morais de Azevedo: “Presidente, só aproveitando o ensejo também, o momento, para
dar aqui o meu testemunho também dessa alma caridosa que é o Boi. Acho que a única
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unanimidade nessa Casa é você, Boi. Todo mundo gosta de você, todo mundo te
admira, te respeita e realmente reconhece esse trabalho que você faz em prol da
população. Eu sou, inclusive, testemunha disso. Então, que Deus te abençoe e vida
longa para você”. Vereador José Carlos de Oliveira: “muito obrigado, muito obrigado”.
Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu também quero fazer coro aqui,
eu acho que o senhor foi muito assertivo nas palavras do senhor com relação ao Boi e é
justamente isso que a gente precisa, de pessoas que possam ser pontes. Boi, o senhor faz
isso muito bem, com essa simplicidade, com essa humildade que o senhor tem. Com
certeza o senhor não é bobo, ninguém faz o senhor de bobo, mas o senhor é uma pessoa
que tem um coração que Deus dotou de muito carinho, de muito amor e eu tenho muita
felicidade, muita alegria de ter conhecido o senhor, de ser amigo do senhor e por isso
rogo a Deus pela saúde do senhor para que a gente possa estar junto ainda nessa nossa
vida, durante muito tempo”. Vereador José Carlos de Oliveira: “vereador Silvânio, te
agradeço por essas palavras, a palavra ajuda a gente a ficar ótimo. Pode ter certeza, cada
dia que passa, Deus me dá saúde e abre as portas para eu levar. Eu gosto de abraçar o
pessoal todo que me procura. Graças a Deus, hoje, um senhor daqui quebrou o fêmur,
me ligou, está no hospital São Francisco, no Bairro da Graça. Eu não olho quem é, não
quero saber, eu quero que as pessoas... Eu vim aqui e recebo o meu dinheiro para
trabalhar pelo povo, por isso que eu sou povo. Agradeço as palavras, vamos continuar
trabalhando pelo o povo e estou aí para lutar por esse povo sofrido, que não tem
acesso... Às vezes, tem acesso, mas não chega na hora certa. Eu ajudo a chegar na hora

21

certa, graças a Deus, pela minha amizade, minha humildade, com humildade a gente
chega lá. Muito obrigado. Agradeço à Casa toda e, porque não, Nova Lima, que eu
represento. Muito obrigado, Deus lhes pague por tudo”. Vereador Tiago Almeida Tito:
“senhor vereador, até aproveitando, o senhor é um cara que constrói pontes e sempre
muito bem vindo em todos os locais, as portas do nosso partido estão abertas para o
senhor, o PSD”. Vereador José Carlos de Oliveira: “Tiago, eu não falo ‘dessa água, eu
não bebo’, entendeu? Nunca se deve falar. A melhor coisa hoje é você ter, eu aprendi
em minha cidade, sempre ter essa vontade de falar ‘dessa água, eu não bebo’. Todo
lugar que eu... Da minha cidade que eu saí, na minha cidade eu posso voltar, que as
portas estão abertas, graças a Deus, para você ver que eu tenho um fruto lá na minha
cidade, que é o meu filho, o segundo mais votado e tenho minha esposa que foi
vereadora lá, várias vezes, e a gente tem o respeito, não só por lá, região oeste, que é lá
a minha cidade. Tenho muito carinho por aquela região oeste de Minas Gerais. Então,
vim aqui para Nova Lima e amei, gostei de vir para aqui porque fui bem recebido e trato
bem o povo também, com muito carinho. Eu tenho muito amor pelo pessoal de Nova
Lima, que eu amo muito também. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos,
pessoal”. Senhor Presidente: “Tito, você acha que esse pessoal de Itapecerica é bobo?
Não é, você viu? Não é, Boi? Chegamos em Itapecerica, estávamos perdido em
Itapecerica, o cara pegou o caso: ‘não, eu vou ali, eu vou te levar onde o Boi está’. Você
é um cara muito querido realmente, Boi. Parabéns. A gente se sente bem em ser assim,
não é, Boi? É bom você ser...”. Vereador José Carlos de Oliveira: “a gente sempre
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ganha em ser bom, não é?”. Senhor Presidente: “você dorme bem, não é, Boi?”.
Vereador José Carlos de Oliveira: “sim”. Senhor Presidente: “você põe a sua cabecinha
no travesseiro e dorme”. Vereador José Carlos de Oliveira: “graças a Deus, fazendo o
bem, não olhando a quem e fazendo a sinceridade e a humildade, está certo? E obrigado,
muitas vezes, por vocês fazerem essa homenagem aqui para mim. Fico muito feliz”.
Senhor Presidente: “mais do que merecido”. Vereador José Carlos de Oliveira: “é
melhor fazer em vida do que se estiver morto”. Senhor Presidente: “isso, Boi.
Parabéns”. Vereador José Carlos de Oliveira: “obrigado”. 8) Autoria do vereador Tiago
Almeida Tito: Requer que a Casa envie moção de aplausos ao Padre Maicon Cleberton
de Paula, em virtude da comemoração do 6º ano da sua ordenação sacerdotal. Em
discussão, o vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, eu acho que já foi muito
bem elucidado, mas deixo algumas palavras. O Padre Maicon é um exemplo de líder. A
gente acompanha várias lideranças formando em vários setores da nossa sociedade. O
Padre Maicon, para quem conhece a história e quem vive a história da vida católica aqui
em Nova Lima, vai lembrar que ele começou aqui, na Paróquia de Nossa Senhora do
Pilar, ajudando o Padre João Marcelino. Desde menino, eu também acompanhava aqui,
sempre via o Padre Maicon, até então não era Padre Maicon, era coroinha, foi ajudando
o Padre João Marcelino e hoje representa a nossa comunidade como padre. Um jovem,
seis anos já da sua ordenação e impressionante, por onde ele passa, como ele deixa um
legado de fé, de compromisso com a comunidade, de manutenção da fé católica. É
impressionante a revolução que ele fez no Bairro Jardim Canadá, com a Paróquia de
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São Judas Tadeu. Subia até em telhado para arrumar o telhado, para manter a estrutura
da igreja, fez várias mobilizações sociais e conseguiu reformar e reestruturar a Paróquia
de São Judas Tadeu. Hoje nos honra aqui nas Cabeceiras, na paróquia que foi instalada
agora, Paróquia de São José, Esposo de Maria. Faz um trabalho muito bacana, é
impressionante como que a comunidade o abraçou. Em menos de seis meses já
reformou toda a estrutura da Igreja de São José, hoje a igreja é uma igreja reformulada.
Então, quero deixar registrado, Padre Maicon, todo o orgulho, eu tenho certeza que essa
Câmara vai aprovar comigo essa moção de aplausos, de tê-lo em nossa comunidade, que
está tão descrente e que a gente precisa, realmente, arrebanhar essas pessoas através da
fé. Então, fica registrado os nossos parabéns pelos seis anos de ordenação como
sacerdote do nosso povo. Muito obrigado, Senhor Presidente”. Vereador José Carlos de
Oliveira: “Senhor Presidente. Tiago, eu queria pedir a você se eu posso assinar porque
sou muito amigo dele também e tenho muita honra”. Vereador Tiago Almeida Tito:
“claro. Ele fez um trabalho muito bacana no Jardim Canadá”. Vereador José Carlos de
Oliveira: “sim. Obrigado, Tiago”. Senhor Presidente: “em discussão a moção de
aplausos do vereador Tiago Tito. Em votação, vereadores que concordam permaneçam
como estão. Aprovado, sete votos. Primeiro requerimento verbal do vereador Silvânio
Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, senhores vereadores, os
meus requerimentos também são duas moções de aplausos. A primeira vai para um
Padre também, Tiago, eu acho que é interessante essa coisa de a gente respeitar e honrar
o trabalho dos Padres nas comunidades. E dessa vez a moção de aplausos vai para o
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Padre Álisson, da Paróquia de São José Operário, pela realização das Festas de São José
Operário, Nossa Senhora de Fátima e Santa Rita na região nossa do Bela Fama. O Padre
Álisson é um padre novo, salvo me engano, é o primeiro ano de mandato dele, o senhor
esteve com a gente lá na casa paroquial, e ele já assim muito ativo, movimentando a
comunidade, fazendo a comunidade trabalhar. Então, fica o registro nosso, da Casa,
para esse trabalho que ele vem desenvolvendo na nossa comunidade”. Senhor
Presidente: “em discussão o requerimento verbal do vereador Silvânio Aguiar, em
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, seis votos.
Próximo requerimento”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, o outro
requerimento também é uma moção de aplausos, dessa vez para o líder comunitário, o
Eric, que o senhor também muito bem conhece, aliás, eu queria convidar vocês dois
para assinarem esse requerimento comigo”. Senhor Presidente: “com certeza”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “o Eric, mais uma vez, disputou a eleição no José de Almeida,
ganhou por aclamação, mas por incrível que pareça, mesmo sendo só ele o candidato,
duzentas e trinta e uma pessoas foram lá registrar o apoio e o voto ao Eric, fruto de um
trabalho muito forte que ele vem desenvolvendo na região, de um trabalho de
aproximação até de outras lideranças comunitárias. Coxinha, que é muito ligado a essa
questão das lideranças comunitárias, sabe disso. O Eric faz um trabalho, mais uma vez,
parafraseando o nosso Presidente, ele constrói muitas pontes. Então, está de parabéns,
eu quero registrar aqui o meu apoio, registrar o meu apreço e o meu respeito ao trabalho
do Eric na região do José de Almeida e porque não dizer em todas as regiões da nossa
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cidade”. Senhor Presidente: “o senhor vai deixar a gente assinar?”. Vereador Silvânio
Aguiar Silva: “lógico, se vocês...”. Senhor Presidente: “em discussão o requerimento do
vereador Silvânio Aguiar”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela
ordem”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “posso assinar, vereador?”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “lógico, claro”. Vereador Tiago Almeida Tito: “primeiro, eu
queria pedir realmente para assinar em conjunto. É impressionante o trabalho social e a
liderança, até de organização, que o Eric faz em relação à comunidade José de Almeida.
Ele foi além de depender só de prefeitura, ele participou de um edital que chama
Parcerias Sustentáveis da AngloGold Ashanti, através da associação do José de
Almeida, e teve o seu projeto, que foi uma panificadora, duas vezes aprovado pela
AngloGold. Então, ele está trazendo recurso da iniciativa privada para dentro da
comunidade dele, que é muito importante até para ter independência do poder público
também. Ele sabe que no momento de crise que o país estava passando, Nova Lima
também, ele criou alternativas. E o tempo inteiro, a gente vê pelas redes sociais, como
que esse menino anda e tem amor por aquela comunidade, mesmo não sendo de lá.
Então, é muito bacana essas duzentos e trinta e uma pessoas que foram aí, você levar
duzentos e trinta e uma pessoas para votar, sem ser obrigado, sem ter necessidade,
porque não tinha concorrente, é um sinal muito positivo para ele, de reconhecimento do
trabalho que ele está fazendo na comunidade. Então, fica registrado aqui também os
parabéns ao Eric por esse trabalho e toda a sua diretoria porque ninguém faz nada
sozinho, mas ele está à frente, puxando essa diretoria e caminhando em conjunto. Então,
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eu queria te pedir a gentileza de assinar conjuntamente com o senhor”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “vereador, o senhor me dá um aparte na sua fala?”. Vereador
Tiago Almeida Tito: “pode ficar à vontade”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “vereador,
o senhor foi muito feliz na fala, a questão da diretoria, sabe? Que às vezes a gente, na
hora de fazer o reconhecimento ao trabalho de uma pessoa, é lógico que ele é o líder, é
ele que aponta o caminho, ele que dá a direção, mas sem dúvida nenhuma, a diretoria, as
pessoas que estão com ele na diretoria são importantes, precisam também ser
reconhecidas. Muito bem, bacana, obrigado pela lembrança. Obrigado, Senhor
Presidente”. Senhor Presidente: “em discussão o requerimento do vereador Silvânio
Aguiar, com a assinatura dos vereadores Tiago Tito, Fausto Niquini e Coxinha. Em
discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado,
seis votos”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente, os meus parabéns
vai para a Vossa Excelência, Presidente. É tão feliz quando eu vejo a Xuxa ali, fez a
cirurgia de catarata, que Vossa Excelência ajudou; não é, Xuxa? Agradecer ao vereador
Doutor Fausto Niquini, foi através dele que amanhã você estará enxergando. É tão feliz,
ainda mais você que vem na nossa plenária todas as vezes, não falta. Então, parabéns,
Doutor Fausto Niquini, por esse compromisso com a comunidade de Nova Lima. Ela é
um exemplo e não só ela, são várias cirurgias de cataratas que Vossa Excelência
arrumou para Nova Lima e tantas pessoas felizes, no meu bairro então, há duas
semanas, uma senhora fez um vídeo agradecendo ao Doutor Fausto e ao vereador
Alessandro Coxinha. Xuxa, reza muito para esse vereador aqui, o Presidente, que é o
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nosso futuro prefeito, Doutor Fausto Niquini, ele faz para o povo de Nova Lima, está
ok? Obrigado, Doutor Fausto”. Vereador Tiago Almeida Tito: “me dá um aparte, senhor
vereador”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “sim, senhor, Tiago”. Vereador Tiago
Almeida Tito: “foi muito bacana o senhor lembrar disso e o mais importante de tudo,
mas muito importante o senhor fazer essa menção e esse reconhecimento ao trabalho
que o Doutor, não é o vereador, mas o Doutor Fausto Niquini faz para a comunidade,
através de uma parceria com o nosso Deputado Federal Diego Andrade. Eu acho que
tem muita característica parecida entre o vereador Boi e o vereador Fausto, eles fazem
sem querer aparecer. Muito se colocou aqui de zerar fila, que ia ter cirurgias gratuitas e
o Fausto já viabilizou mais de trezentas cirurgias de catarata. Hoje, com certeza, não
existe fila em Nova Lima. Mais de trezentas pessoas que estavam anos esperando uma
cirurgia para enxergar um pouco melhor e, nem por isso, ele fez nem uma publicação
em jornal, não colocou em rede social. Então, vereador, eu tenho muito orgulho, mas
muito mesmo. Podem me chamar do que for, puxa saco do senhor, podem falar o que
for, mas tenho muito orgulho de estar ao seu lado, no PSD, e tenho muito orgulho de ser
seu amigo, pelo trabalho que você faz pela nossa cidade, por esse trabalho social que as
pessoas não tem noção do que isso representa na vida das pessoas. A Míriam
acompanha e sabe quando as pessoas tiram aquele óculos escuro ou tiram o tampão,
falam que estão enxergando melhor, que conseguem ver tudo. Isso para uma senhora de
sessenta, setenta anos, é ter o direito de assistir televisão, de ler a bíblia, de ler uma
história talvez para o neto ou para o filho. Então, assim, foi muito bacana, Coxinha,
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você colocar isso aqui agora, para eu ter essa oportunidade, de público, ressaltar esse
trabalho brilhante. Deus vai te abençoar muito, Fausto, nessa sua caminhada política. A
gente tem muita adversidade, mas tem muita gente que, de forma silenciosa, hoje,
consegue enxergar a vida com outro olhar, graças ao senhor. Muito obrigado”. Senhor
Presidente: “muito obrigado, vereador Tiago Tito. Agradecer à presidente do Lions
Clube, a Ana Lúcia, foi através do Lions Clube que a Xuxa conseguiu realizar essa
cirurgia de catarata. Mais algum requerimento? Quarta parte, apresentação de oradores
escritos, inexistente. Agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus,
declaro encerrados os trabalhos. Boa noite, muito obrigado”.______________________

