Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia treze de agosto 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 presença de
todos os vereadores. 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 Especial do dia primeiro de agosto de dois mil e dezenove, e a Ata da Reunião
Ordinária do dia seis de agosto de dois mil e dezenove foram encaminhadas aos
gabinetes para os vereadores conferirem-nas. Colocou-as em discussão, nenhum
vereador se manifestou. O Plenário aprovou as duas Atas por oito votos. O Senhor
Secretário proferiu leitura da correspondência recebida: “Câmara Educa. Estamos
iniciando o Programa Câmara Educa, que englobará os projetos Escola do Legislativo,
Câmara Jovem e Conheça a Câmara. Por meio desse programa, serão oferecidos ao
público interno e à população cursos de educação e cidadania para incentivar a
formação política e criar nos cidadãos maior interesse e participação no Poder
Legislativo Municipal. O Câmara Educa será importante para que os nova-limenses
possam compreender melhor a organização dos poderes, especialmente o Legislativo, e
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a importância da participação popular através da educação para a cidadania, às crianças,
aos jovens e aos adultos. Dando início a este programa, nos dias 21 e 22 de agosto, aqui
no plenário da Câmara, teremos o curso ‘O desafio das ruas e redes’, destinado a
vereadores, assessores e servidores desta Casa Legislativa, fica registrado o convite e
conto com a presença e participação de todos os funcionários”. Senhor Presidente:
“neste momento, convido o Vice-Presidente da OAB Nova Lima, Dr. João Rafael
Soares para fazer uso da palavra em nossa Tribuna, em homenagem ao Dia do
Advogado, comemorado em onze de agosto”. Doutor João Rafael Soares, VicePresidente OAB Nova Lima: “boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Presidente
dessa Casa, vereador Fausto Niquini. Obrigado pelo convite, por fazer essa homenagem
à OAB. Cumprimentar os membros da Mesa, vereador Álvaro e vereador Coxinha
também, cumprimentar os outros membros desta Casa, vereador Flávio, vereador
Silvânio, vereador Tiago Tito, vereador Boi, vereador José Guedes, Kim do Gás e o
vereador Wesley de Jesus. Estou aqui para fazer um breve pronunciamento. No dia onze
de agosto é comemorado o Dia dos Advogados e o mês de agosto é o mês dos
advogados. Quem está na labuta diária sabe como é importante essa data para todos nós.
Eu estou aqui representando os advogados da nossa subseção, o nosso presidente,
Carlos Eduardo Rodrigues Leite, que manda um agradecimento para todos. Agradeço
todos os membros dessa diretoria, quando eu falo em nome da OAB, estou falando por
todos os membros da diretoria, o tesoureiro, senhor Adilson, os conselheiros, a
secretária Vanessa, Adriana, a secretária adjunta, nossos conselheiros, Doutora Patrícia,
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somos um time, temos comissões que trabalham lado a lado com o munícipe. A nossa
subseção é formada pelas cidades de Raposos e Rio Acima. Agradecemos também
todos os advogados da labuta diária dessas cidades. Temos as nossas comissões,
Doutora Sônia, da Comissão da Mulher Advogada; Doutor Felipe Albergaria, do Jovem
Advogado; temos também o Doutor Alexandre, da Caixa de Assistência dos
Advogados. A OAB representa os interesses do seu jurisdicionado e também dos
advogados. E recebemos um presente agora, Senhor Presidente, que estão querendo
acabar com os órgãos de classe no Brasil, extinguiriam a OAB, formando por apenas
uma associação. A OAB defende a prerrogativa dos advogados, defendendo contra os
abusos do Estado, a OAB fiscaliza a ética dos profissionais, então ela é muito
importante nesse aspecto. Existem milhares de fraudes e não podemos deixar esse mau
profissional continuar no mercado. Então, estamos aqui para agradecer esse Poder
Legislativo por essa homenagem. À Câmara nós somos muito gratos pelo terreno em
que vamos construir a nossa sede. A OAB luta pela cidadania e vamos lutar até o fim.
Viva a advocacia, viva os advogados. Muito obrigado”. Senhor Presidente: “gostaria de
cumprimentar todos os advogados presentes em nossas galerias, em nome do Doutor
João Rafael. É uma profissão que luta pela ética, cidadania, em nossa cidade muito bem
representada pelo grupo de vocês, presidido pelo Cadu. Então, é um orgulho muito
grande você poder estar aqui, hoje, participando desse momento na Casa Legislativa.
Muito obrigado e remeta um forte abraço a toda a diretoria da OAB nova-limense.
Muito obrigado”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. Boa
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noite aos colegas vereadores, público que nos assiste em nossas galerias fisicamente e o
público que nos assiste pela TV Banqueta. Quero aqui, Doutor Rafael, pedir licença a
Vossa Senhoria para cumprimentar e já parabenizar todos os advogados de Nova Lima,
na pessoa da Doutora Sônia Mozelli, mãe do nosso querido Diogo Pulião. Com muito
orgulho, Sônia, eu faço questão de falar, quando me remeto ao Pulião, ele foi e sempre
será uma inspiração para eu estar aqui, onde estou hoje. Então, ele fez escola e continua
fazendo escola pela forma justa que atuava, pela forma participativa e, principalmente,
por todo carisma que ele tinha com aqueles que mais precisavam, lutava pela justiça
social. E eu acho que é isso que é o papel do advogado. Advogado não é, simplesmente,
para não fazer a justiça, é exatamente o contrário, é para que se faça a justiça, o direito
ao contraditório, direito de quem acusa, direito de quem defende. Então, eu quero deixar
registrado aqui meus parabéns a todo esse corpo de advogados nova-limenses, na sua
pessoa. Espero que você sinta pelo menos um pouquinho da gratidão do que Pulião
representou para mim, através dessa menção. Muito obrigado e parabéns”. Vereador
Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Eu quero aproveitar do momento para
cumprimentar os meus nobres colegas, na pessoa do meu amigo João, Doutor Renato,
Silvestre e tantos outros advogados que aqui estão, ressaltando o trabalho que a OAB de
Nova Lima tem feito. O João até além, no âmbito estadual, eu tenho acompanhado a sua
luta pela classe. Mas em especial à OAB de Nova Lima, que tem feito, sem sombra de
dúvida nenhuma, um mandato diferenciado e brigado pela classe para que nós
pudéssemos ter um espaço melhor, condições melhores de trabalho. Então, leve o meu
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muito obrigado, enquanto profissional que sou do ramo, ao presidente e toda diretoria,
os meus agradecimentos pelo trabalho e dedicação que vocês têm tido em um cargo, que
é cem por cento voluntário, em prol, de fato, da causa. Muito obrigado”. Vereador
Alessandro Luiz Bonifácio: “pela ordem, Presidente. Eu quero primeiro cumprimentar
meus dois colegas de Plenário, Doutor Wesley de Jesus e Soldado Flávio de Almeida,
parabenizá-los. E quero também, em nome do Doutor Luciano, do Leandro, do Diego,
cumprimentar todos os advogados desta Casa, que fazem um excelente trabalho, que
vêm sempre realizando um trabalho em prol da cidade de Nova Lima. E fico feliz
quando vejo Silvério, Alexandre, Doutor Lucas, a minha advogada que sabe o que eu
passei durante esses dois anos e meio, que é a Doutora Priscila, guerreira. Então, em
nome de todos esses profissionais aqui no Plenário, meus colegas, companheiros
vereadores, quero desejar um dia do advogado, que Deus abençoe vocês e que Deus
sempre proteja vocês, porque vocês, sim, lutam, é como o Doutor Wesley falou, lutam
pelos mais pobres, os mais carentes e pela justiça. Então, Deus abençoe vocês nessa
grande profissão que vocês têm. E, por último, só falei de homem, quero cumprimentar
a Doutora Delma também, que é uma excelente advogada, uma grande profissional.
Então, que Deus abençoe vocês nessa caminhada”. Senhor Presidente: “muito obrigado,
pode assentar. Uma boa noite. Votação da admissão da ‘representação por quebra de
decoro parlamentar’, protocolizada pelos senhores Sérgio Americano Mendes e Felipe
Augusto Ferrares da Mata em desfavor do vereador José Geraldo Guedes. Senhores
Vereadores, com exceção do vereador José Geraldo Guedes, que é o representado,
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manifestarão seu voto pela admissão ou não da representação. A representação só será
admitida se houver seis votos pela admissão, que é a maioria absoluta. Repetindo: a
representação só será admitida se houver seis votos pela admissão, que é a maioria
absoluta. Em discussão”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Presidente, vai ser feita a
leitura do procedimento?”. Senhor Presidente: “não, eu distribuí para os vereadores. Se
o senhor tiver alguma dúvida”. Vereador Tiago Almeida Tito: “não. Eu só queria te
pedir a gentileza que fosse, como a votação agora, na Casa, todas são abertas, mas que
você fizesse a chamada nominal para a votação, entendeu? Do posicionamento de cada
um”. Senhor Presidente: “ok. Vereadores que concordam com a solicitação do vereador
Tiago Tito permaneçam como estão. Aprovada, nove votos. Em discussão, em
votação”. Vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente. Eu deixei para falar agora
sobre o Dia do Advogado, porque o vereador José Guedes é do partido DEM,
completamente, viu, José Guedes? Nós temos uma separação, nós estamos sempre em
guerra. PT e DEM, nós estamos sempre em guerra. Mas no dia do advogado, eu não
poderia confundir intempestividade, no momento, com a falta de decoro parlamentar. E
o que está acontecendo aqui, hoje, é um jogo político e o voto de cada um vai ser usado
como política, alguns pensando nas próximas eleições. Mas eu, o vereador Flávio, do
Partido dos Trabalhadores, eu jamais poderia votar politicamente, principalmente no dia
dos advogados. Eu, bacharel em direito, confundir a falta de decoro com o jogo político,
é um jogo político que a Casa faz. Mas antes de computar o meu voto, vereador, ocorreu
essa semana algumas falas escritas e outra até na Rádio Itatiaia, de que o senhor, ao ter a
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representatividade contra o senhor, o senhor iria até à rádio e fazer denúncia de
vereadores, algo nesse sentido. Então, antes de computar o meu voto, eu gostaria de,
não só as pessoas que estão nos assistindo, como todos que estão sentados aqui, ouvir de
Vossa Excelência. O senhor está no sétimo mandato, não é isso?”. Vereador José
Geraldo Guedes: “sim”. Vereador Flávio de Almeida: “sétimo. Eu estou no quinto
mandato. Algum momento da vida política do senhor, o senhor viu algo deste vereador
que fosse contrário à população ou venda de votos ou qualquer outra coisa?”. Vereador
José Geraldo Guedes: “boa noite a todos. Quero dizer para o colega vereador Flávio
que, nos seus cinco mandatos, nós tivemos divergências políticas e jamais, em tempo
algum, eu posso dizer que o senhor fez uma corrupção nessa Casa. Eu volto a repetir, o
senhor é do PT, eu sou do DEM, aqui na Câmara nós não temos que olhar partido, nós
temos que olhar Nova Lima e lutarmos por nossa terra, é o que nós sempre fizemos, o
senhor e eu. O senhor com o seu Partido dos Trabalhadores e eu com o Democratas.
Então, eu respeito muito o senhor. Lógico que nós já tivemos embates políticos aqui”.
Vereador Flávio de Almeida: “então, Senhor Presidente, a partir desse momento, o
senhor pode computar o meu voto, que depois de consultar cinco advogados e pegar
cinco pareceres da mesma opinião deste vereador, eu não vi, em momento nenhum, a
falta de decoro parlamentar e não vi, em momento nenhum, no sentido amplo da
palavra, qualquer outro gesto que não fosse uma discussão política aquele dia. Então, o
senhor pode computar o meu voto a favor do arquivamento”. Senhor Presidente: “vou
fazer pela ordem alfabética. Vereador Coxinha, qual é o seu voto?”. Vereador
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Alessandro Luiz Bonifácio: “boa noite a todos mais uma vez. Alessandro Luiz Coxinha.
Senhor Presidente, eu sou um dos vereadores de periferia, juntamente com o vereador
José Geraldo Guedes, ele tem sete mandatos, eu estou no segundo mandato. O que eu
passei aqui em meu primeiro mandato, não quero que nenhum cachorro passe, com todo
o respeito a todos vocês, não quero que nenhum cachorro passe. Meu menino tinha
acabado de fazer cirurgia, um grupo covarde de políticos cassaram o meu mandato aqui,
nessa Casa, por eu ser de comunidade carente, para ganhar a Presidência. Sem quórum
me cassaram aqui. Dói demais. Eu não vou falar com vocês. Para quem tem família,
dóis demais. E os vereadores amigos meus foram para Itabirito e, graças a Deus, a
justiça foi feita, juntamente com advogados aqui, nesta Casa, porque quando eu cito o
Doutor Luciano, Diego, Delma e vários outros advogados que me ajudaram aqui. E dói.
E, graças a Deus, o juiz, no domingo, na segunda-feira eu já estava de volta à Câmara
de novo. Mas vocês não sabem, fiquei sem dormir sexta, sábado, domingo e sofrendo,
minha menina, minha esposa, então dói. E ano passado teve mais uma tentativa de
cassação a um vereador aqui, Silvânio Aguiar. Eu, mais uma vez, falei: ‘não, porque eu
sei o que passei’. E falei: ‘não me coloquem nessa comissão de ética porque eu não vou
participar disso’. Quem passou é que sabe o que é. E mais uma vez, Senhor Presidente.
Eu já conversei com o vereador José Geraldo Guedes, mas é política. Nova Lima é
grande demais, tem tanto bairro precisando de ajuda, porque o Cruzeiro já está bem
demais, tudo o que eu faço é para o Cruzeiro. Então, eu conversei com ele, mas não tem
nada a ver. Mas, sobre isso, eu vou ficar a favor vereador José Geraldo Guedes, meu
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voto é favor do vereador José Geraldo Guedes, Presidente”. Vereador José Geraldo
Guedes: “obrigado”. Senhor Presidente: “Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, o
voto do senhor”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “a favor do pedido
de quebra de decoro parlamentar”. Senhor Presidente: “vereador Kim do Gás”.
Vereador Ederson Sebastião Pinto: “boa noite a todos. É como Coxinha falou, uma das
coisas que está acontecendo em Nova Lima, é muito grave, as pessoas vêm, atingem a
gente, falam o que querem falar, infelizmente ninguém tem tanta paciência, como o Zé
teve. Um tempo atrás, eu estava ali fora e, infelizmente, o mesmo cidadão atingiu o Zé
muito forte, eu fiquei até desorientado pela dor do Zé e eu com medo de ele falar
comigo, porque ele atingiu muito o Zé. Depois disso, infelizmente, o Zé me disse que
ele estava nos Cristais, ele foi comprar dois hambúrgueres, começou a bater bandeja
atrás dele também, de novo, irritando o Zé. Ele também falou em um grupo de Honório
Bicalho, falando mal de mim, eu não tenho nada contra ele e eu acho que ele não tem
nada contra mim. Eu não entendi, porque ele é até meu cliente de gás, quando ele
morava no Alto do Gaia. Nunca fiz nada para prejudicar ninguém. E nesse dia,
infelizmente, o vereador José Guedes foi muito atingido aqui, todo mundo viu, ficou
nervoso, o estopim dele estourou. Então, por isso, José Guedes, eu não vou julgar o
senhor de jeito maneira, estou com o senhor. Pode ter certeza, vou votar a favor do
senhor”. Vereador José Geraldo Guedes: “obrigado”. Senhor Presidente: “vereador
Presidente Fausto Niquini, voto pela admissão. Soldado Flávio de Almeida votou pelo
arquivamento. Vereador

Boi”. Vereador José Carlos de Oliveira: “voto pelo
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arquivamento do processo”. Senhor Presidente: “vereador José Guedes não vota.
Vereador Silvânio Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente,
público presente, senhores vereadores, boa noite. Boa noite a quem nos assiste de casa.
Eu penso que esse é um momento interessante de reflexão, tanto da população, quanto
de nós que somos políticos da cidade. Eu quero fazer um enfrentamento aqui com
relação a algumas questões. Primeiro, quando o vereador Alessandro fala de uma
possível cassação minha e eu quero até agradecê-lo porque naquele momento ele fez
uma defesa no meu sentido e eu quero deixar claro que aquele assunto foi uma vez em
que a gente teve uma discussão aqui, no Plenário da Câmara, depois até pedi desculpas
ao vereador, eu falei que o vereador era cachaceiro. E por causa disso e somente disso, o
próprio vereador queria pedir a minha cassação. Então, é só para que a população de
Nova Lima saiba a que o vereador Alessandro Luiz se referiu, é só para isso, não quero
contrapor a isso. Outra questão, e eu respeito o pensamento do companheiro Flávio, mas
quando ele fala que... Aqui a gente só está fazendo uma abertura de processo, isso não
significa dizer que já é uma condenação. Eu acho que a abertura do processo seria um
momento muito interessante, eu volto a dizer com os outros pares, até para o vereador
José Guedes se defender, seria o espaço ideal, o espaço adequado para que ele fizesse a
defesa dele perante o público e perante também os vereadores. Então, eu não acredito
que isso é uma condenação e sou contrário a essa fala de dizer que isso não é aceitável,
ainda que eu respeite, o vereador tem todo o direito de fazer essa colocação. Então,
nesse sentido, é lógico que eu declaro meu voto pela abertura do processo para que o
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vereador possa se defender, possa fazer suas colocações e possa deixar claro para o
público o que aconteceu, como aconteceu e porque chegou nesse pé. Então, meu voto é
favorável ao andamento do processo”. Senhor Presidente: “vereador Tiago Tito”.
Vereador Tiago Almeida Tito: “o vereador Silvânio colocou de forma bem sucinta, mas
clara. Aqui a gente vê algumas colocações: ‘voto a favor de fulano, voto contrário a
fulano’. Não é isso. Isso é um rito a que esta Casa foi submetida, deve ser dado o direito
e nós estamos falando aqui hoje e recebendo advogados hoje, dá o direito ao
contraditório, é o direito de quem acusa, o direito para quem vai ser acusado e vai poder
se defender. Então, o que está sendo votado aqui hoje não é apontar um dedo para um
vereador e falar que ele está condenado ou não está condenado. É dar o direito também
a uma representação que vem da população para dentro desta Casa, para que o vereador
também possa se defender e a população avaliar no dia-a-dia se está certa aquela
situação que ocorreu, se foi quebra de decoro ou não. Então, aqui o que está se
discutindo é se dá andamento nesse processo para ouvir as partes. E como o que a gente
vê no cenário nacional é um princípio da transparência que tudo deve ser investigado.
Eu, inclusive, votei aqui favorável a uma CPI, estando na base do governo porque,
exatamente, a gente tem o direito de investigar todas as situações. Então, em
decorrência disso, não é apontando o dedo a ninguém, mas eu voto pelo andamento do
processo para que se admita e que se faça toda a investigação em relação ao ocorrido”.
Senhor Presidente: “vereador Wesley de Jesus, seu voto”. Vereador Wesley de Jesus
Silva: “boa noite a todos presentes. Primeiramente eu quero ressaltar a grande
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admiração que eu tenho pelo Sérgio Americano, que aqui se faz presente, pelo Felipe da
Mata, sei da luta que eles têm por transparência, por seriedade dentro do município de
Nova Lima e eu tenho certeza que isso são sentimentos que tantas outras pessoas têm do
nosso município. Mas eu tenho, desse caso, todo mundo sabe das diferenças que eu e o
vereador José Guedes tivemos ao longo desses últimos dois anos, mas como bem
pontuou o Soldado Flávio, os julgamentos aqui não podem ser julgamentos de cunho
político. Votar para prosseguimento de um processo, vendo o que eu vi aqui, como
aconteceu, seria uma injustiça da minha parte. A pessoa que esteve aqui e que
simplesmente afrontou não só o vereador José Guedes, mas toda essa Casa, ele agiu de
forma desrespeitosa, ele passou dos limites dele. E não foi só isso não, depois desse dia,
eu encontrei com ele na rua, ele voltou a me insultar, como voltou a insultar tantas
outras pessoas. Ao contrário, eu esperava desta Casa uma postura de fazer tomar
providências judiciais com o intuito de que isso não aconteça. Nós não podemos e eu
acho que é louvável permitir que as pessoas deem a sua opinião, as pessoas têm o
direito de chegarem aqui, dar a sua opinião. As pessoas têm direito de falar o que elas
bem pensarem sobre a política, desde que elas estejam dentro do campo do respeito com
o outro. O meu direito termina quando começa o do outro. Então, por esse motivo,
tendo em vista a forma com que foi tratado, com que esse cidadão tratou o vereador
José Guedes, que passou dos limites como qualquer cidadão aqui pode passar dos
limites naquela situação. Eu sou favorável a qualquer tipo de investigação, tanto é que
estive envolvido na cassação de um prefeito, nós obtemos, inclusive, êxito,
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comprovando as irregularidades, mas nesse caso eu não posso cometer injustiças, voto
pelo arquivamento da representação”. Senhor Presidente: “por cinco votos a quatro,
determino o arquivamento da representação”. Vereador José Geraldo Guedes: “Senhor
Presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos vereadores
Alessandro Bonifácio, o Kim, o Flávio, o Boi e o Wesley por terem votado pelo
arquivamento, votaram pelo arquivamento. E relatar que esse episódio não é um
episódio para a cassação. Fui ostensivamente agredido verbalmente por três vezes. A
primeira, na entrada da Câmara, a segunda, em uma lanchonete e a terceira dentro da
Câmara Municipal, após o término da reunião. A gente, pai de família, sou avô. O
vereador é uma autoridade, aqui dentro da Câmara, principalmente em Plenário, nós
temos que ser respeitados. Então, quero dizer que estou aqui há vinte e sete anos, não
vou mudar meu estilo, respeito todos que me respeitam. Jamais, em tempo algum,
nenhum vereador pode dizer: ‘o José Guedes me desrespeitou, me caluniou’. Eu tenho,
realmente, adversários políticos aqui dentro, é lógico, todo lugar tem, toda Câmara no
mundo tem. Então, sei respeitar o voto de cada um, cada um tem seu voto, vota contra,
vota a favor, abstém. Vereador nenhum pode falar que eu forcei barra em cima de voto
de nenhum vereador. Não vou alongar, quero mais agradecer. E quero dizer que nós não
podemos abrir um precedente sobre um caso desses. Eu fui agredido por três vezes.
Então, a gente tem sangue na veia. Eu vou tentar mudar alguma coisa em minha vida,
porque eu sempre respeitei o ser humano, eu gostaria de ser respeitado. Mas eu tenho
que aprender uma coisa aqui em Nova Lima, eu tenho que aprender a engolir sapos e
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vou aprender, se Deus quiser, eu vou aprender. O político, não só aqui em Nova Lima,
está sendo desrespeitado. Em Brasília, eu vejo cada coisa ali, o desrespeito com as
autoridades. Isso não pode acontecer. Nós estamos aqui, eu estou aqui trabalhando, eu
levanto da minha cama às seis horas da manhã, volto à noite, lutando pela minha cidade.
Então, eu gostaria muito de agradecer. Respeito é bom e, não só comigo, nós
conversamos aqui dentro, o desrespeito, principalmente lá fora, com os vereadores, com
o prefeito, com o vice-prefeito, em Nova Lima está ocorrendo quase que diariamente.
Eu gostaria de agradecer a todos que me deram esse voto de confiança. Eu vou tentar
mudar. Realmente foram dias de sofrimento para mim. Eu tenho experiência, eu posso
passar, mas a gente vê a família da gente sofrendo com as injustiças e chega em casa:
‘oh, pai, o que aconteceu?’. Eu simplesmente falei alguns palavrões aqui, estou errado,
porque eu fui agredido. Então, povo de Nova Lima, pode confiar em mim. Nos meus
sete mandatos, jamais fiz corrupção. O mais grave, que eu saio na rua, ‘o que aconteceu,
José Guedes?’. Todo mundo está achando que essa CPI é porque eu pratiquei corrupção.
Não. TV Banqueta, jornais de Nova Lima, peço que divulguem que eu fui agredido por
três vezes e eu, realmente, em um momento de uma defesa de um ser humano que foi
atingido por três vezes, eu simplesmente falei alguns palavrões e a reunião já tinha
terminado. Obrigado”. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da
proposição que deu entrada na Casa: Projeto de Lei nº 1.838/2019, autoria do vereador
José Carlos de Oliveira, que “Institui o Programa Municipal de Prevenção ao Acidente
Vascular Cerebral – AVC, no Município de Nova Lima”. Encaminhado à Comissão de
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Legislação e Justiça para emissão de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente
solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto
de Lei nº 1.809/2019, autoria do Poder Executivo, que “Declara de interesse social uma
área de terreno urbano medindo 20.019 m2, situada no Loteamento denominado
Honório Bicalho e Santa Rita, conhecida como Chácara número 10 e uma outra área, na
mesma região, medindo 20.019 m2, conhecida como Chácara 11 e dá outras
providências” – Programa Minha Casa Minha Vida. Vereador Ederson Sebastião Pinto:
“Presidente, gostaria de pedir ao senhor que tirasse esse parecer, só teve duas
assinaturas e falta o prefeito mandar documentação para mim. Gostaria de pedir ao
senhor para tirar esse parecer”. Senhor Presidente: “do Projeto 1.809?”. Vereador
Ederson Sebastião Pinto: “isso, 1.809”. Senhor Presidente: “tirar de pauta?”. Vereador
Ederson Sebastião Pinto: “tirar de pauta”. Senhor Presidente: “atendendo à solicitação
do vereador Kim, relator do projeto, retiro o Projeto 1.809/2019 de pauta”. 2) Parecer da
Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao 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”. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto. 3) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais
referente ao Projeto de Lei nº 1.812/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira,
que “Dispõe sobre afixação de lista dos médicos plantonistas, o responsável pelo
plantão e do número de leitos credenciados, ocupados e livres, em estabelecimentos
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públicos e particulares de saúde no Município de Nova Lima”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto. 4) Parecer da Comissão de Serviços Públicos
Municipais referente ao 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”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, eu queria
pedir ao senhor para você tirar esse projeto de pauta, por gentileza”. Senhor Presidente:
“atendendo à solicitação do vereador autor do projeto, retiro o Projeto nº 1.814/2019 de
pauta”. 5) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao 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”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. 6) Parecer da Comissão de
Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.819/2019, autoria do
vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que “Inclui no Calendário Oficial do Município de
Nova Lima o Torneio da Amizade do Bairro Cabeceiras. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em
discussão e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.667/2017, autoria do vereador Wesley de
Jesus Silva, que “Institui a Campanha de Reeducação Alimentar nas instituições de
ensino infantil e ensino fundamental da rede pública e privada”. Em primeira votação,
aprovado por oito votos. Vereadores que votaram a favor Alessandro Luiz Bonifácio,
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Flávio de Almeida,
José Carlos de Oliveira, José Guedes, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus Silva. O
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vereador Silvânio Aguiar Silva encontrava-se ausente do Plenário no momento da
votação. 2) 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”. Em segunda e última votação, aprovado por oito votos e encaminhado à sanção.
Vereadores que votaram a favor Alessandro Luiz Bonifácio, Álvaro Alonso Perez
Morais de Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Flávio de Almeida, José Carlos de
Oliveira, José Guedes, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus Silva. O vereador
Silvânio Aguiar Silva encontrava-se ausente do Plenário no momento da votação.
3) 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”. Em
segunda e última votação, aprovado por oito votos e encaminhado à sanção. Vereadores
que votaram a favor Alessandro Luiz Bonifácio, Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Flávio de Almeida, José Carlos de Oliveira, José
Guedes, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus Silva. O vereador Silvânio Aguiar Silva
encontrava-se ausente do Plenário no momento da votação. 4) Projeto de Lei
nº 1.808/2019, autoria do Poder Executivo, que “Altera dispositivos da Lei
nº 2.405/2013 que trata da Composição do Conselho Municipal de Política Cultural”.
Em primeira votação, aprovado por oito votos. Vereadores que votaram a favor
Alessandro Luiz Bonifácio, Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Ederson
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Sebastião Pinto, Flávio de Almeida, José Carlos de Oliveira, José Guedes, Tiago
Almeida Tito e Wesley de Jesus Silva. O vereador Silvânio Aguiar Silva encontrava-se
ausente do Plenário no momento da votação. 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. Vereador Flávio de Almeida: “o vereador não está presente”.
Senhor Presidente: “vereador Silvânio. Não está aí? O vereador não se encontra no
Plenário, então vamos retirar o Projeto de Lei nº 1.815/2019”. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação os requerimentos: 1) Autoria do vereador
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: Requer que seja solicitado ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal: - Cópia do Alvará de Licença para Construção e do projeto
arquitetônico do empreendimento imobiliário destinado ao Programa Minha Casa
Minha Vida, localizado no Bairro Oswaldo Barbosa Pena II (Lotes 02 a 23 da Quadra
09; lotes 01 a 26 da Quadra 17, lotes 04 a 07 e 09 a 15 da Quadra 26, lotes 1 e 2 da
Quadra 19 e lotes 01 a 06 e 10 ao 15 da Quadra 27), considerando que já se observam
trabalhos iniciais de preparação do terreno, tendo em vista o disposto no art. 15 do
Código de Obras; - Cópia do parecer e aprovação do CMPU, nos termos do art. 248, III
do Plano Diretor e cópia da ata da reunião que apreciou o Projeto de Lei 1826/2019, nos
termos do art. 248, IX, também do Plano Diretor; - Cópia dos projetos urbanísticos
específicos e programas de implantação do Bairro Oswaldo Barbosa Pena II ou região e
de sua respectiva aprovação, nos termos do §5º, art. 197 e §3º do art. 201, ambos do
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Plano Diretor; - Comprovação do cumprimento do disposto no art. 238, §1º, no tocante
ao empreendimento em questão e ao Projeto de Lei 1826/2019; - Cópia do relatório de
gestão da política urbana do exercício de 2018 e do plano de ação para o exercício de
2019, nos termos do art. 244 do Plano Diretor; - Justificativa para o não cumprimento
do disposto no art. 223, IX do Plano Diretor. Aprovado, sete votos. 2) Autoria do
vereador Wesley de Jesus Silva: Requer ao excelentíssimo prefeito Vítor Penido que
seja providenciado o asfaltamento e a drenagem pluvial do Bairro Nossa Senhora de
Fátima. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Esse requerimento já
foi contemplado com o pedido de outros vereadores na última sessão, que eu não estava
presente. Pode retirar, por favor. Inclusive, endosso o pedido feito por outros
vereadores, votado pela Casa, da necessidade de que seja feito algo pelo Bairro Nossa
Senhora de Fátima. Aquele bairro tem passado por vários problemas de água pluvial,
vários problemas de asfaltamento, independente do autor, independente de quem vai
fazer, o importante é que a comunidade tenha um resultado prático e que possa mudar a
vida dela com a intervenção do Poder Público”. 3) Autoria do vereador José Guedes:
Requer que a prefeitura faça a ampliação e reforma da quadra do Bairro Vila São Luiz,
com a construção de uma laje sustentada por pilares. Aprovado, nove votos. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, antes da leitura do próximo requerimento, eu
tenho um compromisso agora, já tinha inclusive dito para o senhor lá dentro. Eu vou
pedir licença e pedir desculpa aos vereadores porque sei que tem outros requerimentos,
mas vou ter que me ausentar da reunião, o senhor me permite?”. Senhor Presidente: “o
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senhor quer fazer algum verbal?”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “não, Presidente,
obrigado”. Senhor Presidente: “então está bom. Boa noite ao senhor, vai com Deus”.
4) Autoria do vereador Ederson Sebastião Pinto: Reitera pedidos feitos ao Prefeito
Municipal: a canalização do Córrego da Bela Fama e a construção da rede de esgoto do
Bairro Caba Mundo. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Antes
de mais nada, eu queria parabenizar o vereador Kim, eu sei da luta dele pela região da
Bela Fama, principalmente o Caba Mundo, já tivemos algumas oportunidades de
algumas reuniões lá, é um vereador que de fato não mede esforço para lutar pela sua
região, por Nova Lima como um todo, mas principalmente pela sua região, sou
testemunha disso e tenho certeza que todo cidadão daquela região tem visto o seu
esforço. Gostaria de pedir, tendo em vista as reuniões que eu participei também, para
assinar com Vossa Excelência esse requerimento”. Senhor Presidente: “em discussão,
em votação o requerimento do vereador Kim do Gás. Vereadores que concordam
permaneçam como estão. Aprovado, oito votos”. 5) Autoria do vereador Ederson
Sebastião Pinto: Requer que esta respeitosa Casa envie moção de aplauso ao
excelentíssimo prefeito Vítor Penido de Barros pelo excelente trabalho que vem sendo
realizado no Bairro Bela Fama e região, bem como em toda cidade. Vereador Flávio de
Almeida: “Senhor Presidente, eu vou me abster e vou fazer silêncio no meu discurso em
respeito ao companheiro Kim”. Senhor Presidente: “em discussão a moção”. Vereador
Ederson Sebastião Pinto: “pela ordem, Presidente. Quero agradecer muito ao prefeito
Vítor Penido de Barros por essas obras que estão tendo no Bairro Bela Fama, que há
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quatro anos, não tinha. Na verdade, eu falo que não tinha nada porque eu moro lá, teve
algumas obras que o Carlinhos fez, mas infelizmente o Cassinho, que eu saiba, ele não
fez nenhuma obra lá, então eu falei só quatro anos, Presidente. Então, graças a Deus,
hoje, quem mora no Bairro Bela Fama está andando onde tem asfalto novo, rede pluvial,
rede de esgoto, passeio. Meu bairro está uma maravilha, graças a Deus. Sei que falta
canalizar o córrego e fazer uma rede de esgoto no Caba Mundo. E também, conversando
com o Roberto, o Roberto Rabello me deu uma notícia muito boa para a comunidade do
Bairro Bela Fama: que vai fazer academia ao ar livre, isso é um sonho que as pessoas
queriam que acontecesse e vai acontecer. Então, eu quero agradecer muito ao Prefeito
Vítor Penido por ter compromisso comigo. Como eu sempre falo: o que Vítor prometeu
para o meu bairro, no lançamento da minha campanha, graças a Deus, ele está
cumprindo e vai fazer muito mais também para o Nossa Senhora de Fátima, os
corrimões também vão ser postos, graças a Deus. O Secretário Jorginho Santo André
falou que ia fazer os corrimões no zigue-zague, onde várias pessoas machucam, vai
recapear o asfalto todinho no Nossa Senhora de Fátima, fez uma obra lá na Fazenda do
Benito também, que é um pedido meu, mas eu tenho certeza... Não sei se outros
vereadores fizeram, através do Helvécio. Já está canalizando a rede pluvial, já canalizou
a rede de esgoto. Então, graças a Deus, Vítor está trabalhando muito pelo meu bairro
como para outros bairros. Então, eu quero parabenizar mesmo. Hoje, o senhor merece o
meu aplauso, Vítor. Graças a Deus, o meu bairro está dando orgulho de morar lá. Nós
sofremos demais, onde descia água, descia enxurrada, os depósitos do meu amigo
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Lucinho inundavam, a Mercearia Merci inundava, as pessoas não podiam nem sair de
casa. Eu mesmo moro em apartamento de lado lá, eu não podia sair, o meu gás quase já
foi carregado, tive que colocar até grade. Então, agradecer muito ao senhor porque essa
obra foi feita e vão ser vários projetos nossos, outros requerimentos que vão ser
concluídos. Obrigado, Presidente”. Senhor Presidente: “em discussão o requerimento do
vereador Kim do gás, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado, sete votos e uma abstenção”. 6) Autoria do vereador José Guedes: Reitera o
pedido formulado por intermédio de requerimento ao Poder Executivo Municipal,
solicitando que seja construída uma pracinha ao lado da academia ao ar livre na Rua
Aldo Zanini, abaixo do Poliesportivo dos Cristais. Em discussão, o vereador José
Geraldo Guedes: “Senhor Presidente, primeiramente, eu quero parabenizar o Secretário
Roberto Rabello e o Prefeito Vítor pela inauguração dos melhoramentos da quadra de
esporte na Vila Madeira, uma quadra muito boa. Breve também, é de meu conhecimento
que vai inaugurar a quadra no Areião do Matadouro. Não canso de dizer que, na parte
de esporte, nós temos feito a nossa parte. Há uns tempos atrás, tinha em Nova Lima só
futebol amador e o futsal, hoje tem dezesseis modalidades, para quem não sabe. Essa
pracinha, próxima à Banqueta, abaixo do Poliesportivo dos Cristais, é necessária porque
é uma área muito boa, nós precisamos realmente dar, principalmente às pessoas mais
idosas, um local para bater um papo, jogar um barulho, jogar uma dama, então, por
esses motivos, eu fiz realmente esse requerimento. Obrigado”. Vereador Wesley de
Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Eu queria aproveitar as palavras do vereador José
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Geraldo Guedes, parabenizar o nosso Secretário Roberto Rabello que tem feito, de fato,
excelentes trabalhos. Ontem nós tivemos inauguração da quadra da Vila Marise e lá
foram pontuadas tantas outras coisas que vão ser feitas, via Secretaria de Esporte, o
vereador José Guedes estava, o próprio prefeito anunciou lá que vai cobrir aquela
quadra também. Então, deixo aqui o meu parabéns, Roberto está de parabéns, a cidade
de Nova Lima agradece pelo trabalho que tem sido feito em prol do esporte no nosso
município”. Senhor Presidente: “em discussão o requerimento do vereador José Guedes.
Aprovado, oito votos”. 7) Autoria do vereador José Carlos de Oliveira: Requer ao
Prefeito Municipal, com intuito de atender à demanda da população da Região
Noroeste, a presença de pediatras e a extensão do horário de atendimento na Unidade
Básica de Saúde Carmelita Penido de Barros, localizada no Bairro Jardim Canadá. Em
discussão, o vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente, o questionamento da
população é exatamente isso, a promessa de campanha era que o horário já viesse com
integração para atender a parte da noite. Monta, faz o show, faz o espetáculo, mas não
tem médico, não tem pediatra, então a demanda hoje daquela população é exatamente
isso. Talvez o vereador tenha algumas demandas, algumas reclamações da população, a
gente ouve as reclamações vinte e quatro horas. Então, eu acho que promessa de
campanha tem que ser cumprida na íntegra, não pode fazer o show, o espetáculo e as
coisas não ocorrerem. Depois vem, faz um requerimento, pedindo algo que já vai ser
atendido. Vou votar a favor pela minha região”. Senhor Presidente: “ainda mais
pediatra, especialidade básica para qualquer unidade básica de saúde, qualquer clínica, a
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primeira coisa que o pessoal clama é pediatria. É brincadeira”. Vereador Flávio de
Almeida: “mas no futuro vai ter”. Senhor Presidente: “quando será?”. Vereador Flávio
de Almeida: “num futuro bem próximo, 2021”. Senhor Presidente: “em discussão o
requerimento do vereador Boi, vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado, oito votos”. 8) Autoria do vereador José Carlos de Oliveira: Requer ao
Prefeito Municipal, com intuito de atender à demanda da população da Região
Noroeste, a manutenção e ampliação da academia popular municipal localizada na Praça
Quatro Elementos, bem como a reforma da Praça Quatro Elementos. Aprovado, oito
votos. 9) Autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer que esta respeitosa
Casa envie moção de pesar para os familiares de Hélio Lúcio da Cruz pelo seu
falecimento no dia 09/08/2019. Aprovado, oito votos. Senhor Presidente: “vereador
Coxinha com o seu primeiro requerimento verbal”. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “pedir ao Poder Executivo, depois de tantas obras que está fazendo no Bairro
do Cruzeiro, que possa fazer a canalização da Rua Turmalina e a rede pluvial, está lá o
esgoto a céu aberto e a comunidade está pedindo isso direto. Também quero parabenizar
o governo por tantas obras, a Rede Globo foi lá ontem no Bairro do Cruzeiro, fizeram
até festa lá, as obras estão saindo. Esse é o meu requerimento”. Aprovado, sete.
Vereador Wesley de Jesus Silva: “moção de pesar, Presidente. Eu sei que ele já faleceu
tem umas três semanas, não sei se essa Casa já fez, mas o senhor Henrique Amorim foi
um homem que muito contribuiu para o município de Nova Lima, faleceu tem uns vinte
dias. Eu gostaria que essa Casa pudesse fazer essa nota de pesar para a família
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pela importância que ele teve, já trabalhou nessa Casa, já foi tesoureiro do PT, já esteve
em outros partidos, então ele foi um homem que lutou muito, inclusive responsável por
vários processos que apuram irregularidades em várias administrações, pela dedicação e
o carinho que ele teve com os cidadãos nova-limenses. Então, venho aqui pedir essa
nota de pesar, embora já passado esses dias em respeito à família”. Senhor Presidente:
“em discussão a moção de pesar do vereador Wesley de Jesus. Vereador, o senhor quer
que saia em nome da Casa?”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pode ser, Presidente”.
Senhor Presidente: “em discussão a moção de pesar do vereador Wesley de Jesus.
Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada, sete votos. Tem mais
requerimento?

Quarta parte, apresentação de oradores inscritos, inexistente.

Agradecendo a Deus por mais essa reunião, agradeço a presença de todos. Uma boa
noite”. ________________________________________________________________

