Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dez de setembro 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 Solene do dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezenove, e a Ata da
Reunião Ordinária do dia três de setembro 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 sete votos. O Senhor
Secretário proferiu leitura da correspondência recebida: Ofício sem número. Nova
Lima, 09 de setembro de 2019. Do vereador Flávio de Almeida ao Senhor Presidente.
Comunica que ocorreu, no dia 08/09, a eleição que definiu o novo Diretório Municipal
do Partido dos Trabalhadores (PT). Cumprimenta o Presidente reeleito, Andrei Cesário
(Jaú). Informa que o Partido dos Trabalhadores continuará com seu exercício essencial
de promover a democracia e fortalecer a militância na garantia de direitos políticos da
classe proletariada. Senhor Presidente: “nomeio a Comissão Permanente em Defesa da
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Juventude, da Criança e do Adolescente, composta pelos vereadores Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo, Tiago Almeida Tito e Silvânio Aguiar Silva”. Continuando,
o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa:
1) Projeto de Lei nº 1.844/2019, autoria do vereador Ederson Sebastião Pinto, que
“Institui a Semana de Estudo da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal no
âmbito do Município de Nova Lima. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça
para emissão de parecer. 2) Projeto de Lei nº 1.849/2019, autoria do vereador Ederson
Sebastião Pinto, que “Institui o Dia do Treinador de Futebol Amador no âmbito do
município de Nova Lima, a ser comemorado anualmente no dia 10 de novembro, e dá
outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. 3) Projeto de Lei nº 1.853/2019, autoria do Poder Executivo, que “Cria os
Cargos Públicos efetivos indicados no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Nova Lima, constante na Lei Municipal nº 2.682, de 14/05/2019, junto à Secretaria
Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos, SEMST, além de dar outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. 4) Projeto de Resolução nº 157/2019, autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza
o Presidente da Mesa Diretora a emprestar o Plenário e dependências da Câmara
Municipal de Nova Lima para os fins que especifica e dá outra providências”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, como é um projeto, em tese, bem simples e
de muito interesse público, eu gostaria que o senhor o colocasse em votação ainda
hoje”. Senhor Presidente: “atendendo à solicitação do vereador Silvânio Aguiar,
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vereadores que concordam com a solicitação dele, permaneçam como estão. Aprovado,
nove votos”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “pedindo dispensa de interstícios e
pareceres”. Senhor Presidente: “dispensa de interstícios e pareceres, e seja votado ainda
hoje”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente, questão de ordem. Só
queria registrar, estou muito satisfeito de ver o Gil nas nossas galerias. Gil, Deus
abençoe você, você é um forte, com saúde. Eu fico muito feliz em ver você aqui.
Registrar o garoto Cauã, está nas nossas galerias, treze anos de idade, esteve no gabinete
do Dr. Wesley de Jesus, no meu gabinete, do Boi. Um garoto que está preocupado com
a política em Nova Lima. Fiquei muito feliz de ver um garoto, com treze anos de idade,
tão dedicado à política de Nova Lima. Parabéns, Cauã. Seja bem-vindo às nossas
galerias”. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão
de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.778/2019, autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre incentivo ao desenvolvimento e promoção dos ambientes
de inovação e das atividades científicas e tecnológicas e dá outras providências”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à
Comissão de Serviços Públicos Municipais. 2) Parecer da Comissão de Legislação e
Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.820/2019, autoria do vereador José Carlos de
Oliveira, que “Institui o Serviço de Mediação Escolar no Município de Nova Lima”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à
Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente nomeou o vereador
Alessandro Luiz Bonifácio como Relator da Comissão de Serviços Públicos Municipais

4

em substituição ao autor da proposição. 3) Parecer da Comissão de Serviços Públicos
Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.823/2019, autoria do vereador Silvânio
Aguiar Silva, que “Institui o Sistema ‘A Mulher na Política’, dispondo sobre medidas de
incentivo à participação da mulher na atividade política e dá outras providências”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. 4) Parecer da Comissão de
Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.830/2019, autoria do vereador
Éderson Sebastião Pinto, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa responsável
por gerir o estacionamento rotativo no município a contratar apólice de seguro contra
furto, roubo e danificação de veículos automotores, para ressarcimento de munícipes
usuários do sistema rotativo de estacionamento”. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
Municipais. 5) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.831/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que “Assegura aos doadores
de sangue a reserva de, no mínimo, 1 (uma) vaga em estacionamento público situado
próximo a locais de coleta na cidade de Nova Lima”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais. O Senhor Presidente nomeou o vereador Álvaro Alonso Perez
Morais de Azevedo como Relator da Comissão de Serviços Públicos Municipais em
substituição ao autor da proposição. 6) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça
referente ao Projeto de Lei nº 1.832/2019, autoria do vereador Éderson Sebastião Pinto,
que “Assegura ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda
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com prazo de validade vencido o direito a receber, gratuitamente, outro produto idêntico
ou similar, à sua escolha, em igual quantidade, 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 1.833/2019, autoria do Vereador Tiago Almeida Tito, que “Institui
o Programa Social “Centro Dia do Idoso”, no âmbito do 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. Vereador José Guedes:
“Senhor Presidente, o Tiago Tito faz parte da comissão, então o senhor tem que
substitui-lo, ele é autor do projeto”. Senhor Presidente: “é verdade. Nomeio o vereador
Álvaro Azevedo no lugar do vereador Tiago Tito”. Vereador Tiago Almeida Tito:
“Senhor Presidente, esse projeto já passou na minha comissão, eu já fui substituído. Ele
está indo para a Comissão de Serviços Públicos, eu não faço parte dela”. Senhor
Presidente: “positivo. É isso aí”. 8) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça
referente ao Projeto de Lei nº 1.835/2019, autoria do vereador Álvaro Alonso Perez
Morais de Azevedo, que “Dispõe sobre o registro, o acompanhamento e a fiscalização
da exploração e/ou explotação de recursos minerais no território do Município de Nova
Lima, de acordo com as competências definidas no art. 23, XI e no artigo. 30, I e II, da
Constituição Federal, estabelece condições para o funcionamento das empresas que
exploram recursos minerais e que realizam pesquisas minerais no território do
Município de Nova Lima, institui obrigações correlatas e impõe penalidades decorrentes
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do respectivo descumprimento, dando outras providências”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais. 9) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao
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”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor
Presidente nomeou o vereador Tiago Almeida Tito como Relator da Comissão de
Serviços Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição. 10) Parecer da
Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.839/2019, autoria do
vereador José Carlos de Oliveira, que “Institui nas escolas da rede pública municipal a
disciplina ‘História da Cidade de Nova Lima’”. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
Municipais. O Senhor Presidente nomeou o vereador Tiago Almeida Tito como Relator
da Comissão de Serviços Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição.
11) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.842/2019, autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva, que “Dispõe sobre a proibição
do uso do Cerol, Linha Chilena ou qualquer outro tipo de substância cortante nas linhas
de empinar pipas, papagaios e similares 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. O Senhor Presidente
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nomeou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio Tito como Presidente da Comissão de
Serviços Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição. 12) Parecer da
Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.847/2019, autoria do
vereador José Guedes, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de salas de
apoio à amamentação em órgãos e entidades públicas federais e dá providências”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à
Comissão de Serviços Públicos Municipais. 13) Parecer da Comissão Especial referente
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 379/2019, autoria do vereador Alessandro Luiz
Bonifácio, que “Institui o Título ‘Empresa Cidadã’ ao Instituto Educacional Santa Rita
de Cássia do Município de Nova Lima e contém outras providências”. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. Dando continuidade, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.811/2019, 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”. Em segunda e última votação, aprovado por nove
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, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida
Tito e Wesley de Jesus Silva. 2) 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
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estabelecimentos públicos e particulares de saúde no Município de Nova Lima”. Em
segunda e última votação, aprovado por nove 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, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus
Silva. 3) Projeto de Lei nº 1.818/2019, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que
“Dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e
escolas públicas municipais”. Em segunda e última votação, aprovado por nove 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, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e
Wesley de Jesus Silva. 4) Senhor Presidente: “por deliberação plenária, coloco em
votação o Projeto de Resolução nº 157/2019, autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o
Presidente da Mesa Diretora a emprestar o Plenário e dependências da Câmara
Municipal de Nova Lima para os fins que especifica e dá outra providências”. Em
primeira e segunda votações, aprovado por nove votos e encaminhado à promulgação.
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, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito e Wesley de Jesus
Silva. 5) Veto do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 1.765/2019, autoria do vereador
Alessandro Luiz Bonifácio, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de
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benefício Vale-Cultura pela Prefeitura Municipal de Nova Lima aos professores da rede
municipal”. Senhor Presidente: “em primeira e única votação. Em discussão, em
votação. Vereadores que são favoráveis ao Veto do Executivo permaneçam como estão.
Mantido o veto por seis votos a quatro. Encaminho o projeto ao arquivo”. Vereadores
que votaram a favor do Veto: Alessandro Luiz Bonifácio, Ederson Sebastião Pinto, José
Carlos de Oliveira, José Guedes, Silvânio Aguiar Silva e Wesley de Jesus Silva.
Vereadores que votaram contra o Veto: Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo,
Fausto Niquini Ferreira, Flávio de Almeida e Tiago Almeida Tito. Na sequência, o
Senhor Presidente colocou em discussão e votação os requerimentos: 1) Autoria do
vereador José Guedes: Requer ao Executivo Municipal que seja instalada iluminação
forte ao longo do zigue-zague localizado atrás da prefeitura. Vereador Tiago Almeida
Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. É só porque, há uns dois atrás, se fazia um crivo
em relação aos requerimentos, porque eu fiz esse requerimento não deve ter quarenta
dias”. Senhor Presidente: “é idêntico a esse?”. Vereador Tiago Almeida Tito: “idêntico,
pedindo a iluminação, inclusive anexei um ofício da Polícia Militar, sugerindo que se
melhorasse a iluminação, não só do zigue-zague da Rua Augusto de Lima, como o
zigue-zague dá na Rio Branco, a qual eu sou presidente da associação comunitária”.
Vereador José Guedes: “Senhor Presidente, eu não sabia deste requerimento, não me
recordo. Vou retirar o meu requerimento”. Vereador Tiago Almeida Tito: “o senhor
pode manter se o senhor quiser, não tem problema nenhum, pode manter, vai dar até
mais força”. Vereador José Guedes: “não, eu não uso deste método”. Senhor Presidente:

10

“atendendo à solicitação do autor do requerimento, está retirado o requerimento
029/2019, do vereador José Guedes”. 2) Autoria do vereador José Guedes: Requer ao
Executivo Municipal que seja viabilizada a criação de um bosque nas áreas verdes do
Bairro Oswaldo Barbosa Pena II, nas imediações da Rua Onofre Perez Furlett, bem
como a criação de um caminho em zigue-zague ligando o bairro à MG-030. Aprovado,
nove votos. 3) Autoria do vereador Ederson Sebastião Pinto: Requer ao Poder
Executivo que providencie uma ambulância para que fique de plantão aos sábados e
domingos, entre os horários de 8 às 14h, pois é nesse período que centenas de munícipes
estão jogando futebol e, caso aconteça algum incidente, tenha uma equipe preparada
para prestar o devido socorro. Em discussão, o vereador Ederson Sebastião Pinto: “pela
ordem, Presidente. Eu também sou jogador de futebol, há quinze dias, eu machuquei no
Campo do Sindicato, eu tive que sair carregado, então se tivesse uma ambulância lá,
tenho certeza que teria maca, eu teria saído do campo de futebol e ido rapidamente para
o hospital. Não tenho convênio, mas graças a Deus, fui atendido rapidamente no
Hospital Nossa Senhora de Lourdes, está de parabéns. Como eu estou falando: não
tenho convênio, mas graças a Deus, eu fui atendido muito rápido e, graças a Deus, não
tive lesão nenhuma, já estou quase voltando a brincar com meus amigos, lá no
Sindicato. Várias pessoas já perderam a vida, então, por isso, eu estou entrando com
esse requerimento, para as ambulâncias estarem no campo de futebol, aos sábados e
domingos. Se tiver alguma pessoa com infarto, tem possibilidade de ser salva. Então, eu
queria agradecer aos meus pares por me darem esse voto de confiança, que Deus
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abençoe cada um de vocês. Senhor Presidente: “vereador Kim do Gás, os jogadores
profissionais, com toda aquela avaliação que é feita semestralmente, de vez em quando
tem uma morte súbita em campo. Então, imagina esses jogadores de uma vez por mês.
Parabéns pelo requerimento”. Requerimento aprovado por nove votos. 4) Autoria do
vereador Ederson Sebastião Pinto: Requer ao Prefeito Municipal que seja realizada a
reforma na quadra do Villa Nova, tendo em vista o início do campeonato de Futebol de
Salão (Futsal), e a mesma é uma referência para a prática do esporte. Em discussão,
vereador José Guedes: “Senhor Presidente, infelizmente, eu vou ter que votar contra
porque as obras já foram iniciadas. E a quadra não é do Villa mais, o ginásio do Villa,
hoje, pertence à prefeitura e a obra já está em andamento, já foi licitada, já começou.
Desde o primeiro dia do Vítor Penido na prefeitura, estou em cima dessa solicitação e
eu já fiz esse requerimento também. Inclusive, o meu requerimento eu recordo muito
bem, é para fazer aquecimento na piscina porque lá oitenta, noventa por cento dos
usuários serão de terceira idade. Então, eu já tenho esse requerimento. Obrigado”.
Requerimento aprovado por oito votos favoráveis e um voto contra. 5) Autoria do
vereador Flávio de Almeida: Requer ao Poder Executivo a limpeza do lote da prefeitura,
localizado na Rua P, próximo ao número 23, e a construção no mesmo local de uma
praça com brinquedos e academia ao ar livre. Vereador Flávio de Almeida: “Alto do
Gaia”. Requerimento aprovado por nove votos. 6) Autoria do vereador José Carlos de
Oliveira: Requer ao Prefeito Municipal, com intuito de atender à demanda da população
da Região Noroeste, que se empenhe para realizar a implantação de esgoto e
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saneamento básico para a comunidade do Vale do Sol. Aprovado, nove votos.
7) Autoria do vereador José Carlos de Oliveira: Requer ao Prefeito Municipal, com
intuito de atender à demanda da população de Nova Lima, que disponibilize recursos
financeiros para aquisição de uma ambulância do SAMU, que será destinada pra o
atendimento da Região Noroeste de nossa cidade. Aprovado, oito votos. 8) Autoria do
vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao Chefe do Executivo Municipal que seja
realizada extensão de rede elétrica na Rua Nove, do nº 88 ao nº 420, no Bairro Honório
Bicalho. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, primeiro, eu quero pedir à
secretaria que corrija a data do meu requerimento, o Secretário muito gentil não leu em
cima, ela está errada”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “não tem
data em cima, por isso que eu não li”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “ela está 2013,
mas beleza”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “ah, o número do
ofício”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “eu agradeço, Secretário. Faz sentido pelos
inúmeros pedidos que a gente tem referentes a essa estrada dos Maias. Eu estou aqui
com ofício do meu gabinete que é de 2013, a gente solicitando essa extensão de rede,
depois a gente fez um requerimento que é cópia fiel desse que está aí. E depois, em
dezessete de janeiro desse ano, nós também fizemos a solicitação de extensão de rede
no mesmo local. Eu penso que as pessoas tem que ser tratadas com dignidade, a gente
entende que é uma área que foi ocupada, mas que hoje é muito adensada e precisa dessa
atenção da administração. É a minha colocação. Eu sei que o vereador Wesley também
foi lá essa semana e, aliás, não é só essa semana, Wesley, eu mesmo já estive com
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Vossa Excelência lá, que Vossa Excelência me levou para outros assuntos e tal. Então,
eu penso que todos os vereadores deveriam nesse sentido lutar por essa extensão de
rede, já que a gente sabe que a administração vai contratar empresa para fazer extensão
de rede nos próximos dias e fica o nosso apelo para a administração. Muito obrigado,
Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “em discussão o requerimento do vereador
Silvânio Aguiar”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Eu acho
que nós temos que trazer à baila aqui uma discussão que é muito mais ampla. E eu vou
fazer um pedido a Vossa Excelência, enquanto Presidente da Casa, nós temos aqui hoje,
em andamento, um, dois, três, quatro, cinco projetos para discutir questão habitacional
na cidade, projetos uns que já estão tramitando vai fazer um ano. Não adianta só falar da
extensão de rede e deixar que essas pessoas continuem vivendo na situação que elas
estão vivendo, na pobreza extrema. Nós temos situação em Nova Lima, que outro dia
foi relatado pela secretária de educação, de uma mãe colocando uma filha para mamar
numa cadela, para você ver o nível de pobreza que nós estamos tendo em Nova Lima,
naquelas ocupações em Santa Rita. Então, essa Casa tem que dar prioridade para essa
questão, para essa discussão habitacional. Nós não podemos permitir que interesses
particulares, brigas políticas venham interferir nessa pauta positiva. Eu estava lá em
Bicalho, conversava com as pessoas sobre essa extensão de rede, um dos pontos que eu
mencionei para um dos líderes do movimento que estava lá é: ‘olha, vamos cobrar
porque existe, por parte do Executivo, algumas medidas a serem adotadas para
solucionar os problemas, mas infelizmente, eu vou fazer uma crítica, a Mesa Diretora
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não está dando a devida atenção que esse assunto merece para os munícipes de Nova
Lima, principalmente aqueles que são mais desassistidos no que diz respeito à habitação
em nossa cidade’. Eu rogo a Vossa Excelência que coloque em pauta, traga em pauta
esses cinco projetos que inclusive alguns deles já estão preparados para vir para a pauta,
embora seja de controle exclusivo de Vossa Excelência essa pauta, para que a gente
possa avaliar esses projetos, votar e permitir que assim que o Executivo e o Prefeito
Vítor Penido possa trabalhar em cima desses projetos e colocá-los em prática”. Senhor
Presidente: “como o senhor disse muito bem, vereador Wesley, há mais de um ano, esse
projeto está na Casa e eu estou aqui há oito, nove meses. Então, os projetos estão em
análise, inclusive por algumas irregularidades, alguns vereadores levantaram algumas
irregularidades. Semana passada foi convocado o secretário de planejamento aqui, por
motivo de força maior, ele não compareceu, mas será reconvocado novamente, o mais
rápido possível. O que for relacionado, o projeto for adequado, não tenha dúvida que eu
tenho extremo interesse em resolver o problema, que eu sei que todos nós aqui sabemos
do problema habitacional da cidade. O que não vai passar nessa Casa é projeto cheio de
vícios, isso não vai, a não ser daqui a dois anos, quando eu sair dessa Presidência, que
aqui vai ser muito bem pautado, muito bem avaliado, aqui não vai descer goela abaixo
não. Então, que venha aqui o secretário tirar as dúvidas dos vereadores, só isso. Tem
projetos que já têm emendas inclusive de alguns vereadores. Então, aqui é com muita
calma, muita parcimônia, vamos discutir, vem para a pauta no momento certo”.
Vereador Wesley de Jesus Silva: “mas o povo não tem essa calma, Presidente, o povo
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precisa resolver problemas”. Senhor Presidente: “mas não adianta, não é assim não,
vereador”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “não precisa ser goela abaixo, concordo
com Vossa Excelência, que o secretário venha dar esclarecimento. Mas a meu ver, o que
nós temos na cidade, hoje, é uma briga política. Com todo respeito que Vossa
Excelência merece, o prefeito tem um problema, tirou o secretário do partido de Vossa
Excelência da pasta e depois que o prefeito tirou o secretário da pasta, nada mais andou
no que diz respeito ao habitacional aqui. Então, a meu ver, e eu mereço respeito no meu
entendimento de ver desta forma, politicamente, Vossa Excelência tem travado a pauta
habitacional dessa cidade por questões políticas. Se o secretário indicado de Vossa
Excelência estivesse sentado lá, eu tenho certeza que os projetos já tinham passado. Se
está errado tem que consertar, não é intuito nenhum do governo, não é intuito nenhum,
inclusive meu, fazer com que nada aqui passe, sem que seja avaliado de forma correta.
Mas para ser avaliado de forma correta, depois de passar em todas as comissões, tem
que colocar em plenário para que a gente possa fazer essa avaliação, junto com Vossa
Excelência, até porque tem que ser respeitada aqui a democracia, os votos que cada um
teve e a obrigação de representar o povo de Nova Lima como um todo”. Senhor
Presidente: “vereador, eu não queria entrar nesse detalhe, mas o secretário que foi
exonerado talvez tivesse mais competência do que o atual. Só isso. Leitura do próximo
requerimento, por favor”. Vereador Flávio de Almeida: “questão de ordem, Senhor
Presidente. Aproveitar esse momento de desarmonia e trazer harmonia para a Casa,
parabenizando o nosso Presidente, o Jaú, acabou de chegar. E dizer que a harmonia
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nesse país, viva Lula, Lula livre. Obrigado”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “me dá
um aparte, vereador?”. Vereador Flávio de Almeida: “todo, irmão”. Vereador Wesley
de Jesus Silva: “então, eu vou aproveitar, vou parabenizar o Jaú que já foi presidente do
partido em outra oportunidade e está seguindo agora. Eu acho que a democracia se
constrói respeitando todas as instituições partidárias, cada um pensa de uma forma, não
podemos fazer as divergências políticas virarem divergências pessoais. Então, Jaú, você
está de parabéns. A gente sabe da representatividade que o PT tem no município e a
responsabilidade que teve no país ao longo do tempo que ficou à frente do país. Que
você possa fazer nesse momento, vamos dizer, de readequações do PT, que você tenha
sabedoria para seguir com a legenda e aquelas pessoas que optaram por continuar
acreditando na sigla. Já tinha parabenizado, mas faço coro”. Vereador Flávio de
Almeida: “amém. E Lula livre; não é, vereador?”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “não
posso falar, isso eu não posso falar, vereador”. Vereador José Geraldo Guedes: “Senhor
Presidente, por favor”. Senhor Presidente: “só para terminar aqui, inclusive, o senhor
era presidente e o senhor arquivou um projeto de habitação por irregularidades. Então,
não vem aqui o representante do prefeito, que há pouco tempo era líder de governo,
jogar a culpa em cima desse Presidente não. Viu, vereador? Com a palavra o vereador
José Guedes”. Vereador José Geraldo Guedes: “com referência ao que o senhor estava
falando, eu passei para as comissões, como presidente, e não andou. Aí, eu não tenho
culpa. Eu quero dizer que nessa Câmara tem que ter mais honestidade, o prefeito fica
me cobrando constantemente da minha comissão: ‘José Guedes, a sua comissão está
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com cinco, seis projetos’. E isso não é verdade. Nós reunimos quase toda semana. Eu
estava com três projetos do Boi que entraram semana passada. O da habitação, Senhor
Presidente, é porque nós conversamos lá e o Kim pediu que a gente adiasse. Não foi
isso, Kim? Então, eu estava com um projeto. Agora, ficam umas pessoas desonestas
falando, para puxar saco do prefeito, que está comigo. Eu não paro, seja de quem for,
seja de qual partido for, eu convoco a reunião da minha comissão praticamente toda
semana, não travo projeto, eu posso até votar contra, mas eu não travo, comigo eu
trabalho corretamente. Agora, levar para o prefeito que eu tenho uma relação de seis e
apresentou hoje três, sendo que eu estou com um. Isso não é correto. Eu convoco é
cedo, é oito horas da manhã, eu não tenho preguiça. Então, seu eu não tiver condições
de tocar da minha maneira, eu peço demissão da comissão. A nossa comissão está
trabalhando sim. Tem projetos com outras comissões e empurrando em cima de mim.
Isso não cola. Obrigado”. Requerimento aprovado por nove votos. 9) Autoria do
vereador Fausto Niquini Ferreira: “Recebemos com orgulho a notícia de filiação do Dr.
Juarez ao Partido Solidariedade, então gostaria de emanar muita energia positiva, não só
ao partido, mas em especial ao Dr. Juarez, pessoa brilhante e que deixou marcas
indeléveis à nossa querida Nova Lima. Sinta-se abraçado, Dr. Juarez”. Em discussão, o
vereador Silvânio Aguiar Silva: “Presidente, quero, lógico, agradecê-lo por essa
menção. Tenho certeza que também o Álvaro se sente agraciado com essa sua menção.
O Partido Solidariedade continua forte, cada vez mais forte, rumo às próximas eleições.
Eu quero também cumprimentar o Jaú que está ali. Flavio está aqui falando: ‘ah’. Nós já
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fomos do mesmo partido, por motivos outros não estamos na mesma base, mas lógico e
evidente, respeito o trabalho que o Partido dos Trabalhadores desenvolveu em Nova
Lima, respeito o trabalho do representante maior do Partido dos Trabalhadores, talvez
maior dentro do Plenário, aqui hoje. Parabéns pela sua vitória nas eleições. Mas,
voltando ao Solidariedade, eu me sinto honrado de ter o Dr. Juarez, hoje, como nosso
filiado. Quero estender o meu cumprimento também ao presidente do nosso partido que
fez todo um trabalho, uma articulação para que isso acontecesse. O Paulinho Seabra está
montando um partido muito bem organizado, muito bem ajeitado e com ideais que são
extremamente importantes para o município de Nova Lima. Muito obrigado ao senhor.
Se o senhor me permitir assinar junto, eu vou fazer isso com muito prazer”. Senhor
Presidente: “claro, será uma honra”. Requerimento aprovado por nove votos.
10) Autoria do vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: Requer que seja
solicitado ao Diretor Geral do DEER - Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem de Minas Gerais, que tome providências no sentido de implantar sinalização
viária, como faixa de pedestres, redutores de velocidades, reforço da pintura
estratigráfica, além de placas de sinalização no trecho da MG-030, entre o acesso da
entrada do Bairro Nova Suíça, em confluência com a Rua Rio Grande do Sul, até a
entrada da Indústria Química Cataguazes. Aprovado, nove votos. 11) Autoria do
vereador Tiago Almeida Tito: Requer ao Prefeito Municipal que examine a
possibilidade de contratar um vigia noturno para os dois cemitérios do Bairro Rosário.
Em discussão, o vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. É só
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porque eu estive esses dias e eu tenho visto um trabalho até muito bem feito de
restauração da infraestrutura dos cemitérios antigos de Nova Lima, os dois do Rosário.
Só que chegando lá, os moradores do entorno relatando que, à noite, as pessoas tem
pulado lá e furtado os crucifixos das sepulturas das pessoas. Infelizmente, até os mortos
não conseguem descansar em paz. Como já está se contratando vigias para outros
espaços públicos do município, fazer uma sugestão ao prefeito também, que coloque
nem que seja um, que ele atenda os dois cemitérios, que é um em frente ao outro, até
para manter o serviço que a prefeitura está fazendo e também o respeito às sepulturas
dos nova-limenses que lá estão. Obrigado, Senhor Presidente”. Requerimento aprovado
por nove votos. 12) Autoria do vereador Tiago Almeida Tito: Requer que esta Casa
envie moção de pesar para a família da Sra. Isabel Perez Mota, em decorrência do seu
falecimento. Em discussão, o vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela
ordem. É uma simples homenagem a uma pessoa que merece todas as homenagens que
poderiam existir em nossa cidade. Essa senhora, a Dona Belinha, para quem não
conhece, mas vai saber, ela é ex-sogra do Boró que tinha um restaurante no centro da
cidade. Moradora da Rua Nova há um bom tempo, nunca aceitou receber nenhum título,
de mãe do bairro, de avó, de qualquer outra coisa, mas sempre muito caridosa, sempre
muito querida na comunidade, viveu intensamente esses noventa e nove anos. Uma
pessoa muito especial na minha vida e da minha família. É só para registrar e deixar na
Casa Legislativa essa homenagem para Dona Belinha, porque ela realmente merece.
Muito

obrigado,

Senhor Presidente”. Requerimento aprovado por oito votos.
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13) Autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer que esta respeitosa Casa
envie moção de aplausos ao Dia do Psicólogo, comemorado em 27 de agosto. Em
discussão, vereador Ederson Sebastião Pinto: “pela ordem, Senhor Presidente.
Vereador, Vossa Excelência, eu gostaria de assinar junto com o senhor. Graças a Deus,
minha esposa está formando em Psicologia. Eu gostaria que o senhor permitisse que eu
assinasse junto com o senhor”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “com certeza”.
Vereador Ederson Sebastião Pinto: “obrigado, vereador”. Requerimento aprovado por
oito votos. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu tenho um
requerimento verbal, o senhor me permite?”. Senhor Presidente: “com a palavra o
vereador Silvânio Aguiar, requerimento verbal”. Vereador Silvânio Aguiar Silva:
“Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma moção de aplausos, eu vou ler a moção de
aplausos, lógico, mas eu quero fazer uma introdução, explicando porque fazê-la. A
minha moção de aplauso vai para uma pessoa de Honório Bicalho, mas eu gostaria que
fosse para todos os pais, todos os familiares de pessoas que estão conseguindo se formar
em faculdade, se formar em ensino superior, é lógico que eu vou endereçar aqui. Mas é
uma honra muito grande para um pai de família, o senhor tem as suas duas filhas e, com
certeza, tem na cidade inteira tantos filhos que o senhor vê lutando tanto para estudar e
quando conseguem formar é uma vitória para a família. Então, eu vou mandar uma
moção de aplausos para a Thaís, mas espero que os nova-limenses sofridos, os novalimenses que ganham pouco, os nova-limenses que têm que andar nesses ônibus difíceis
para chegar em uma faculdade em Belo Horizonte e que conseguem se formar, se
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sintam contemplados por essa moção de aplausos que vou fazer. E assim o faço: solicito
moção de aplausos à jovem Thaís Emanuelle Silva, moradora do Bairro Honório
Bicalho. A jovem Thaís é filha de Almir Pereira da Silva e Carmem Lúcia Souza Silva.
No dia vinte e quatro de agosto, Thaís se formou como Piloto de Linha Aérea pela
Universidade FUMEC. Dentro da formação acadêmica, a Thaís poderá exercer, além da
função de piloto de avião, ela pode também ser comissária de bordo, chefia de gestão e
controladora de voo. É uma atividade diferente, Senhor Presidente, que na nossa cidade,
às vezes, o cidadão comum nem fica sabendo desse tipo de profissão. E, graças a Deus,
nós temos uma filha da nossa cidade com essa formação, é um orgulho muito grande.
Tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma de que assim como foi orgulho para a Sandra
que está ali, que é de Honório Bicalho e que me colocou essa situação, foi orgulho
também para o Almir que trabalhou durante tanto tempo na Madeireira aqui, como
motorista, e ver uma filha formada dessa forma é uma alegria muito grande. Então, vai a
moção de aplausos. Os outros vereadores que quiserem assinar juntos, vai ser um
prazer”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. Eu não conheço
a pessoa, mas parabenizar pela iniciativa de se enaltecer a luta de uma nova-limense,
como tantas outras e tantos outros que lutam diariamente para estudar. Mas fazendo um
contraponto, não à sua moção de aplausos, mas um contraponto de como que no
Governo Federal o viés está totalmente ao contrário, a gente tem visto os cortes nos
repasses das Universidades Federais. Eu estava até pegando aqui, para eu não falar
besteira, porque na verdade se eu falasse besteira aqui, eu não estaria muito diferente do
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Presidente também não, porque eu nunca vi um cara falar tanta besteira e não resolver
os problemas que o país tanto tem. Mas já afetou o transporte dos hospitais
universitários, as pesquisas, alguns dos hospitais universitários não têm mais material
para atender a população mais carente, todos esses hospitais universitários atendem pelo
SUS as pessoas carentes. Não tem dinheiro para o bandejão, para bolsas, algumas
universidades já não têm dinheiro para pagar luz e no restaurante de uma universidade
federal do nordeste acabou a carne. Numa fala do Presidente, ele falou que tem que
deixar o filé para o filho dele, para ser nomeado na embaixada. Tanta incoerência nesse
país, eu nunca vi. E hoje, eu sempre faço questão de falar no espaço que alguém
menciona a questão de educação, se eu estou aqui hoje é fruto do trabalho dos meus
mestres, dos meus professores e educadores de escola pública. Quando tive a
oportunidade de estudar em escola particular, foi através de bolsa, seja no SEBRAE,
seja também na faculdade, na universidade que fiz. Então, é só fazendo um contraponto,
que é muito louvável a luta da Thaís, mas tem vários outros e outras que não vão
conseguir concluir por uma irresponsabilidade de um presidente que não prioriza a
educação”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “muito obrigado pela brilhante colocação e
contribuição ao requerimento, vereador”. Senhor Presidente: “em discussão a moção de
aplausos do vereador Silvânio Aguiar, vereadores que concordam permaneçam como
estão. Aprovado, oito votos”. Vereador José Guedes: “Senhor Presidente, eu tenho um
verbal”. Senhor Presidente: “próximo requerimento, vereador Coxinha”. Vereador
Alessandro Luiz Bonifácio: “minha moção é uma moção de aplausos, Presidente, para o
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Deputado Raul Belém, em especial, ao seu assessor, Téo Garzon, que representa o
Gabinete do Deputado, que nessa semana conseguiu doze computadores para a ONG
Família Tamo Junto. Isso é de grande valia para os cursos oferecidos gratuitamente na
ONG. Então, eu quero agradecer ao Téo Garzon, assessor do Deputado Estadual Raul
Belém, quero agradecer de coração e a toda equipe do Deputado Raul Belém. Essa
moção de aplausos vai para o Gabinete do Deputado. Moção de aplausos para o
Deputado Raul Belém e sua assessoria”. Aprovado, nove votos”. Vereador José Geraldo
Guedes: “eu tenho um verbal. Meu requerimento é no sentido de pedir para passar a
verba do futebol amador de dois mil para cinco mil, inclusive uniformes para cada clube
disputar o Campeonato 2020. É um sofrimento para os clubes que não têm campo e
sequer têm uma sede, que seria uma fonte de renda. A gente está na luta pelo esporte há
muitos e muitos anos porque eu acredito que o esporte encaminha a juventude e até as
crianças para serem grandes homens no dia de amanhã. Obrigado”. Aprovado, oito
votos”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente”. Vereador Wesley de
Jesus Silva: “pela ordem, Presidente”. Senhor Presidente: “com a palavra o vereador
Silvânio Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu não quero
fazer um requerimento até porque não posso, regimentalmente, eu já fiz dois, mas eu
quero deixar registrado aqui, até para chamar a atenção da administração e também da
AngloGold, que essa semana vou fazer uma solicitação pedindo a recuperação da ponte
que liga o Mingu à estrada da Boa Vista. Eu prometi que faria esse requerimento, como
já fiz dois, mas eu quero deixar aqui registrado, se alguém que ainda não fez
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requerimento, quiser fazer, eu vou assinar junto porque é extremamente necessário. O
que está acontecendo com a ponte lá e o descaso com as pessoas não está bacana”.
Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente”. Senhor Presidente: “eu acho
que o senhor poderia até fazer semana que vem porque realmente está complicada a
situação daquela ponte”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente”.
Vereador Tiago Almeida Tito: “pela ordem, Senhor Presidente”. Senhor Presidente:
“com a palavra o vereador Wesley de Jesus”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor
Presidente. Wesley, você me perdoa, mas é porque o vereador Flávio ainda não fez
requerimento e ele se propôs a fazer”. Vereador Flávio de Almeida: “só o senhor pegar
a fala dele”. Senhor Presidente: “então fica requerimento do vereador Soldado Flávio,
assinado junto com o Silvânio Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “perfeito.
Então, solicitando que seja encaminhado à AngloGold Ashanti, porque lá é da
AngloGold, ou à AngloGold ou à administração, não sei o que pode ser feito, mas
manutenção para a ponte que liga o Bairro Mingu à estrada da Boa Vista, requerimento
meu e do vereador Flávio de Almeida”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor
Presidente, pela ordem. É só para comunicar o vereador Silvânio que eu vi aquela
movimentação lá também e eu solicitei uma reunião na AngloGold, se eu puder assinar
com vocês. Mas também você está convidado, eles não marcaram ainda a data, ficaram
de marcar, mas se o senhor quiser estar presente ou qualquer vereador quiser estar
presente”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “vai ser uma alegria”. Senhor Presidente:
“eu vou querer também porque eu já fui procurado. Então, o senhor autorizando,
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ficamos nós quatro então. Vereador Wesley de Jesus”. Vereador Wesley de Jesus Silva:
“eu tenho um requerimento que é destinado ao tempo que eu fiquei na prefeitura, como
chefe de gabinete. Chegou ao meu conhecimento, essa semana, por meio de alguns
moradores lá de cima, que está sendo feita uma obra no Vale do Sol a respeito de um
criadouro de camarão. E que, naquela época, havia sido dada uma dispensa e poderia ser
que o instrumento ideal não seria a dispensa. Essa época, eu era chefe de gabinete e
automaticamente acumulava outras quatro secretarias, inclusive a Secretaria de Meio
Ambiente. Então, eu venho solicitar ao prefeito municipal que faça a revisão geral de
todos os processos de dispensa de licenciamento ambiental que foram proferidos no
período de outubro de 2016 até dezembro de 2016, que era exatamente o momento que
eu estava acumulando todas essas pastas. Caso tenha passado alguma coisa, que sejam
revistas todas essas dispensas que foram feitas, no intuito de consertar qualquer tipo de
problema que possa dar futuramente”. Aprovado, oito votos. Vereador Wesley de Jesus
Silva: “e o segundo, Presidente, se o senhor me permitir, eu vou direcionar a Vossa
Excelência um pedido para marcar duas audiências públicas, uma solicitada no dia
09/04, do ano passado, uma no dia 25/09. Uma é da AngloGold, para que fosse avaliada
a recuperação ambiental que foi feita em algumas áreas, dentre elas o Bairro do Galo,
que eu entendo que existe ali algumas irregularidades, meu entendimento, acho que é a
oportunidade de a empresa demonstrar se está certa ou não, e os órgãos ambientais
virem falar. E a outra de muita urgência, que é da TAESA, quem passa pela região do
Galo, Bicalho, Santa Rita já está conseguindo visualizar uma mexida de terra ali, a
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empresa está instalando torres de transmissão. Essas torres de transmissão, segundo
alguns técnicos, podem gerar algum prejuízo para linha telefônica, para carga elétrica
dos bairros onde ela vai passar próximo. Esse licenciamento ambiental foi feito pelo
Estado, foi aprovado aqui, salvo engano, em dois mil e treze, não existe uma
contrapartida para os moradores, para os bairros que vão ser afetados e as obras já
começaram. Então, eu gostaria que Vossa Excelência marcasse essa audiência, que a
empresa estivesse presente, que o Executivo estivesse presente e os órgãos ambientais
estaduais também se fizessem presentes nessa audiência pública, para que a gente possa
verificar se há impacto para aquela comunidade que vai estar mais afetada, que
infelizmente, mais uma vez, é a região pobre do município de Nova Lima que só recebe
bomba”. Senhor Presidente: “vereador Wesley, eu vou encaminhar a solicitação do
senhor para a Comunicação para que sejam agendadas essas duas audiências públicas.
Todos estão assistindo, vendo essas alterações no trânsito nas ruas de Nova Lima.
Claro, como em toda mudança, às vezes, existem alguns descontentamentos. Mas o meu
verbal é solicitando ao Executivo que haja uma discussão prévia com alguns
comerciantes, por exemplo, na Rua Resende, que é a rua da Oficial Pneus, tem vários
comércios ali e não ficou nem uma vaga de estacionamento, nem para moto. Então, às
vezes, está tendo dificuldade até para pegar algumas encomendas. Então, que seja
reavaliado e discutido com esses comerciantes, uma vez que nós temos observado que o
comércio de Nova Lima está estagnado, muitas lojas fechadas; não é isso? Então, eu
acho que é hora de parar, discutir e dialogar mais com os comerciantes. Em discussão o
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requerimento”. Vereador José Geraldo Guedes: “Senhor Presidente. É do meu
conhecimento que o novo Secretário Joaquim vai ouvir, principalmente, os
comerciantes. Realmente teve algumas reclamações, inclusive da farmácia Valdir.
Então, ele vai reavaliar. Eu tive uma conversa com ele, ele é uma pessoa muito humilde,
uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa honesta, ele me prometeu que vai ouvir
todas as reinvindicações e, se tiver condições de modificar, ele vai modificar”. Vereador
Wesley de Jesus Silva: “um aparte, vereador?”. Vereador José Geraldo Guedes: “sim”.
Vereador Wesley de Jesus Silva: “eu vou endossar as suas palavras no que diz respeito
ao Joaquim. Eu acho que não foram feitas muitas menções dele até o momento.
Joaquim é um nova-limense, conhece do que fala, do que está fazendo, foi membro do
Corpo da Polícia Civil, durante muitos anos em Nova Lima. Tive a oportunidade de
estar com ele na última sexta-feira, recebendo do Deputado Federal Marcelo Aro uma
viatura para a Polícia Civil. E lá, quando ele recebeu a viatura, eu o vi se emocionando
de verdade. Você vê o comprometimento dele com a causa, o comprometimento dele
com Nova Lima e principalmente com a Polícia Civil. A gente já vê aí, deu um show no
desfile de 7 de setembro, até andando com um helicóptero e tudo mais. Então, faço coro
às suas palavras quanto à capacidade principalmente de diálogo do Joaquim”. Senhor
Presidente: “vereador José Guedes, então o senhor pode assinar comigo o requerimento
também”. Vereador José Geraldo Guedes: “ok”. Senhor Presidente: “em discussão o
requerimento do vereador Fausto Niquini e José Guedes. Vereadores que concordam
permaneçam como estão. Aprovado, oito votos. Eu apenas gostaria de fazer um
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comentário que esse mês nós estamos vivendo o ‘Setembro Amarelo’ que é uma
campanha de prevenção e combate ao suicídio. Sabemos que em nossa cidade existem
vários casos de suicídio, geralmente, infelizmente, ali naquele pontilhão. Mas que no
dia a dia, vocês fiquem atentos às pessoas, muitas das vezes uma mudança de
comportamento no dia a dia, a falta de um banho, a falta de higiene corporal, pessoas
que às vezes passam dias muito deitadas. Então, ficar atentos nesses casos porque às
vezes com um dialogo, uma palavra amiga, você pode ajudar uma pessoa dessas que
tem sofrimento. Às vezes, uma orientação a procurar um psicólogo, um psiquiatra.
Então, se tratando esse mês dessa campanha, acho que não poderíamos deixar passar em
branco que hoje dia dez é o ‘Dia de Prevenção e Combate ao Suicídio’. É um jeito
simples, eu li hoje de manhã e achei bacana, às vezes, você pode salvar a vida de uma
pessoa, Soldado Flávio, seja um sol em um dia que às vezes é nublado, naquele dia
nublado para a pessoa, você estará ajudando essa pessoa. Me lembro muito bem,
quando eu estudava em Juiz de Fora, na época não existia celular, mas existia secretária
eletrônica, uma vizinha de apartamento, onde a gente morava, deixou uma mensagem
numa secretária eletrônica que estaria indo para a Rua Halfeld, pular de um prédio da
altura de, mais ou menos, cinco andares, na época; foi lá e fez. Então, talvez se nessa
hora que ela ligou, uma pessoa tivesse atendido, em momento de desespero, poderia ter
uma palavra, um ombro amigo, poderia ter salvado essa vida. Então, fica aqui a
lembrança. Não é, Joia? A senhora que é uma pessoa tão alegre, tão comunicativa.
Então, muito obrigado. Alguém tem mais algum requerimento?”. Vereador José
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Geraldo Guedes: “Presidente. Eu queria pedir o Prefeito Vítor Penido que interferisse
junto ao DEER para a construção do ‘telamento’ lá no viaduto. Desde quando foi
construído aquele viaduto que a gente vem lutando pelo ‘telamento’ ali. A proteção é
obrigação do DEER. Eu já cansei de fazer requerimento nesse sentido e não sou ouvido.
Há muitos e muitos anos, o diretor do DEER veio, prometeu e não fizeram. Ali é um
lugar que as pessoas que estão com problemas mentais têm toda chance de suicídio.
Quantas vidas nós perdemos ali? Então, fica uma solicitação ao prefeito para ele ir ao
DEER e exigir. Já fizeram em outros lugares, em Belo Horizonte, porque em Nova
Lima não? Obrigado”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, só
contribuindo com a fala do vereador José Guedes. Vereador, eu não sei se é de
conhecimento de Vossa Excelência, mas foi feita uma conversa do Deputado José Silva
com o Prefeito Municipal e a verba para a construção desse ‘telamento’ já está na conta
da prefeitura. A prefeitura está fazendo a licitação, mas a verba vem através do gabinete
do Deputado José Silva. Foi um acordo do Deputado José Silva com o prefeito
municipal, ficou acertado gabinete com gabinete. Eu sei que a prefeitura está fazendo
uma licitação, muito possivelmente, eu sinceramente, não sei o valor da licitação, mas o
valor que fizemos o orçamento, cem mil reais. A Provia passou esse orçamento para a
gente, o José Silva passou cem mil reais para a conta da prefeitura, através de emenda, é
lógico. Essa emenda não está indo especificamente para o ‘telamento’, mas foi feito um
acordo e o prefeito se comprometeu a fazer esse ‘telamento’. Quanto ao DEER, nós
tivemos essa semana no DEER, já com o Deputado Wendel Mesquita, Presidente, o
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diretor geral do DEER disse que a única coisa que o DEER pode ajudar é autorizar a
prefeitura a fazer. Como já tem o dinheiro, eu quero acreditar, sem desconsiderar todos
os seus pedidos, que eu sou testemunha disso, o senhor já pediu com grande força, com
grande veemência aqui, o senhor fez essa solicitação e, graças a Deus, a gente agora
conseguiu a verba, vamos ver se a obra vai conseguir sair”. Vereador Tiago Almeida
Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. Vereador Silvânio, você vai acompanhar esse
processo licitatório, com certeza? Inclusive, ele já até saiu, porque nós já temos o
orçamento aqui de noventa e oito mil reais, como o senhor bem falou. Vamos ver se vai
dar andamento em noventa e oito mil reais”. Vereador José Geraldo Guedes: “realmente
eu não sabia desse fato, então eu quero parabenizar o Deputado. Do DEER é difícil até
licenciamento para uma causa dessa. Para a gente conseguir um quebra-molas é uma
novela tremenda. Eu cansei de ir ao DEER, fui com a Ângela Lima, até deboche eu e a
Ângela Lima sofremos lá com relação à passarela nos Cristais. Então, é um órgão muito
difícil de lidar com eles. O Deputado está de parabéns. Obrigado”. Senhor Presidente:
“quarta parte, apresentação de oradores inscritos, inexistente. Agradecemos a presença
de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa
noite”._________________________________________________________________

