Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária Remota (Virtual) da Câmara Municipal de
Nova Lima. No dia dois de julho de dois mil e vinte, às dezesseis horas e quinze
minutos, reuniu-se a Câmara, virtualmente, conforme Portaria nº 50, de 17 de abril de
2020, que “Estabelece diretrizes para a realização de sessão plenária remota (virtual) e
dá outras providências”. O Senhor Presidente solicitou a chamada dos vereadores
presentes; constatando-se a existência de número legal, verificando-se a ausência virtual
do vereador Flávio de Almeida. O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus e em
nome do povo nova-limense, declarou aberta a reunião. Vereador Tiago Almeida Tito:
“Presidente, pela ordem”. Senhor Presidente: “com a palavra, o vereador Tiago Tito”.
Vereador Tiago Almeida Tito: “gostaria de solicitar à Vossa Excelência se pudesse
fazer um minuto de silêncio para o Renatinho. Renato Cifuentes, conhecido como
Renatinho, meu primo, veio a falecer e, inclusive, é neto do melhor presidente que o
Villa já teve na história, que é o Castor Cifuentes, que, inclusive, dá o nome ao estádio
municipal do Villa Nova. Veio a falecer nessa noite, infelizmente, pedir a todos um
minuto de silêncio para ele”. Senhor Presidente: “atendendo à solicitação do vereador
Tiago Tito, para que façamos um minuto de silêncio. Algum vereador se opõe?
Aprovado,

um

minuto

de

silêncio”.

Senhor

Presidente:

“apresentação

de

correspondências, tem alguma?”. Senhor Secretário: “inexistente, Presidente”. Vereador
Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, só mais uma... Abusar do Senhor aí e de todos.
O Senhor me permite? O Senhor me permite? ”. Senhor Presidente: “ sobre o que,
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vereador?”. Vereador Tiago Almeida Tito: “não, é só porque a gente não está podendo
fazer as moções e me pediram aqui, acho que é relevante, é porque o Skina está fazendo
aniversário, um time tradicionalíssimo do campeonato”. Senhor Presidente: “deixe para
o final. O senhor pode deixar para o final?”. Vereador Tiago Almeida Tito: “pode, pode
ser no final, perfeito”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “inclusive, Presidente...”.
Senhor Presidente: “tem alguma correspondência, Secretário?”. Senhor Secretário:
“não, Presidente”. Vereador José Geraldo Guedes: “não esquece de fazer a do Villa,
hein? No final vou fazer a do Villa”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente”.
Senhor Presidente: “com a palavra, o vereador Wesley de Jesus”. Vereador Wesley de
Jesus Silva: “hoje é aniversário do nosso colega de Câmara, Flávio de Almeida, não está
presente aí. Deixar aqui os meus parabéns para ele, já. Deus o permita comemorar
muitos anos de vida e saúde”. Senhor Presidente: “foi comemorar em família e
esqueceu de convidar seus pares. Isso aí, parabéns, Soldado Flávio”. Continuando, o
Senhor Presidente solicitou a leitura da proposição que deu entrada na Casa: Projeto de
Lei nº 1.950/2020, autoria dos vereadores Tiago Almeida Tito, Álvaro Alonso Perez
Morais de Azevedo, Silvânio Aguiar Silva, Flávio de Almeida e Fausto Niquini
Ferreira, que “Dispõe sobre a regularização de edificações hospitalares no município de
Nova Lima”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, só pela ordem. Eu
quero pedir a gentileza que esse projeto, se todos concordarem, seja em nome da Casa,
em nome de todos os vereadores, porque não seria justo da minha parte... Reconhecer
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que os outros vereadores também foram envolvidos nessa discussão e se alguém tiver
alguma objeção, que não seja só nosso nome, seja no nome dos dez vereadores da Casa,
porque todos foram procurados, todos deram a sua contribuição”. Senhor Presidente:
“vereador José Guedes, vereador Kim do Gás, vereador Wesley de Jesus, vereador Boi,
vereador Coxinha, estão de acordo com a...”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela
ordem, Presidente”. Senhor Presidente: “com a palavra, o vereador Wesley de Jesus”.
Vereador Wesley de Jesus Silva: “como esse projeto, ele está dentro de um outro, ele é
uma parte menor de outro que estamos discutindo, a regularização fundiária, que Vossa
Excelência pediu que fosse feita Audiência Pública”. Vereador Tiago Almeida Tito:
“regularização fundiária, não. Esse não é fundiária, não”. Vereador Wesley de Jesus
Silva: “não, eu sei. Regularização de edificações. Eu gostaria que Vossa Excelência
consultasse o Plenário, quanto à possibilidade de colocar esse projeto também em
Audiência Pública. Já que ele está discutindo uma parte de um projeto maior, que já tem
uma ampla discussão já dentro da Casa”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor
Presidente, só pela ordem”. Senhor Presidente: “com a palavra, o vereador... No
momento oportuno, vereador Wesley, eu consulto o Plenário, ok? Com a palavra, o
vereador Tiago Tito”. Vereador Tiago Almeida Tito: “não, só para dar uma elucidada,
talvez o Wesley não tenha visto ele ainda, mas ele não se refere ao mesmo teor em
relação ao projeto de regularização de edificações, não, Wesley. Ele não está
regularizando edificações de hospital que está irregular, não, porque a gente não tem
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construção de hospitais em nossa cidade que estão irregulares. Ele está permitindo, na
verdade, a geração de tributação nova no município, geração de novos empregos. Você
vai até ver em um dos artigos, esqueci qual aqui, porque não estou com ele aberto, mas
ele não tem correlação a esse outro não. Não tem mudança de zoneamento, não tem
nada disso. Só para deixar claro”. Senhor Presidente: “Secretário, por favor, faça a
leitura do projeto”. Após a leitura do projeto, o Senhor Presidente o encaminhou à
Comissão de Legislação e Justiça. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente”.
Senhor Presidente: “com a palavra”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem,
Presidente”. Vereador Tiago Almeida Tito: “pela ordem. Como eu solicitei que ficasse
em nome da Casa, não vai ser necessário passar em todas as comissões porque todos
vão ser autores do projeto”. Senhor Presidente: “mas o vereador Wesley, por exemplo,
já solicitou Audiência Pública”. Vereador Tiago Almeida Tito: “não, Presidente”.
Senhor Presidente: “não vai ter como sair em nome da Casa”. Vereador Tiago Almeida
Tito: “Presidente. Senhor Presidente, quando eu solicitei que todos assinassem, não teve
objeção, inclusive o vereador Wesley deve estar aceitando ser autor”. Vereador Wesley
de Jesus Silva: “não, eu aceitei”. Vereador Tiago Almeida Tito: “então, aí não tem
como ele passar nas comissões. Então, é só para deixar certo aí, não sei como nesse
caso, como é de autoria de todos, ele teria que ir para votação. Não sei se o vereador
Wesley já entendeu se a gente pode tentar votá-lo hoje ou se joga para semana que vem,
na próxima”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “ Presidente ”. Senhor Presidente: “ na
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hora que eu perguntei, o vereador Wesley já entrou. O vereador Coxinha, José Guedes,
Boi e Kim não se manifestaram ainda”. Senhor Presidente: “vereador José Guedes.
Vereador José Guedes”. Vereador José Geraldo Guedes: “oi?”. Senhor Presidente: “o
senhor quer assinar esse projeto?”. Vereador José Geraldo Guedes: “quero”. Senhor
Presidente: “vereador Coxinha”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor
Presidente, quero assinar o projeto e também quero Audiência Pública”. Senhor
Presidente: “vereador Kim do Gás, o senhor quer assinar o projeto?”. Vereador Ederson
Sebastião Pinto: “quero”. Senhor Presidente: “vereador Boi, o senhor tem interesse em
assinar o projeto?”. Vereador José Carlos de Oliveira: “sim”. Senhor Presidente: “ok”.
Vereador José Geraldo Guedes: “Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “com a
palavra, o vereador José Guedes”. Vereador José Geraldo Guedes: “eu e o vereador
Kim, nós fomos procurados pelo diretor do Hospital Vila da Serra, para que nós dois
déssemos força sobre esse projeto aí, vai aumentar os leitos e vai beneficiar,
principalmente, o povo. Então, estou de acordo”. Vereador Tiago Almeida Tito:
“Senhor Presidente, então, só para relatar aí, nesse projeto, eu coloquei a garantia que
qualquer hospital que fizesse sua ampliação e a gente está vivendo um momento crítico,
não é? Tem necessidade de novos leitos, mas que garantisse, nas ampliações, cinquenta
por cento das novas vagas de emprego, ficassem para moradores de Nova Lima,
exclusivo para moradores de Nova Lima. Até para ter uma contrapartida social também
desses hospitais, no caso, particulares, mas essa lei também atinge, graças a Deus, o
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Hospital Nossa Senhora de Lourdes também, quando necessitar de sua expansão. Só
isso, Senhor Presidente”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente”. Senhor
Presidente: “com a palavra, o vereador Wesley de Jesus”. Vereador Wesley de Jesus
Silva: “como é o momento oportuno, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o
Plenário quanto à possibilidade de fazermos Audiência Pública nesse processo, tendo
em vista, e aí vou ressaltar qual é a minha preocupação aqui, quero deixar claro para
todo mundo, eu não tive... Não recebi, não fui procurado para falar sobre esse projeto, é
uma mudança do Plano Diretor. O Hospital Vila da Serra, como outros hospitais, e eu
defendo a ampliação dos hospitais, defendo que seja feita uma regularização das
edificações desses hospitais, mas até onde eu sei, a não ser se tenha mudança, o
Hospital Vila da Serra está para ser vendido. Não sei se isso procede ou não e acho que
nós temos que discutir isso dentro de uma Audiência Pública, até mesmo para fazer
readequações e garantir que qualquer mudança do Plano Diretor de construções
irregulares, seja, de fato, para atender à população de Nova Lima e a área da saúde e não
beneficiar possíveis alterações ou permuta ou venda de qualquer tipo de imóvel dessa
natureza. Por isso, eu insisto que Vossa Excelência consulte o Plenário para que a gente
possa fazer Audiência Pública, ouvir os hospitais e fazer as readequações para garantir
que, de fato, qualquer mudança com a finalidade exclusiva de atingir a saúde e a
melhoria da saúde do município de Nova Lima, seja ela particular ou seja ela pública”.
Senhor Presidente: “atendendo à solicitação dos vereadores Wesley de Jesus”. Vereador
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Alessandro Luiz Bonifácio: “Presidente”. Senhor Presidente: “e Coxinha, o projeto de
lei”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente”. Senhor Presidente:
“1.950/2020”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente”. Senhor
Presidente: “com a palavra, Coxinha. Vereador Coxinha”. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “Senhor Presidente, o Senhor me consultou aí há alguns minutos se eu quero
fazer parte do projeto, quero, mas eu não quero Audiência Pública, não. Me enganei
aqui e não quero Audiência Pública. Me enganei aqui, o vereador José Guedes está
certo, o vereador Kim. O diretor tinha me procurado também, mas eu me enganei com o
projeto, não quero Audiência Pública não e em Audiência Pública o Senhor tem que
consultar o Plenário, não é? Então, eu não quero, retiro aqui, eu aceito assinar o projeto,
mas não quero Audiência Pública”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente,
pela ordem”. Senhor Presidente: “vereador Coxinha, como de costume, um vereador
solicitou a Audiência Pública, eu vou atender a solicitação dele”. Vereador Alessandro
Luiz Bonifácio: “eu não”. Senhor Presidente: “como atendo de todos os projetos”.
Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu não, não é?”. Senhor Presidente: “vereador
Wesley de Jesus solicitou. Como eu tenho sido democrático em todos os outros
projetos, quando o vereador solicita Audiência Pública, eu aceito o pedido. Esse projeto
de lei, nº 1.950/2020 será submetido à Audiência Pública”. Vereador Tiago Almeida
Tito: “Senhor Presidente, pela ordem”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor
Presidente, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “com a palavra, o vereador Silvânio
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Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, duas coisas. Primeiro, a
gente podia fazer, sim, conforme a gente já vinha caminhando aí, o parecer conjunto,
mesmo com o pedido de Audiência Pública”. Vereador Tiago Almeida Tito: “mas todos
os projetos...”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “mas, calma, Tiago, mas para além
disso, eu sei que o Senhor sempre foi muito aberto com relação a essa questão de
pedidos dos vereadores, mas é praxe também da Casa, que, quando um vereador pede
Audiência Pública, que se consulte o Plenário sobre a realização de Audiência Pública.
O Senhor não acha que seria mais interessante que o Senhor consultasse o Plenário
sobre a realização da Audiência Pública, não?”. Vereador Tiago Almeida Tito:
“Presidente, pela ordem”. Senhor Presidente: “vereador Tiago Tito, com a palavra”.
Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, eu acho que também, até na
legislatura do José Guedes e até no seu primeiro ano também, foi assim, a Audiência
Pública solicitada e aprovada. Mas para mim, em relação a isso, eu vou dar a minha
posição aqui. Esse projeto que está dando entrada agora, ele não é de regularização de
edificações equivocadas, que têm algum erro, não é isso. Tanto é que se tiver uma
Audiência Pública, essa Audiência Pública não pode ser junta com o projeto de
regularização de edificações, não tem nada a ver uma coisa com a outra, senão vai fazer
até confusão. Então, assim, eu vou deixar claro...”. Senhor Presidente: “vereador Tiago
Tito, inclusive, o vereador Wesley de Jesus já até levantou aí uma possibilidade de o
hospital ser vendido, não é isso, vereador? ”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “é”.
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Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, eu estou com a palavra, não estou
entendendo o nervosismo, a reunião está curta hoje, deixe-me terminar, pelo menos. Só
para deixar bem claro aqui minha posição, quando fomos procurados e outros aqui
foram procurados, era uma possibilidade... O que acontece, que está ocorrendo hoje em
Nova Lima? Belo Horizonte fez a sua atualização do Plano Diretor, Nova Lima não fez
a atualização do Plano Diretor e os grandes investimentos hospitalares, o polo hospitalar
que Nova Lima sempre foi conhecida, está sendo retirado de Nova Lima e levado para
dentro de Belo Horizonte, porque lá tem essa possibilidade de os hospitais expandirem e
hoje nós estamos vivendo uma pandemia e a maior necessidade que a gente tem hoje é
de expansão de hospitais, ampliação de atendimento, enfim e isso foi um dos motivos
dessa atualização que nós estamos fazendo aí. Só para deixar claro, isso vai gerar mais
de oitocentos mil reais, somados todos os hospitais que tem, caso todos se ampliem, em
tributação mensal e isso vai gerar aí mais de mil e quinhentos empregos. Então, vamos
deixar claro que o interesse aqui é um interesse coletivo, nós temos que criar
alternativas para a gente sair da crise, tanto de saúde quanto da crise econômica, de falta
de emprego. Então, é a possibilidade. O que está crescendo hoje, no Brasil, chama-se
hospitais, em decorrência da necessidade que está tendo em decorrência do Corona
Vírus. Então, só para deixar claro que se for para colocar em votação, para esse caso,
Audiência Pública, como para mim o projeto está muito claro, eu voto contrário à
realização dela, porque ela não tem a ver com o de edificações, realmente eu acho que
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precisa talvez discutir um pouco mais, apesar que o de regularização de edificações já
foi discutido bastantes vezes aí com o Ailton nos apresentando. Está bom, Senhor
Presidente? Obrigado”. Vereador José Geraldo Guedes: “Presidente”. Senhor
Presidente: “com a palavra, o vereador José Guedes”. Vereador José Geraldo Guedes:
“nós não concordamos há quinze dias atrás, dezoito dias atrás, com Audiência Pública
de regularização de imóveis e o Senhor... Nós não concordamos e o Senhor optou para
que houvesse a Audiência Pública e foi liberado pelo Senhor para ter Audiência”.
Senhor Presidente: “positivo, positivo. É isso mesmo, positivo. E o vereador Wesley
colocou aí uma dúvida com relação... Eu acho que a gente precisa de algumas
informações, certo, vereador Wesley de Jesus? O senhor mantém a sua solicitação?”.
Vereador Wesley de Jesus Silva: “mantenho a solicitação, volto a repetir, Presidente
que o André é uma das pessoas mais conceituadas, um dos administradores lá, o
administrador do Hospital Nossa Senhora de Lourdes faz um excelente trabalho. Tem aí
um dos caras mais conceituados no que diz respeito à administração hospitalar, mas
restam algumas dúvidas que eu pontuei aqui, gente. Por exemplo, o hospital vai ser
vendido ou não? Isso influencia diretamente em uma operação contratual, do hospital,
um hospital que atende pouco SUS, é um hospital que atende particular. Eu sou
favorável à ampliação de todo serviço hospitalar, mas nós temos que discutir isso com
mais cautela”. Senhor Presidente: “vereador Tiago Tito, o senhor vai pedir parecer
conjunto?”. Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, todos são autores, como
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o Senhor vai nomear a comissão?”. Senhor Presidente: “todos... Todos... Até Wesley.
Está bom”. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da
Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.912/2020,
autoria do vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, “Dispõe sobre as
condições para a concessão do benefício da cesta de legumes, previsto no art. 79 da Lei
Municipal nº 2590/2017”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto,
que foi encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. O
Senhor Presidente nomeou o vereador Silvânio Aguiar Silva como presidente da
Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas em substituição ao autor da
proposição. 2) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao
Projeto de Lei nº 1.941/2020, autoria do vereador Wesley de Jesus Silva, que “Dispõe
sobre a redução do IPTU incidente sobre os imóveis onde funcionam estabelecimentos
que prestam serviços de hospedagem e serviços de cunho hospitalar, na hipótese de
formalização de parcerias com cooperativas de táxi estabelecidas no município de Nova
Lima”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi
encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. 3) Parecer da
Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.943/2020,
autoria do vereador Wesley de Jesus Silva, que “Autoriza o Poder Executivo a
desenvolver plataforma virtual com a apresentação de artistas locais durante o período
de isolamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19 ”. A comissão emitiu
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parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. 4) Parecer da Comissão de Legislação e
Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.944/2020, autoria do Poder Executivo, que
“Institui no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – o benefício
eventual de auxílio emergencial municipal. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
Municipais. 5) Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços
Públicos Municipais; Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de
Lei nº 1.945/2020, autoria dos vereadores Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo,
Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito, Flávio de Almeida e Fausto Niquini
Ferreira, que “Dispõe sobre autorização legislativa ao Poder Executivo Municipal
consistente na adoção de medidas de combate aos impactos econômicos decorrentes da
pandemia do covid-19 no município de Nova Lima, incluindo a suspensão dos
processos administrativos fiscais e execuções fiscais pelo prazo de 180 dias e isenção de
IPTU às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores
Individuais”. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação do projeto. 6)
Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos Municipais;
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.946/2020,
autoria dos vereadores Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, Silvânio Aguiar Silva,
Tiago Almeida Tito, Flávio de Almeida e Fausto Niquini Ferreira, que “Dispõe sobre a
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transparência nas compras e contratos emergenciais firmados pelo Poder Executivo em
razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus – covid-19”.
Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente, eu não sei se é o seu
telefone aí que está ventando, mas está dando um ruído muito grande aí, quando o
Senhor está falando”. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação do
projeto.7) Parecer da Comissão Especial referente ao Veto Integral do Poder Executivo
ao Projeto de Lei nº 1.929/2020, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que
“Dispõe sobre a concessão pelo Poder Executivo a distribuição de álcool gel e máscaras
para pessoas do grupo de risco em caso de doença infectocontagiosa, e de cestas básicas
para pessoas diretamente afetadas em casos de decretação de estado de calamidade
pública ou estado de emergência na cidade”. Senhor Secretário: “Presidente, esse
parecer não tem todas as assinaturas mínimas para entrar em pauta. 8) Parecer da
Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 384/2020, que
“Concede Título de Cidadania Honorária de Nova Lima à Érika Fernanda de Souza”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 1.933/2020, autoria do
vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que “Institui o Programa de
Microfinanças de Nova Lima, para enfrentamento das consequências econômicas
decorrentes da pandemia Covid-19, nas condições que especifica”. Senhor Presidente:
“em primeira votação, em discussão, em votação. Vereador Coxinha, como vota?
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Vereador Coxinha, como vota? Ativa seu microfone, por favor, vereador Coxinha.
Vereador Coxinha, ativa seu microfone, por favor”. Vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “a favor”. Senhor Presidente: “vereador Kim do Gás, como vota?”. Vereador
Ederson Sebastião Pinto: “favorável”. Senhor Presidente: “vereador José Guedes, como
vota?”. Vereador José Geraldo Guedes: “a favor”. Senhor Presidente: “vereador Boi,
como vota?”. Vereador José Carlos de Oliveira: “a favor”. Senhor Presidente: “vereador
Wesley de Jesus, como vota?”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “favorável”. Senhor
Presidente: “vereador Silvânio Aguiar, como vota?”. Vereador Silvânio Aguiar Silva:
“favorável, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “vereador Tiago Tito, como vota?”.
Vereador Tiago Almeida Tito: “favorável, Senhor Presidente”. Senhor Presidente:
“vereador Álvaro Azevedo, como vota?”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo: “Presidente, votando a favor e eu já solicito ao Senhor que consulte o Plenário
para também já fazer a segunda votação, até para liberar a pauta”. Senhor Presidente:
“por unanimidade, foi aprovado em primeira votação. Atendendo à solicitação do
vereador Álvaro Azevedo que façamos a segunda votação ainda hoje. Vereador
Coxinha, como vota?”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “a favor”. Senhor
Presidente: “vereador Kim do Gás, como vota? Vereador Kim do Gás, como vota?”.
Vereador Ederson Sebastião Pinto: “a favor”. Senhor Presidente: “vereador José
Guedes, como vota?”. Vereador José Geraldo Guedes: “a favor”. Senhor Presidente:
“vereador Boi, como vota? ”. Vereador José Carlos de Oliveira: “ a favor ”. Senhor
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Presidente: “vereador Wesley de Jesus, como vota?”. Vereador Wesley de Jesus Silva:
“a favor”. Senhor Presidente: “vereador Silvânio Aguiar, como vota?”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “favorável, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “vereador
Tiago Tito, como vota?”. Vereador Tiago Almeida Tito: “favorável”. Senhor
Presidente: “vereador Álvaro Azevedo”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo: “a favor, Presidente”. Senhor Presidente: “em segunda e última votação.
Vereador Coxinha, como vota?”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “a favor”.
Senhor Presidente: “vereador Kim do Gás, como vota?”. Vereador Ederson Sebastião
Pinto: “a favor”. Senhor Presidente: “vereador José Guedes, como vota?”. Vereador
José Geraldo Guedes: “a favor”. Senhor Presidente: “vereador Boi, como vota?”.
Vereador José Carlos de Oliveira: “a favor”. Senhor Presidente: “vereador Wesley,
como vota?”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “favorável”. Senhor Presidente:
“vereador Silvânio Aguiar, como vota?”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “favorável.
Estou achando que o Senhor está votando ele outra vez”. Vereador Tiago Almeida Tito:
“não, está certo”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “não?”. Vereador Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo: “não. Estava votando se ia votar em segunda votação”.
Vereador Silvânio Aguiar Silva: “não, não...”. Senhor Presidente: “em primeira, depois
a votação...”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “favorável, favorável. Ótimo, o Senhor
tem razão”. Senhor Presidente: “primeiro a solicitação do vereador Álvaro Azevedo e
agora em segunda votação”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “sim, sim. O Senhor tem
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razão”. Senhor Presidente: “vereador Álvaro Azevedo, como vota?”. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “a favor, Presidente”. Senhor Presidente: “por
unanimidade”. Vereador Tiago Almeida Tito: “eu voto favorável, Senhor Presidente”.
Senhor Presidente: “o projeto nº 1.933... Vereador Tiago Tito”. Vereador José Geraldo
Guedes: “Senhor Presidente, pela ordem”. Senhor Presidente: “com a palavra, o
vereador José Guedes”. Vereador José Geraldo Guedes: “gostaria de parabenizar”.
Senhor Presidente: “só um minutinho, deixe-me encaminhar o projeto. Encaminho...
Aprovado por unanimidade. Encaminho o Projeto de Lei nº 1.933/2020 à sanção. Com a
palavra, o vereador José Guedes”. Vereador José Geraldo Guedes: “queria parabenizar
os cento e doze anos do Villa Nova, a sua diretoria, a torcida, a nossa torcida. O
centenário do Villa Nova é, realmente, uma das melhores coisas de Nova Lima. É a
tradição. O Villa, quando vence uma partida em Nova Lima, eu não canso de dizer isso,
a semana é diferente, nós trabalhamos com mais entusiasmo. Então, é uma luta muito
grande. Quero parabenizar o ex-deputado federal Laudivio Carvalho, pela doação de
uma emenda para o Villa Nova, me parece que são cinco milhões e quinhentos. A obra
está em andamento. Tínhamos três campos, agora está fazendo o quarto campo. Então, o
Laudivio... Eu nunca vi... Poderia ter dividido para várias entidades, ele preferiu ajudar
o Villa Nova nisso aí. O Villa Nova sem o seu Centro de Treinamento é a mesma coisa
de um soldado que vai à guerra sem a munição. Então, quero parabenizar também e que
Deus dê muitos e muitos anos de vida ao prefeito Vítor Penido, por ter completado mais
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um aniversário. Mandar um abraço também para o Caverna, que fez aniversário também
nessa semana, um bombeiro militar, lá do bairro Alvorada, uma pessoa simples,
trabalhadora, que eu sou admirador do trabalho do bombeiro. E quero mandar também,
para finalizar, um abraço para meu amigo, Luiz Sete Irmãos, que, em breve, vai retornar
à nossa cidade, foi aniversariante também. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e quero
dizer, principalmente para o prefeito Vítor, que Nova Lima está no topo da saúde, do
ensino, no esporte. As obras estão saindo, obras necessárias e que, muito em breve,
Nova Lima irá zerar os aluguéis. A prefeitura está, a cada dia que passa, inaugurando
secretarias, novos locais e que será uma grande economia. Que Deus dê ao pessoal que
eu disse aqui, aos aniversariantes, muitos anos de vida e felicidade. Obrigado”. Senhor
Presidente: “com a palavra, o vereador Coxinha”. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio:
“Senhor Presidente, eu só quero, também... Cento e doze anos do Villa Nova. Quero
aqui parabenizar várias pessoas que trouxeram glórias para o Villa Nova que é o exvereador Zuca, o pré-candidato a vereador Anisinho Clemente, que fez muito pelo Villa
Nova, o vereador Tiago Tito, que fez muito, João Bosco Pessoa, o Nélio Aurélio, o
Zuca e, principalmente o Anisinho, que sempre fez pelo Villa Nova. Quero parabenizar
muito esse Anisinho, porque eu fiquei muito emocionado na hora em que eu vi o vídeo
do Anisinho, do nosso vice-campeão de 1997. Então, parabéns, Anisinho, por essa
trajetória que você fez nesse Villa Nova, brilhar em campo e depois do Anisinho, Nélio
Aurélio, pela Taça Minas Gerais, o Zuca e esse Tiago Tito, que é meu companheiro,
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vereador, que faz muito pelo Villa Nova. Eu fui presidente na época, onde trabalhou
muito e hoje eu tenho certeza de que Tiago Tito está muito feliz pela reforma no ginásio
do Villa Nova, porque é um guerreiro, é um vereador que representa a camisa do Villa
Nova... Tiago Tito e Anisinho. Parabéns, Tiago Tito e Anisinho pelos cento e doze anos
do Villa Nova. Um grande abraço. Obrigado, Presidente”. Vereador Tiago Almeida
Tito: “Presidente, pela ordem”. Senhor Presidente: “com a palavra, o vereador Tiago
Tito”. Vereador Tiago Almeida Tito: “eu agradeço, vereador Coxinha, pela deferência,
mas a gente, realmente tem que jogar, realmente, flores... Vocês estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo?”. Senhor Presidente: “positivo”. Vereador Tiago Almeida
Tito: “ok. A gente tem que... Agradecer ao Coxinha pela deferência, por lembrar do
meu nome, mas temos que jogar flores para essa instituição que é centenária e que
resiste, é uma lutadora nos gramados do futebol mineiro. É o segundo time mineiro a
entrar nos gramados. O Atlético é três meses mais novo que o Villa, mas o Villa foi o
primeiro a entrar nos gramados. O primeiro time a fornecer times... A fornecer
jogadores para a Seleção Brasileira, primeiro time mineiro. A segunda charanga mais
antiga do Brasil, a primeira é a do Flamengo, a segunda é a do Villa Nova. Recorde do
Mineirão contra o Cruzeiro, Cruzeiro e Villa, que ninguém tira, o recorde histórico do
Mineirão. Cento e trinta e duas mil pessoas no estádio e mais de quinze mil do lado de
fora. Enfim, é um time que está em uma situação muito complicada, mas é, realmente,
um patrimônio da nossa cidade ”. Senhor Presidente: “ com a palavra, o vereador
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Silvânio Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “o senhor terminou?”. Senhor
Presidente: “terminou, vereador Tiago Tito?”. Vereador Tiago Almeida Tito: “não...
Vocês estão me ouvindo?”. Senhor Presidente: “é... Seu...”. Vereador Silvânio Aguiar
Silva: “seu áudio está um pouquinho...”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo: “a internet está picando”. Senhor Presidente: “não está legal”. Vereador Tiago
Almeida Tito: “olha aí se melhorou um pouco”. Senhor Presidente: “deixe o vereador
Silvânio... Com a palavra, o vereador Silvânio Aguiar, de repente o senhor...”. Vereador
Tiago Almeida Tito: “dá oi...”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “não... Na verdade,
Senhor Presidente...”. Senhor Presidente: “vereador Silvânio Aguiar. Vereador Silvânio
Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “sim?”. Senhor Presidente: “o que está escrito
nessa plaquinha aí atrás do senhor?”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “está escrito:
‘Prestigie o artista da nossa cidade’”. Senhor Presidente: “ah, muito bem”. Vereador
Silvânio Aguiar Silva: “eu sei que o Senhor faz isso, Senhor Presidente”. Senhor
Presidente: “é uma lei nossa”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu,
como não sou muito ligado ao esporte, quero deixar meu abraço ao Villa Nova e às
pessoas que são importantes para o time. Vi que o Carlinhos estava aqui assistindo a
gente, grande abraço para o Carlinhos também. Mas eu quero hoje, eu acho que quem
merece nossos cumprimentos são os profissionais da saúde, da nossa cidade, que estão
aí se matando. Eu vi a Patrícia Sena nos assistindo, eu vi aqui o Alexandre Figueiredo,
do grupo Autoajuda também nos assistindo. Eu quero, lógico, respeitando o Villa Nova,
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grande abraço para as pessoas que gostam e que respeitam aí o Villa Nova, mas eu acho
que, nesse momento, nosso abraço mais forte vai para todos os profissionais da saúde de
Nova Lima, que estão se esmerando aí, para fazer com que a gente consiga atravessar
esse momento difícil de Pandemia que a gente está vivendo, não é isso mesmo? Patrícia
Sena, grande abraço para você”. Vereador José Geraldo Guedes: “Senhor Presidente, eu
esqueci de um nome”. Senhor Presidente: “ahn?”. Vereador José Geraldo Guedes:
“aniversariante de hoje também, o Fred Sarti”. Senhor Presidente: “ah, é”. Vereador
José Geraldo Guedes: “da TV Banqueta, do jornal. Um grande amigo nosso. Então,
Parabéns para o Fred, muitos anos de vida e saúde. Obrigado”. Vereador Tiago Almeida
Tito: “Presidente, pela ordem”. Senhor Presidente: “com a palavra, o vereador Tiago
Tito”. Vereador Tiago Almeida Tito: “desculpe aí, eu não sei se é a conexão, mas só
para finalizar”. Senhor Presidente: “melhorou”. Vereador Tiago Almeida Tito: “o Villa
é um time guerreiro, que está sobrevivendo aí. Só para deixar claro aqui para todos e
corrigindo o que foi falado anteriormente, a emenda do Laudivio Carvalho é a maior
emenda de um deputado da história de Nova Lima. Foram quatro milhões e meio
destinados para esse Centro de Treinamento. Graças a Deus, e tenho muito orgulho de
falar que participei dessa interlocução junto com o Laudivio. E aí eu tenho que ressaltar
que o Vítor Penido teve também participação isso e, principalmente, o Emanuel
Carneiro que nos atendeu, porque foi através dele, que sensibilizou o Laudivio e trouxe
esse recurso aqui, que ainda vai ser utilizado... Está sendo utilizado”. Vereador Silvânio
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Aguiar Silva: “seu áudio está muito ruim, Tiago”. Vereador José Geraldo Guedes: “não
ouvi nada. Eu não ouvi nada”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “seu áudio está péssimo,
Tiago”. Vereador José Geraldo Guedes: “favor repetir”. Vereador Tiago Almeida Tito:
“então, eu peço ao pessoal da Câmara então, para...”. Senhor Presidente: “alguém mais
quer fazer o uso da palavra aí?”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente”.
Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “parece que é a sua, Tiago. Está
picando. Porque está todo mundo normal e você está picando aí”. Senhor Presidente:
“com a palavra, o vereador Wesley de Jesus”. Vereador Wesley de Jesus Silva: “eu
queria realçar aqui todas as falas, parabenizar todas as pessoas que aqui foram citadas,
em especial ao Villa, aos Veteranos, ao Pavilhão Vermelho, que tem levantado, dado
seguimento nessa tradição de Nova Lima, essa juventude que não deixa o Villa morrer
e, também, todos aqueles que contribuíram ao longo do tempo para que o Villa
permanecesse de pé, mesmo diante de situações complicadas como já passou, o clube
vem passando. No mais, quero fazer coro aqui às falas das felicitações que foram
mencionadas aqui anterior à minha fala”. Senhor Presidente: “alguém mais quer fazer
uso da palavra? Parabéns ao Leão do Bonfim, cento e doze anos. Eu já fui, já joguei
muito futebol. Hoje a idade já não permite mais, eu era atacante”. Vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo: “numas horas dessas a internet não pica, não é,
Silvânio?”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “é. Falando mentira...”. Senhor Presidente:
“parabenizar toda essa turma aí. É bom, a gente gosta de ver o Villa quando o Villa está
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bem. Todos... A cidade, o clima, o astral da cidade fica outro. Todo mundo com as
camisas do Villa, nos botecos, a galera, todos os botecos cheios, o pessoal
comemorando, feliz da vida. Mas, se Deus quiser, em breve o Villa voltará a sorrir, o
Villa voltará a ser o que era, porque, realmente, merece, não é? Diz que tem uma
história que todo nova-limense... Qual foi o ano do título que o Villa disputou lá com o
Cruzeiro, parece que noventa por cento da população de Nova Lima estava lá no
Mineirão?”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “noventa e sete”.
Senhor Presidente: “quando? Noventa e sete”. Vereador Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo: “noventa e sete”. Senhor Presidente: “então, vamos torcer para que, em breve
venha aí um novo noventa e sete para a gente lotar novamente, com certeza deve ser lá
contra o Cruzeiro novamente, porque, os vila-novenses têm essa sina, de vencer no
Mineirão e realmente não podemos deixar o Villa morrer. Temos aí o José Guedes, que
é um exemplo, que é o torcedor número um do Villa Nova, eu até acredito que foi capaz
até de colocar, de tanto que ama o Villa Nova, colocou até o sobrenome Villa Nova em
um filho seu. Então, é por outras e outras razões, parabéns Villa Nova, toda a diretoria,
todos esses nomes que foram citados aí, parabéns a cada um de vocês que um dia doou
algum momento das vidas, pelo bem, pelo melhor para o Villa Nova. Agradecemos a
presença de todos e sob a proteção de Deus... Tiago Tito. Com a palavra, o vereador
Tiago Tito. O senhor está sem áudio hoje aí”. Vereador Tiago Almeida Tito: “para
liberar aí. Liberaram agora. Estão me ouvindo? ”. Senhor Presidente: “ agora estou
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ouvindo, positivo”. Vereador Tiago Almeida Tito: “ótimo. Só para não deixar passar em
branco que no dia primeiro de julho o Skina, time tradicional de futsal de Nova Lima
fez quarenta anos de existência. Foi fundado em mil novecentos e oitenta e vou citar
algumas pessoas aqui: Alielton Guedes, Nando, Paulino, Paulo César, Ricardo, Corujão,
Miguel e Elias Abalén. O grupo se encontrava na esquina da prefeitura e decidiram criar
uma equipe de futebol de salão com o nome Skina, como alusão ao local. Na última
quarta-feira completou quarenta anos de história, repleta de glórias, conquistas no
esporte da região, com grandes campanhas e conquistas no vôlei, handball, basquete,
natação, ao longo do caminho se transformou o futsal no seu maior prestígio, são
incontáveis os títulos conquistados com os atletas de base, como Morgana e Sandrinho.
A categoria de base é, também, é detentora de muitos títulos no comando de...”. Senhor
Presidente: “vereador Tiago, eu vou encerrar, porque não está dando para entender nada
do que o senhor está falando. Agradecemos a presença de todos e sob a proteção de
Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa tarde a todos”. Vereador Álvaro Alonso
Perez Morais de Azevedo: “boa tarde”._______________________________________

