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Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária Remota (Virtual) da Câmara Municipal de
Nova Lima. No dia trinta de abril de dois mil e vinte, às dezessete 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”. Senhor Presidente: “reunião extraordinária remota virtual do
dia trinta de abril de dois mil e vinte. Boa tarde a todos. Solicito ao Senhor Secretário a
chamada dos vereadores presentes”. Senhor Secretário: “vereadores Flávio de Almeida,
Álvaro Azevedo, Silvânio Aguiar, Fausto Niquini e Tiago Tito”. Vereador Tiago
Almeida Tito: “Senhor Presidente, pela ordem. As pessoas estão nos assistindo, a
grande mídia de Nova Lima, eu acredito, está nos assistindo também. Foi muito
questionado há um tempo atrás, fizeram vídeos, colocaram posts em redes sociais,
pedindo o reinício dos trabalhos da Câmara Municipal, que estava atrapalhando o
andamento de projetos importantes para a cidade. Iniciaram-se as reuniões, de forma
virtual, de forma corretíssima, é o que sugere a Organização Mundial de Saúde e as
reuniões estão sendo feitas de forma virtual. E agora, não aparece para a reunião na
véspera do Dia do Trabalhador. Realmente é muito triste e incoerente a situação de
pedir para reabrir os trabalhos da Câmara, os trabalhos estão reabertos, tem projetos
realmente importantes na pauta para serem discutidos e não se fazem presentes, vai ter
que encerrar a reunião muito provavelmente por falta de quórum. Lamentável, Senhor
Presidente”. Vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente, é um momento terrível,
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cheio de projetos na pauta. Semana passada a gente ouviu de um vereador da base do
prefeito, dizendo que tem muito projeto pronto e que a Câmara não estava funcionando.
A Câmara vem funcionando normalmente, o senhor tem feito as reuniões online. O
momento de pandemia, lotado de projetos para serem votados, a gente passa mais uma
vez por isso. Amanhã é o Dia do Trabalhador e nosso trabalhador braçal, trabalhador do
dia a dia, quando falta de serviço, sofre as consequências. Infelizmente, no mundo
político pode ficar à vontade, falta de serviço, não faz presença e nada ocorre. Então,
Senhor Presidente, é só dizer para as pessoas que nos assistem que nós estamos aqui,
fazendo um trabalho sério, independente de cada bandeira partidária, nós estamos
presentes para defender os interesses da sociedade. Obrigado, Presidente”. Vereador
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “só realmente corroborar com a opinião dos
vereadores. Existem, se eu não me engano, dezesseis projetos em pauta, cinco pareceres
para fazer leitura, projetos de importância para o momento que a gente vive.
Coincidentemente, os cinco vereadores da base do governo, os cinco vereadores aliados
ao prefeito não comparecem à sessão. Falar que não tem conexão à internet, gente, cá
para nós, isso não cola. Como eu disse, anteriormente, na sexta-feira da semana
passada, a gente fez reunião plenária, então, assim, porque semana passada funcionou e
hoje não vai funcionar? Então, francamente, decepção total, é uma pena, quem perde é a
população de Nova Lima”. Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Silvânio
Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, não tem muito que falar,
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uma vergonha, a cidade passando por uma pandemia enorme, se destacando no Estado
de forma negativa em função do número de pessoas infectadas, e a gente fazendo
reunião para tratar dos assuntos, infelizmente, as pessoas não participam. Tem que
entender o que aconteceu, eu respeito, vamos aguardar, mas essa reunião já não tem
validade porque nós não temos quórum”. Senhor Presidente: “está conectado…”.
Vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, teatro. Está fazendo teatro para
printar, para falar que tentou conexão”. Senhor Presidente: “por falta de quórum legal,
declaro encerrada esta reunião do dia trinta de abril de dois mil e vinte. Lamentável a
ausência exatamente dos cinco vereadores da base do prefeito que têm feito uma
pressão para que façamos… Sempre alegando que tem vários projetos engavetados,
vários projetos para votação, e nós aqui, os cinco outros vereadores: Soldado Flávio de
Almeida, Presidente da Câmara, Fausto Niquini, vereador Álvaro Azevedo, vereador
Silvânio Aguiar, vereador Tiago Tito. Lamentável, mas faremos novamente, semana
que vem, se Deus quiser, mais uma reunião virtual. Eu não farei reuniões presenciais,
até segunda ordem, porque nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. Hoje o
Brasil já é considerado praticamente como o maior país em número de contaminados,
então eu não vou, como médico e presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, não
vou cometer uma irresponsabilidade, uma negligência, ainda mais que temos dois
vereadores que pertencem ao grupo de risco, eles têm acima de sessenta anos de idade,
eu jamais cometeria essa irresponsabilidade. Até segunda ordem, as reuniões da Câmara
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Municipal de Nova Lima serão virtuais. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradeço a presença, por estar nos assistindo, a turma do YouTube, muito obrigado, um
grande abraço”. Vereador Flávio de Almeida: “viva o Dia do Trabalhador”. Senhor
Presidente: “viva. Viva o Dia do Trabalhador”. Vereador Flávio de Almeida: “viva”.___

