
 

 

Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Nova Lima. No 

dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e quinze minutos, 

reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores 

vereadores: Thiago Felipe de Almeida – Presidente, Joselino Santana Dias – Vice-

Presidente e Cláudio José de Deus – Secretário. Vereador Anísio Clemente Filho: “pela 

ordem. Primeiro, parabenizar vocês, o Thiaguinho, o Cláudio, o Zelino; desejar a vocês 

uma gestão plena mesmo. Muita satisfação ver vocês aí. Eu acredito que todos estão 

com este mesmo intuito de desejar a vocês felicidade. Está bom?”. Senhor Presidente: 

“agradeço, presidente”. Vereador Anísio Clemente Filho: “está bom”. Senhor 

Presidente: “com a bênção do senhor para sentar aqui, antes”. O Senhor Presidente 

solicitou a chamada dos vereadores presentes; constatando-se a existência de número 

legal, verificando-se a presença de todos os vereadores. Sob a proteção de Deus e em 

nome do povo nova-limense, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. O Senhor 

Presidente convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Continuando, o Senhor 

Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de 

Lei nº 2.206/2023, autoria do Poder Executivo, que “Estima a Receita e fixa a Despesa 

do Município de Nova Lima para o exercício de 2023”. Senhor Presidente: “encaminho 

o Projeto de Lei nº 2.206/2023 à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de 

Contas. Nomeio o vereador Anísio Clemente Filho à Relatoria”. Vereador Danúbio de 

Souza Machado: “pela ordem, Presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Assim 

como  falado  pelo  presidente  Anisinho   aqui, o nosso presidente número um, primeira  
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gestão, desejo à Mesa Diretora bênçãos para vocês nesse biênio 2023/2024, que você 

possa conduzir, assim como foi conduzido no primeiro biênio perfeitamente pelo nosso 

presidente Anisinho. Eu sei que é uma reunião extraordinária, mas é só para a gente 

poder mesmo aproveitar aqui a oportunidade, estão chegando agora as festividades de 

carnaval, eu queria só fazer uma moção de aplausos se o senhor permitir”. Senhor 

Presidente: “sim. Tem mais duas solicitações aqui, dois encaminhamentos, após o 

encaminhamento, a gente passa para você”. Vereador Danúbio de Souza Machado: 

“perfeito”. Senhor Presidente: “obrigado, vereador”. 2) Projeto de Lei nº 2.207/2023, 

autoria do Poder Executivo, que “Autoriza concessão de subvenções, contribuições e/ou 

auxílios financeiros, no exercício de 2023”. Senhor Presidente: “encaminho o Projeto de 

Lei nº 2.207/2023 à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas”. 3) Projeto 

de Lei nº 2.108/2023, autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a revisão do Plano 

Plurianual - Quadriênio 2022-2025”. Senhor Presidente: “encaminho o Projeto de Lei  

nº 2.208/2023 à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Com a palavra 

o senhor Danúbio”. Vereador Danúbio de Souza Machado: “obrigado, Presidente. 

Presidente, no último dia vinte e um, agora, de janeiro, a gente fez um evento junto à 

FEST Eventos, comemorando os trinta anos da Banda Olosujos, uma banda super 

tradicional da nossa cidade, na verdade, um bloco carnavalesco. Eu gostaria de fazer 

uma moção de aplausos, em nome do Luís, que é um dos fundadores. Lembrando que o 

bloco, na verdade, foi fundado pelo ex-vereador Luck, foi um dos fundadores na época, 

junto  com as bandas daquela época, que eram 7 Irmãos, Razão do Samba, Juventude do  
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Samba e vários músicos convidados. O Olosujos iniciou descendo nos trios elétricos da 

nossa cidade, depois que os trios elétricos foram cortados, a banda continua ainda 

fazendo o bloco. Eu me lembro, na pandemia, a gente fez junto com o Olosujos, em 

dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, se não me engano, dois mil e vinte e um, vinte e 

dois, a gente fez um bloco itinerante também na cidade de Raposos, Rio Acima, Nova 

Lima. Então, é um bloco muito tradicional, eu acho merecido a gente fazer isso, até para 

também já sugerir a abertura do carnaval, que vai iniciar agora já nos próximos dias, a 

gente ter essa moção de aplausos homenageando esta banda tão tradicional, um bloco 

tão tradicional, que é o Bloco Olosujos”. Aprovado por nove votos. Senhor Presidente: 

“agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os 

trabalhos”.______________________________________________________________ 


