
 

 

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

sete de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dezoito horas e quinze minutos, reuniu-se 

a Câmara em sua Sede para apresentação da nova Mesa Diretora, biênio 2023/2024. 

Mestre de cerimônia: “senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Nova 

Lima, em sua primeira reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três, apresenta a 

nova Mesa Diretora da Câmara. A Mesa Diretora é um órgão de direção que cumpre 

tarefas administrativas e executivas, destacando-se os atos de direção da Casa, 

administração e execução dos assuntos de deliberações aprovadas em reuniões. A nossa 

Mesa é composta de Presidente, Vice-Presidente e Secretário. A Mesa é eleita para um 

período de dois anos, não podendo o vereador ser reeleito para o mesmo cargo em uma 

mesma legislatura. O Presidente preside os trabalhos da Câmara, representando-a em 

juízo ou fora dele. Orienta a elaboração das leis, promulga as leis, decretos e resoluções. 

É ele que dá posse ao prefeito, vice-prefeito e vereadores, declara vago ou extingue seus 

cargos. Vice-Presidente: substitui o Presidente da Câmara nas suas faltas e 

impedimentos ou licenças. No exercício da Presidência, o vice exerce todas as 

atribuições pertencentes àquele, inclusive na substituição do prefeito. Secretário: 

responsável pela chamada dos senhores vereadores para verificar o quórum necessário 

para dar início às reuniões, recepção e elaboração de toda a correspondência oficial da 

Câmara, secretariar as reuniões da Mesa e redigir as Atas das reuniões. Iniciando esta 

solenidade, convidamos o Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, 

Excelentíssimo   Senhor  Thiago  Felipe  de  Almeida  para  presidir  os  trabalhos  dessa  
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sessão. Convidamos para compor a mesa de honra, o Prefeito Municipal de Nova Lima, 

Excelentíssimo Senhor João Marcelo Dieguez Pereira. Convidamos o Vice-Presidente 

da Mesa Diretora da Câmara, vereador Joselino Santana e o Secretário da Mesa 

Diretora, Cláudio José de Deus. Destacamos e agradecemos a presença dos senhores 

vereadores: vereador senhor Anísio Clemente Filho, vereador senhor Danúbio 

Machado, vereador senhor José Carlos de Oliveira – Boi, vereador senhor José Doroteu 

Martiniano, vereadora senhora Juliana Ellen de Sales, vereador senhor Silvânio Aguiar 

Silva, vereadora senhora Viviane Matos. Excelentíssima Secretária de Estado Adjunta 

de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, senhora Kathleen Garcia 

Nascimento. Secretário Municipal de Governo, senhor Francisco Cançado. O 

Procurador do município, senhor Arthur de Araújo Soares. Controlador Geral do 

Município, senhor Frederico Augusto Carvalho de Sá. Excelentíssimo Vice-Presidente 

da Câmara de Raposos, vereador Luiz Fabiano Filho. Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Social, senhor Álvaro Azevedo. Secretário Municipal de Educação, 

senhor Pedro Dornas. Secretário Municipal de Saúde, senhor Diego Garzon. Secretário 

Municipal da Regional Noroeste, senhor Élcio Viana Barbosa Filho. Secretária 

Municipal de Projetos Estratégicos, senhora Isadora Maria Alves Silva Romani. 

Secretário Municipal de Cultura, senhor Leonardo Costa. Secretário Municipal de 

Segurança e Mobilidade Urbana, senhor Cristiano Antônio Vieira Gomes. Subsecretário 

de Políticas Integradas, senhor João Bosco Pessoa. Secretário Municipal da Fazenda, 

senhor  Alisson  Diego  Batista Morais. Secretário Municipal de Meio Ambiente, senhor  
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Gabriel Coutinho. Chefe de Gabinete do Prefeito João Marcelo Dieguez Pereira, 

senhora Ciça Caroline. Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito, senhor Paulo Carvalho de 

Miranda. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, 

senhor Abner Henrique. Secretária Municipal de Comunicação Social, senhora Maria 

do Socorro Costa Almeida. Secretário Municipal de Esportes e Lazer, senhor Leonardo 

Pedrosa. Secretário Municipal de Administração, senhor Henrique Aparecido Pimenta. 

Secretário Municipal de Habitação, senhor José Geraldo Sales. Destacamos também a 

presença do Secretário Municipal da Regional Nordeste, senhor Ismael Soares. 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, senhor Marcelo Henriques Pinto. 

Subtenente da Primeira Companhia Independente da Polícia Militar de Nova Lima, 

senhor Cristiano Muniz Negrão. O ex-vereador da Câmara de Nova Lima, Soldado 

Flávio de Almeida. O subsecretário de governo, senhor Rodrigo Resende. O 

Comandante da Guarda Civil Municipal, senhor André Luiz Souza. Secretária 

Municipal de Turismo, senhora Renata Couto. Coordenador Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, senhor Robson Silveira. Também do ex-vereador e presidente do Partido 

dos Trabalhadores, senhor Renato Faria Silva. Do ex-vereador de Nova Lima, senhor 

José Raimundo Martins. Também, do Presidente do PMN, senhor Olindo Vítor. Do 

Presidente do Partido Patriota, senhor Charles Almeida. Do Coordenador de Atenção, 

Proteção e Bem-Estar Animal, senhor Ederson Lírio. Agradecemos, também, e 

destacamos a presença da imprensa local e regional. E, também, dos procuradores, 

assessores  e  servidores  da Câmara Municipal de Nova Lima”. Senhor Presidente: “boa  
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noite a todos, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus e em nome do povo nova-

limense, declaro aberta essa reunião ordinária, tendo em vista a existência de quórum 

legal. Ouviremos o Hino Nacional Brasileiro”. Após a execução do Hino, Mestre de 

Cerimônia: “gostaríamos também de destacar a presença da Secretária Municipal de 

Políticas Urbanas, senhora Débora Freire. Ouviremos agora o Secretário da Mesa 

Diretora, Cláudio José de Deus”. Vereador Cláudio José de Deus: “boa noite a todos e a 

todas. Obrigado pela presença de todos aqui, companheiros da prefeitura mais da 

Câmara. Esse momento é importante para a gente, importante para mim também porque 

eu estava na outra gestão na Mesa, junto com o Anisinho, junto com a Viviane, 

continuei na Mesa porquê? Porque é um papel importante dentro da Câmara, mesma 

coisa que tem com os outros vereadores que estão aqui. Então, hoje, eu estou aqui feliz 

por estar recebendo esse mérito de estar aqui presente. Agradecer a presença do prefeito 

aqui, o Thiago que é o nosso Presidente, o Zelino que é o Vice e os outros vereadores 

que são os nossos amigos aqui, dentro da Câmara, contar para a gente fazer um papel 

importante nessa cidade, porque recurso a gente tem, disposição para trabalhar também 

todos aqui estão com ela. Então, vamos torcer para Nova Lima ser uma cidade 

diferenciada, que a gente consiga chegar ao fim de 2024, trazendo resultados e ajudando 

esse povo que tanto merece na nossa cidade. Obrigado a todos”. Mestre de Cerimônia: 

“ouviremos agora o Vice-Presidente da Mesa Diretora, Joselino Santana”. Vereador 

Joselino Santana Dias: “boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, quero 

agradecer  a  cada  um  de  vocês que estão aqui nos prestigiando hoje, agradecer a Deus  
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meu primeiro mandato, nosso primeiro mandato. Esta Casa, a gente teve já, na primeira 

gestão, o nosso presidente Anisinho, também no seu primeiro mandato, teve o mérito de 

assumir a presidência dessa Casa. Eu quero agradecer a cada nova-limense que nos deu 

essa oportunidade de estar aqui os representando. O nosso compromisso, tanto meu, 

quanto dos meus colegas vereadores, do nosso Presidente Thiago. Agradecer também os 

colegas vereadores por ter nos dado esse voto de confiança para estar aqui, na Mesa, 

direcionando essa Casa, através do nosso presidente. E dizer que Nova Lima pode ter 

certeza que essa Casa é a casa do povo, essa Casa sempre esteve, nessa gestão, de portas 

abertas para poder dialogar com todos. O nosso prefeito, João Marcelo; dizer, prefeito, 

que essa Casa está sempre pronta para o diálogo, a ouvi-lo. E nós, juntos, temos que 

dizer o seguinte: que todos, a maioria que aqui está presente, hoje, a gente tem um 

compromisso muito grande em deixar o melhor para nossos munícipes em forma de 

trabalho. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Presidente”. Mestre de 

Cerimônia: “ouviremos agora o pronunciamento do Presidente da Câmara, Thiago 

Almeida”. Senhor Presidente: “boa noite a todos e a todos. Nas minhas palavras, eu 

primeiro queria dizer que eu tenho muita gratidão de estar aqui, gratidão a Deus, a 

vocês, a minha família, na pessoa do meu pai, Flávio de Almeida, porque muito me 

honra ser filho dele, de sentar e ocupar a cadeira em que ele sentou por diversos 

mandatos, pela vida íntegra que ele teve na política e tem, pelo bom trabalho exercido e 

pelos caminhos e direcionamentos que sempre me deu, ele mais minha mãe, e toda a 

minha  família,  minhas  irmãs,  que eu acho que é de extrema importância. Dizer que eu  
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sou muito feliz e muito grato por ter tido os ensinamentos e tenho até hoje. Porque é 

daquela forma, gente, a gente está andando, a gente sempre fala: ‘Thiago está seguindo 

o caminho’. Mas tem sempre aquela mão que fala: ‘é aqui, é ali’. Então, o 

direcionamento é muito importante. E pode ter certeza que hoje a cadeira em que eu 

sento, por muitas vezes, foi do senhor e a cadeira de Presidente, pode ter certeza que 

você teve mais merecimento do que eu para estar sentado nela, por diversos e diversos 

mandatos. Isso é muito importante. Eu gostaria de citar nominalmente os vereadores 

aqui, começar pelas nossas vereadoras, Juliana, Viviane, Silvânio, Boi, Danúbio, 

Doroteu, Claudinho, Zelino e, por último, nosso eterno presidente Anisinho, pela 

trajetória, por ter nos aguentado esses dois anos, batendo na sua porta, indo lá, ligando a 

todos os momentos. E em todos os momentos muito receptivo, a harmonia que ele teve 

em conduzir essa Casa, pode ter certeza que eu aprendi e aprendo muito com o senhor, 

porque na vida política a gente entra e a gente sabe que a gente tem uma trajetória, um 

caminho, mas no percurso todo, a gente vai fazendo as amizades e amizades que viram 

família, e o senhor é um deles, pode ter certeza disso, nosso eterno presidente. 

Agradecer aos secretários, na pessoa do senhor Francisco Cançado e do Stéfano, 

agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer os servidores da Casa, na pessoa de 

Cláudia. Cláudia, te agradecer. Eu queria falar, a minha fala vai ser breve e simples, é 

sobre o Poder Legislativo, sobre a condução desse trabalho, em toda a minha vida 

sempre pautei com muito trabalho as decisões que a gente vai tomar, que a gente 

sempre  tomou e que a gente vai tomar, de agora para frente. Pode ter certeza, agradecer  
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meu prefeito João Marcelo por estar aqui, é muito importante a sua presença aqui, no 

Legislativo, de a gente dizer a harmonia que a gente tem, o bom senso que a gente sabe 

usar muitas das vezes entre o Legislativo e o Executivo. Agradecer o Poder Judiciário. 

Que além da autonomia que a gente sabe que temos, é o respeito, acho que o respeito 

tem sempre que ser lembrado nos poderes. E o respeito pelo Executivo e pelo Judiciário 

dessa cidade, pode ter certeza que dessa Casa não vai faltar, da mesma forma que não 

falta de ambos lados. A gente construiu e construímos muitas coisas juntos, a nossa 

cidade tem muito que avançar, muito que evoluir, o Legislativo está sempre pronto para 

isso. Essa é a casa do povo e vai continuar sendo a casa do povo, as portas estão sempre 

abertas para as demandas, para as pautas importantes, discussões acaloradas que muitas 

vezes temos, mas é suma importância para construção, para a construção da nossa 

cidade. A gente está aqui, João, é para o muito que ainda não foi feito e que, juntos, a 

gente pode fazer. Nós podemos, sim, transformar essa cidade, transformar o nosso 

município, terminar ou pelo menos diminuir a desigualdade social, a ter na nossa cidade 

as escolas que tenham a mesma condição que a escola que os nossos filhos estudam, 

que os netos vão estudar, que as sobrinhas vão estudar, onde o filho do rico estuda. Eu 

acho que esse é o nosso desafio, que é uma cidade rica, próspera e que tem que chegar 

no nosso povo. Hoje nós estamos aqui para lutar e representar 117 mil pessoas, 117 mil 

habitantes que têm esperança em nossa cidade. E pode ter certeza que a gente vai fazer 

com boa vontade, com muita vontade de trabalhar, eu acho que acima de tudo, para que 

a gente possa representar e representar bem. Quando a gente assumiu há dois anos atrás,  
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eu não esperava estar sentado aqui, onde eu estou hoje, mas eu queria agradecer, na 

presença de todos, os meus pares, os onze vereadores que estão aqui hoje, não poderia 

deixar de ressaltar a presença de Álvaro aqui. Álvaro, você faz parte dessa Casa, é nosso 

vereador aqui, Doroteu que assumiu belissimamente o trabalho aqui, na Câmara, então 

eu não poderia deixar de falar sobre isso, não. Que nós estamos prontos, assim quando a 

gente assumiu o mandato e, cada dia, a gente aprende mais a encarar os desafios que 

essa cidade tem. Eu gostaria muito de contar com todos vocês aqui nessa caminhada, 

nesses dois anos, nesse biênio, e que essa Casa vai, sim, se fortalecer cada dia mais, 

respeitando os outros poderes, mas não deixando de ter a sua autonomia como 

fiscalizadora do município. Muito obrigado a todos. E não posso deixar de agradecer 

também meus companheiros de partidos que estão aqui, tenho certeza que estão muito 

felizes por a gente estar ocupando essa cadeira. Meu muito obrigado, gratidão a Deus e 

a todos vocês que estão aqui hoje. Obrigado”. Mestre de Cerimônia: “ouviremos agora o 

Prefeito Municipal João Marcelo Diegues Pereira”. Prefeito Municipal João Marcelo 

Diegues Pereira: “senhoras e senhores, muito boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, 

cumprimentar todos os presentes, convidados especiais que estão prestigiando aqui, em 

nome do pai do Thiago, o ex-vereador soldado Flávio, que tem uma relação de história 

com essa Casa Legislativa e uma história maravilhosa também, a gente teve a 

oportunidade de estar presente recentemente na reinauguração da creche, ali eu pude 

deixar o meu depoimento sobre a obra que vocês estão construindo, uma obra de vida 

da  sua  família  e do legado que você deixa e transfere para o seu filho Thiago, e isso se  
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repete também nos trabalhos no Poder Legislativo. Quero cumprimentar aqui os nossos 

secretários municipais e todos servidores da Prefeitura Municipal de Nova Lima. Os 

secretários vão lembrar que, por diversas vezes, em reuniões e vou reafirmar aquilo que 

já falei lá, o quanto eu disse que a Câmara tem sido importante para o desenvolvimento 

dos projetos do nosso governo e que, nos momentos mais difíceis, essa Câmara 

Municipal esteve ao nosso lado para encarar as dificuldades, para superar os desafios. 

Então, esse depoimento que vocês já ouviram repetidas vezes, eu o torno, neste 

momento, público aqui nessa Casa Legislativa. Quero cumprimentar os vereadores, 

vereador Danúbio, vereador Boi, vereador Silvânio, vereadora Viviane, vereadora 

Juliana, vereador Doroteu e, especialmente, o vereador Presidente Anísio Clemente 

Filho, Anisinho. Anisinho, você esteve por dois anos nessa missão de conduzir o 

trabalho legislativo enquanto presidente, enquanto poderes independentes, tivemos os 

nossos altos e baixos, mas o saldo que fica é extremamente positivo e aqui eu venho 

fazer um reconhecimento público a sua liderança, a sua capacidade de coordenar os 

trabalhos e deixar, enquanto Chefe do Executivo, o meu agradecimento por ter sido o 

presidente que nesses momentos mais difíceis, foi quem esteve ao nosso lado, quem 

confiou nos nossos projetos, quem debateu, quem discutiu, quem acreditou e quem fez, 

junto com os demais vereadores, muita coisa se transformar em realidade. Quero 

cumprimentar também os vereadores Claudinho, Zelino, tomam posse como Secretário 

e Vice-Presidente e que terão importante papel também de apoio ao Presidente Thiago 

na  condução dos trabalhos, desejar muito sucesso a cada um de vocês. E, por fim, claro,  
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de uma maneira muito especial, quero deixar o meu comprimento ao vereador Thiago 

Almeida, Presidente da Câmara Municipal no biênio 23/24. Eu tive a oportunidade de, 

antes da cerimônia, falar com a TV Banqueta, com o Jornal Minas e dizia que eu e o 

Thiago temos o privilégio, mas acima de tudo a responsabilidade de sermos juntos o 

prefeito e o presidente da Câmara mais jovens da história da nossa cidade. Isso para 

mim serve até como motivação, Thiago. Tenho certeza do seu dinamismo, da sua 

capacidade, da sua liderança e que os bons ventos vão continuar soprando para nossa 

cidade. E aí, eu quero dizer o seguinte, nesses dois anos que se passaram, eu posso 

afirmar que a gente encerra o mandato do Presidente Anisinho e inicia o mandato com o 

Presidente Thiago numa harmonia que eu não me recordo nessa Casa, isso fruto de 

muito diálogo e de muita construção coletiva. E apesar de sermos poderes 

independentes, existe algo que está acima de tudo isso, que é o nosso compromisso com 

a nossa cidade, é o nosso compromisso com os nova-limenses. E foi dessa forma que 

essa Casa nos ajudou a aprovar o auxílio emergencial no difícil período chuvoso que 

passamos no ano passado, que essa Casa aprova a lei orçamentária com os vários 

projetos que nós apresentamos, que essa Casa aprovou a tarifa única de dois reais para o 

transporte público municipal que muda a vida de muita gente, que essa Casa aprovou a 

PPP da iluminação, a PPP da educação e tantos outros projetos que nós iremos discutir 

ao longo do ano. Mas acima de tudo, existe isso, uma harmonia e um compromisso com 

os nova-limenses. E o meu desejo é que a gente chegue ao final do nosso mandato 

fazendo  com  que  a  nossa  cidade,  que é conhecida como a cidade dos ricos, possa ser  
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conhecida de fato como a cidade dos ricos, mas não pela quantidade de ricos que aqui 

moram, mas porque aqui não vai existir pobreza, não vai existir fome, e será uma cidade 

onde iremos fazer justiça social e esse trabalho será fruto de um trabalho conjunto da 

prefeitura com a Câmara Municipal. Então, Thiago, que Deus te abençoe, que Deus 

abençoe o trabalho de todos nós na prefeitura, aqui no Poder Legislativo, aos servidores 

que aqui também estão presentes, e a nossa cidade possa seguir sempre em frente. 

Muito obrigado”. Mestre de Cerimônia: “passo a palavra, agora, para o Presidente desta 

Casa para dar continuidade aos trabalhos”. Senhor Presidente: “eu vou abrir a fala para 

os vereadores, podem ficar à vontade”. Vereador Anísio Clemente Filho: “vou falar 

aqui, Thiago”. Senhor Presidente: “presidente”. Vereador Anísio Clemente Filho: “boa 

noite a todos e a todas. Sabe, Thiago, que nós construímos, o Legislativo e o Executivo, 

uma construção com dez vereadores, eu lembro desde a primeira reunião, onde estavam 

presentes, se eu não me engano, seis, sete vereadores, que vocês me escolheram como 

presidente e eu disse a vocês, eu até me assustei, falei: ‘pô, eu nunca fui vereador’. 

Vocês falaram: ‘não, você, pela sua experiência de vida, você vai ter condições de 

desenvolver o nosso trabalho juntos’. E eu quero agradecer aqui, de público mesmo, a 

Mesa nossa, a Viviane que está ali, ao Claudinho, a Juliana, ao Álvaro, ao Doroteu, ao 

Boi, ao Danúbio, ao Silvânio, porque é aquele ditado ‘uma andorinha não faz verão’. 

Embates? Nós tivemos, vamos ter, mas o que eu pedi naquela antessala, quando eu 

cheguei e chamei os vereadores: ‘não vamos baixar o nível da nossa Casa, porque nós 

fomos  eleitos  para o respeito lá de fora. Não, se vamos quebrar o pau, vamos quebrar o  
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pau ali na salinha, vamos pôr nossas ideias lá, mas aqui dentro ter o respeito’. Eu me 

orgulho muito disso nesses dois anos, em nenhum momento teve desrespeito um do 

outro aqui. E eu quero finalizar, Thiaguinho, foi um consenso entre os vereadores a 

escolha de você. Não demérito para nenhum vereador, que a experiência de vida, todos 

têm condição de ser. Mas eu tenho certeza que a Casa está muito bem entregue a você, 

ao Claudinho, ao Zelino. E vamos caminhar juntos, não é, João? Caminhar juntos com 

Executivo, igual caminhamos até agora. Agradecer a todos os secretários aqui presentes 

pela solicitude todas as vezes que nós fomos até eles, batemos na porta, fomos bem 

recebidos, até com o não também, que a vida não é feita só de sim, às vezes é feita de 

não. E eu lembro daquela reunião que nós tivemos, eu pedi a você, João, para falar com 

os secretários que a gente aqui é a ponta, aqui o cidadão bate, ele pede mesmo, o 

Executivo não consegue ouvir a população toda. Então, todas as reivindicações que nós 

vamos até vocês, secretários, não são coisa pessoal, não é coisa de que ‘ah, vai 

reeleger’, não, a gente pede porque nós somos representantes do povo. Então, esse papel 

nós fizemos e vamos continuar fazendo nesse mandato. E esse respeito vai continuar. E 

desejo, a nossa Câmara é abençoada porque está ali a Nossa Pilar em frente aqui, 

abençoar vocês, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus abençoar você. E eu só vou te 

falar uma coisa, Thiaguinho, você não vai conseguir chegar perto de mim, porque eu fui 

eleito três vezes, me derrubaram três vezes, eu pedi até música no Fantástico, você só 

uma. Então, isso é só para descontrair, gente, que a guerra foi feia. Mas muito obrigado 

pela  palavra  de  vocês,  o  elogio.  E  muita  fé.  Não  é fácil,  não,  Thiaguinho.  Zelino  
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cutucando o seu ouvido, a Ju querendo pôr todos os projetos dela, a Viviane teve uns 

dias aí, que nossa senhora, eu falei: ‘Viviane, você está com convênio com a 

funerária?’. Ela queria uns dez negócios de luto. O Silvânio, eu brinco com ele, tem dia 

que ele engole papagaio, periquito e uma arara, maritaca, que ele começa a falar no 

disparo. O Boi que é uma pessoa sempre solícita, um cara que ajuda a todos, eu não sei 

se vocês sabem, a todos os vereadores, principalmente na parte da saúde, a gente bate na 

porta, ele ajuda. O Danúbio, também no primeiro mandato, agradecer muito a você pela 

compreensão, tivemos alguns embates, sim, mas tudo superado. Essa Casa é a casa da 

superação. Ao Álvaro também, você que iniciou junto com a gente e continua junto com 

a gente, te agradecer pela lisura, por tudo. Ao Doroteu que, agora, está aqui. Doroteu, 

lembrando a nossa caminhada política há quantos anos atrás, Doroteu? Vinte anos atrás, 

ele candidato a vereador, eu a prefeito, vinte anos atrás e, hoje, nós estamos aqui do 

lado. Olha a coincidência da vida como é boa. Então, Thiaguinho, um abraço, tudo de 

bom para você. E só uma última coisa, eu quero agradecer aos servidores dessa Casa. 

Os servidores dessa Casa, desde o dia que eu entrei, que eles pediram as reuniões, nós 

reunimos. Hoje, eu tenho certeza, porque quando a gente estava naquela Câmara, 

parecia que eles queriam devorar a gente. E hoje, não, a gente entra, todos com um 

sorriso. E, particularmente, quero agradecer ao meu gabinete, porque não é fácil ser 

presidente, o gabinete de você vai saber bem. Então, agradecer a todos os colegas de 

gabinete. Está bom, gente? Boa noite”. Senhor Presidente: “obrigado, presidente. 

Viviane”.  Vereadora  Viviane  Gomes  de   Matos:   “boa  noite a todos. Saúdo todos na  
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pessoa do nosso prefeito João Marcelo, todas as autoridades presentes, ao soldado 

Flávio, amigo, todas as demais pessoas aqui nesse momento. E desejo a vocês, nobres 

colegas, uma boa sorte, muito sucesso, saibam que temos dois longos anos pela frente, 

mas que podem contar comigo em todos os trabalhos. O meu amigo Claudinho, 

Secretário da Mesa, conte comigo no que você precisar, a gente pode ampliar ainda 

mais esse trabalho. Sucesso. E quero aqui registrar o quanto é importante a presença de 

cada um de nós aqui nessa noite. Eu falo que se as pessoas entenderem que o diálogo é 

o caminho que leva ao avanço e que leva realmente ao desenvolvimento de todo o 

contexto social, a gente está saindo em primeiro lugar, o município de Nova Lima, 

como sempre, deixando marcas positivas. Executivo, Legislativo e mais, servidores 

públicos também ampliando junto à gente, porque nós não somos capazes de fazer nada 

sem o servidor público de carreira, a quem a gente tem que ter todo respeito, porque 

entra mandato e sai mandato, quem está aqui prestando serviço à população, realmente, 

é o servidor público. Então, o meu agradecimento a todos, durante esses dois anos que 

eu estive junto à Mesa. E que possamos continuar na caminhada como servidora pública 

que sou e como vereadora, realmente, levando projetos que atendam ao 

desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município e da nossa região. Uma boa 

noite. Sucesso a todos”. Senhor Presidente: “obrigado, vereadora. Com a palavra a 

vereadora Juliana”. Vereadora Juliana Ellen de Sales: “boa noite a todos, boa noite a 

todas. Gostaria de saudar a presença do Prefeito João Marcelo, dos colegas vereadores, 

das   autoridades   presentes,   da   imprensa  que também está aqui presente conosco, do  
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público que nos acompanha de forma presencial e também o público que nos 

acompanha de forma remota. Quero aqui manifestar a minha alegria de ver essa Casa 

cheia, essa Casa tão diversa, tão plural, com representantes tanto do Executivo, quanto 

do Legislativo, do Judiciário. Dizer da importância de a gente trabalhar, sim, em 

harmonia, em respeito aos poderes. E dizer que a gente está aqui sempre buscando o que 

é melhor para a nossa cidade e para os nova-limense. Quero me colocar 100% 

inteiramente à disposição novamente da Câmara Municipal, do Poder Executivo 

também. Parabenizo aqui meu colega Thiaguinho por essa responsabilidade assumida, 

que vai ser levada nos próximos dois anos. Thiaguinho foi uma grande surpresa para 

mim durante essa legislatura porque, além de um colega vereador, eu ganhei também 

um amigo, um conselheiro que sempre me atendeu nas horas mais inoportunas, seja 

meia-noite, uma hora da manhã. Ele sempre se colocou à disposição em servir e isso é 

muito bonito de se ver. Então, eu tenho absoluta certeza que você, juntamente com o 

vereador Zelino, juntamente com o vereador Claudinho, farão uma excelente gestão. E 

podem contar comigo, estou 100%, como eu disse, à disposição de vocês, dos colegas 

vereadores e de todos aqueles que querem construir uma Nova Lima mais humana, mais 

desenvolvida, mais sustentável e que, independente das divergências, que a gente sabe 

que são salutares à democracia, a gente precisa prezar pelo respeito e pelo diálogo 

sempre. Então, independente dos embates, eu quero aqui ressaltar que eu sempre estarei 

aberta ao diálogo, independente de quem seja que queria dialogar, a gente está aqui por 

um   propósito e esse propósito precisa ser primeiramente a nossa tão amada Nova Lima  
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que completou, agora, domingo, 322 anos, e que merece que a gente dê o nosso máximo 

de empenho, de trabalho para retribuir todo o carinho que a nossa cidade nos 

proporciona e a nossa população nos proporciona. Então, estamos aqui iniciando mais 

um ano legislativo, estou muito otimista de ver essa harmonia entre os poderes, de ver a 

disposição dos meus colegas vereadores em, mais uma vez, fazer a diferença na vida da 

nossa população. Não é um trabalho fácil, mas a gente sabe que a gente está aqui por 

um propósito e esse propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. Então, 

parabéns, Thiaguinho; parabéns, Claudinho, Zelino, uma ótima gestão, bom trabalho a 

todos nós e que Deus nos abençoe”. Senhor Presidente: “obrigado pelas palavras, 

vereadora. Vereador Danúbio, com a palavra”. Vereador Danúbio de Souza Machado: 

“boa noite a todas e a todos. Bom, eu quero aqui cumprimentar todos os servidores da 

Casa, servidores da prefeitura, em nome do Comandante da Guarda Municipal, o André, 

e também do Subcomandante da Companhia da Polícia Militar de Nova Lima, Capitão 

Negrão. A fala do Anisinho é uma fala que realmente contagia a gente, não é? Quero 

aqui, mais uma vez, Anisinho, parabenizar você pela gestão, acho que a harmonia entre 

a Casa foi o seu maior legado, juntamente também, claro, contando com o Poder 

Executivo. Agradecer a presença do Francisco e do Stéfano, que faz essa articulação, o 

que tem mantido essa harmonia junto ao Poder Executivo e a Casa Legislativa. Com 

isso quem ganha é o município, quem ganha são as pessoas. E o resultado final é 

sempre entregue, a gente tem que estar pensando sempre nas pessoas. E ver o 

Thiaguinho   sentado  aí parece que é como se fosse um irmão meu ali sentado. Eu  
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quero aqui já, em público, agradecer a presença do seu pai, a gente conversou ali, agora, 

nos bastidores. Seu pai, por muitos anos, foi um grande mentor para mim, sempre me 

auxiliou, sempre me ajudou em todas as coisas que eu precisei, não só na minha vida 

como servidor público, quando ele foi Secretário, quando foi vereador, por muito tempo 

nos auxiliando, nos conduzindo na Guarda Civil Municipal de Nova Lima, mas, 

também, até em questões pessoais, ele sempre foi um cara que esteve sempre presente, 

me ajudando. E, saiba, Flávio, que eu vou sempre honrar esse seu compromisso comigo, 

sempre serei muito grato a você por todos os ensinamentos. Como o Anisinho falou, a 

gente, às vezes, passa por algumas divergências, tem altos e baixos, mas todo pai briga 

com o filho e sempre no final, o pai sempre abraça o filho, é assim que eu me sinto hoje, 

vendo você aqui. Eu queria muito aqui, em público, honrar todo o ensinamento que 

você me deu, sou muito grato a você por tudo o que você fez para a nossa cidade como 

vereador, como Secretário, pelo trabalho maravilhoso que você também deixa no Jardim 

Canadá e que hoje o Thiaguinho ficou responsável por muito tempo, eu tenho certeza 

que vai dar continuidade nisso. Então, a gente só tem que desejar a você, irmão, junto à 

sua Mesa Diretora, que vocês possam conduzir esse trabalho. Nós somos vereadores de 

primeiro mandato, é muito difícil, como foi falado pela Juliana, a expectativa foge 

muitas vezes da realidade, mas quando a gente consegue ter essa condução junto com o 

Poder Executivo que é, realmente, o responsável por executar as nossas demandas e a 

gente tem aqui um prefeito jovem, mas com muita garra para trabalhar. E, assim, eu 

tenho  muito  orgulho  também  estar  conduzindo   e caminhando junto com você, João.  
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Hoje, poder ver o Álvaro aqui, ver o Flávio, porque eu sempre falo muito do Álvaro, 

sempre foram pessoas em quem eu me inspirei. E agora ter você, Thiaguinho, eu tenho 

certeza de que você também deixará muitos legados para a nossa cidade. Eu tenho 

certeza de que, no futuro, muitos jovens vão sentar nessas cadeiras e vão lembrar de 

vocês, por tudo que vocês vão deixar aqui, assim como eu lembro muito do seu pai, 

como eu lembro do Álvaro, como vou lembrar do nosso prefeito, João Marcelo. É isso 

que a gente espera, que a nossa cidade continue crescendo, que a gente possa continuar 

fazendo o nosso trabalho. 322 anos de Nova Lima, a gente também faz parte dessa 

história. E que vocês possam conduzir, assim como foi conduzido pelo Presidente 

Anisinho, esse próximo biênio, com essa mesma harmonia e a gente tem certeza de que 

a cidade vai estar ganhando muito com isso. Então, boa sorte a vocês. Deus abençoe o 

mandato de vocês”. Senhor Presidente: “obrigado, vereador. Com a palavra o vereador 

Silvânio Aguiar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “boa noite a todos e todas. Você já 

até olhou o relógio, não é? Não vou falar muito, não. Quero cumprimentar a todos, dizer 

que é uma alegria muito grande estar aqui, hoje, nessa Casa, para vivenciar esse 

momento. E aí, eu vou referenciar, Flávio, porque eu acho que ficou repetido aqui, 

várias vezes, você tem feito escola em Nova Lima, eu faço parte desse momento, 

vivenciamos juntos na Secretaria de Segurança um período trabalhando juntos lá. Nós 

fomos secretários juntos, depois aqui, na Casa, também, juntos. E alguém aqui já disse 

dessa coisa de, às vezes, ter a divergência e essa divergência é extremamente salutar 

para o processo democrático. Eu acho que é da divergência que nasce a convergência no  
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sentido de termos um futuro melhor para a nossa população. Então, para mim, você, 

hoje, aqui, é a referência, com todo o respeito ao seu filho que está ali. Quero 

cumprimentar o Claudinho, o Zelino e o Thiaguinho por esse momento, hoje, parabéns 

para vocês. Desejar que vocês tenham, na condução dos trabalhos dessa Casa, muito 

sucesso. O sucesso da Mesa Diretora é, também, o sucesso dos vereadores. E eu não 

posso deixar, de maneira nenhuma, de cumprimentar o prefeito, João Marcelo. E quero 

fazer isso, João... O Danúbio lembrou do Francisco e do Stéfano, mas eu penso que essa 

harmonia que a gente está tendo hoje na Casa Legislativa, com todo o respeito aos 

outros secretários, que sempre nos atendem, assim, extremamente bem, eu, 

sinceramente, não tenho reclamação de secretário nenhum, de forma alguma, atendem a 

gente com muito respeito e o que a gente espera dos secretários é esse respeito, não é 

isso mesmo? Mas o Francisco fez esse papel em algum momento e a minha relação com 

o Francisco nasceu de uma divergência muito séria aqui, dentro da Casa e, a partir 

daquele momento, a gente passou a se respeitar e entender que a política é feita dessa 

forma, às vezes, com pensamentos diferentes, mas conduzindo sempre para o que é 

melhor para a cidade. Eu quero trazer meu depoimento e eu acho que o Boi, o Álvaro, já 

estivemos em outros mandatos, e o Flávio, lógico e evidente, não é, Flávio? Eu nunca vi 

essa harmonia que a gente está vendo aqui hoje, isso vai ficar no livro da história da 

cidade de Nova Lima, você ter uma Casa com tantos secretários juntos, com tantos 

funcionários públicos juntos. E, sinceramente, Thiaguinho, eu não acredito que isso 

seja,  única  e  exclusivamente,   por  você, isso é, única e exclusivamente, pela cidade, é  
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isso que a cidade precisa, sabe? Que nós estejamos respeitando uns aos outros, mas 

convergindo para o que é melhor. Quando eu cheguei aqui, agora, que eu desci do meu 

gabinete, eu encontrei com Cida ali e aí, Cida, agora, nesse momento, eu lembro do 

Leonardo Carneiro, que foi nosso professor na faculdade, fomos contemporâneos de 

UNI, e o Leonardo frisava muito essa questão da divisão dos poderes. Mas, mais do que 

a divisão dos poderes e, principalmente, a harmonia entre os poderes. Eu espero, João 

Marcelo, que essa harmonia continue. Eu penso que o exemplo que a gente teve, não 

querendo trazer nenhuma polêmica para essa nossa reunião de hoje, mas o exemplo que 

a gente teve a nível federal, Nova Lima está dando justamente o exemplo contrário, está 

mostrando que, com união, com harmonia, que a gente consegue fazer uma cidade 

melhor. Para finalizar, João, quando eu vou em Bicalho, que eu vejo obras e que eu 

vejo, como você muito bem disse que a gente votou aqui o plano emergencial para 

Bicalho, o auxílio emergencial para lá. Quando eu ando no Bela Fama e vejo as obras 

acontecendo, ainda que a gente saiba que ainda tem obra para fazer lá, quando eu ando 

em tantas regiões de Nova Lima e que eu vejo as coisas acontecerem, eu sinto orgulho 

de ter você aí. E eu não sou hipócrita, você sabe que a gente trabalhou em um grupo 

diferente, mas sempre tive um respeito, uma consideração muito grande por você. Me 

orgulho de ter hoje o Thiaguinho, Presidente da Câmara, essa Mesa Diretora composta 

pelos outros vereadores, os meus colegas vereadores trabalhando todos em prol da 

cidade de Nova Lima. Que Deus nos abençoe muito, que Deus acompanhe cada passo 

que   a   gente   for   dar,   cada palavra errada, Thiaguinho, que a gente for falar, que ele  
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ponha a mão dele ali e faça com que a gente esteja no melhor caminho possível. Nova 

Lima precisa disso. Muito obrigado a todos”. Senhor Presidente: “obrigado, vereador. 

Amém”. Vereador Anísio Clemente Filho: “Presidente, você me dá a palavra só um 

segundo? Só a título de registro, registrar a presença do ex-vereador Coxinha na Casa, 

prestigiando a nossa...”. Senhor Presidente: “ah, perfeito. Coxinha, obrigado pela 

presença. Com a palavra, vereador Doroteu. Vereador José Doroteu Martiniano: “boa 

noite a todos e todas. Eu quero cumprimentar as autoridades, na pessoa do Prefeito João 

Marcelo. E quero deixar uma mensagem da palavra de Deus porque é como cristão que 

eu vivo praticando diariamente. Tem alguns versículos da Bíblia que chamam muita 

atenção e esse eu tenho certeza que será propício para o momento, que diz assim: 

‘bendito serás ao entrares, bendito ao saíres’. Que essa Mesa Diretora seja bendita em 

todos os momentos da legislatura desse biênio. E quero dizer que, assim, eu chego aqui, 

o mais novo da Casa, e na minha primeira atuação, na primeira semana que eu estava 

aqui, eu me abstive de uma votação. E aquilo me incomodou; me incomodou porquê? 

Porque se nós estamos trabalhando, os vereadores estavam ali, coesos naquela votação, 

porque eu não votei? Não posso dizer que era falta de conhecimento porque um certo 

conhecimento a gente tinha, mas aquele receio daquele momento de não ter lido o 

projeto, de não ter observado. Eu falei que eu ia trabalhar aquele resto de ano para que 

eu não fizesse... Se eu tivesse que, ao invés de abster, eu não iria votar a favor, mas me 

abster mais não. Então, esses meses passaram, sete, oito meses que a gente está aqui, na 

Casa,   eu   me   debrucei   em   conhecer   o   Regimento Interno, comparar com a nossa  
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Constituição, com todas as leis que tem no município, para que eu pudesse ter a 

liberdade de sentar nessa cadeira e votar o que fosse favorável ao município de Nova 

Lima. E, sendo assim, eu posso dizer para o Prefeito João Marcelo que todas as vezes 

que a gente vai votar alguma coisa nessa Casa, pode ter certeza que eu deixo de dormir, 

eu vou sentar, eu vou ler, eu ponho o pessoal do gabinete para fazer junto comigo, 

porque a gente vai votar consciente e com clareza, porque eu tive que viver dois anos 

em oito meses para aprender alguma coisa e tenho muito que aprender ainda. E aí, eu 

vou ressaltar aqui os amigos que a gente fez nessa jornada política por muitos anos, que 

é o Tatico que está aqui, o Flávio de Almeida que, por muitos anos, nós falamos de 

política, caminhamos em partidos diferentes ou juntos. Mas hoje estou nessa Casa 

representando, por onde o Tatico passou, o Flávio passou e a gente tem que levar isso 

como exemplo. E aí, eu faço um agradecimento especial, quando o Álvaro toma a 

posição de deixar essa cadeira e ele me chama, por isso que eu falei que votar com uma 

semana foi complicado, porque ele me chamou e eu não tive prazo para pensar, foi de 

uma hora para outra, momentâneo, e sabia do peso da responsabilidade de sentar numa 

cadeira de uma pessoa, de um vereador que atuava, atuante no município, responsável 

com a sua votação. Então, eu venho trazendo essa mesma linha. Então, eu quero 

agradecer a todos os meus pares o apoio de cada vereador que me recebeu, que a gente 

tem trabalhado juntos aqui e posso dizer que nós vamos continuar. Thiaguinho, Zelino e 

Claudinho, podem contar com o meu apoio nessa empreitada e todos os demais 

vereadores,   que   nós   estaremos   juntos, fazendo o melhor para a nossa cidade. Muito  
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obrigado”. Senhor Presidente: “gente, eu tenho muito que agradecer mesmo por todas as 

palavras. Dizer, prefeito, que essa Casa, sim, trabalha com muita harmonia, muita 

seriedade. E queria parabenizar também o Executivo por essa mesma harmonia e essa 

mesma seriedade que tem com a cidade, nós temos muito que avançar. E, de todas as 

fases, são nessas horas que a gente vê que o passado e o presente se misturam para a 

gente poder fazer nessa cidade um futuro melhor. Então, eu espero de coração que a 

gente possa, sim, mudar para melhor essa cidade, cidade nova-limense, cidade que a 

gente escolheu, de muitos e muitos nova-limense que estão aqui, que precisam muito 

desse Poder Legislativo e muito do Poder Executivo para que políticas públicas 

cheguem na ponta, onde realmente o cidadão precisa, tanto anseia, tanto espera e 

aguarda a gente. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Meu muito obrigado ao 

Tatico, à Cida, Epaminondas, Júlia, Diego, são nossos companheiros que estão aqui, 

nossos companheiros de partido que estão sempre na luta e sempre buscando e me 

cutucando para que pautas de grande relevância sejam colocadas nessa Casa. Meu muito 

obrigado a todos, gratidão a Deus e a todos vocês que estão aqui presentes, aos 

vereadores, a Claudinho e Zelino, conto muito com vocês aqui, que a gente possa 

conduzir esse trabalho dessa Casa e possa, de fato, colocar o que é mais importante 

aqui, que é a cidade de Nova Lima. Meu muito obrigado, gratidão a Deus. Agradecer a 

todos os presentes, autoridades, familiares, amigos que nos honraram com a sua 

presença, muito obrigado e declaramos encerrada essa reunião ordinária. Obrigado”.___ 


