
 

 

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

e oito de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dezoito 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. Senhor Presidente: “boa noite a todos. Solicito ao Senhor Secretário 

a chamada dos vereadores presentes”. Senhor Secretário: “boa noite a todos. Anísio 

Clemente, Cláudio José, Danúbio de Souza Machado, José Carlos de Oliveira, José 

Doroteu Martiniano, Joselino Santana Dias, Juliana Ellen de Sales, Silvânio Aguiar, 

Thiago Felipe, Viviane Gomes de Matos”. Constatou-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 e convidou todos para, 

de pé, ouvir o Hino Nacional. Logo após, o Senhor Presidente comunicou que a Ata da 

Reunião Ordinária do dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e três foi encaminhada 

aos gabinetes para os vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão, nenhum 

vereador se manifestou. O Plenário aprovou a Ata por nove votos. Senhor Presidente: 

“leitura de correspondência, tem alguma?”. Senhor Secretário: “não tem, não”. 

Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada 

na Casa: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 408/2023, autoria do vereador Silvânio 

Aguiar Silva, que “Concede Título de Cidadania Honorária de Nova Lima ao Sr. Carlos 

de    Lima   Cavalcanti”.   Encaminhado   à   Comissão   Especial,   nomeada   pelo   Senhor  
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Presidente, composta pelos vereadores Viviane Gomes de Matos, Anísio Clemente Filho 

e Joselino Santana Dias. 2) Projeto de Decreto Legislativo nº 409/2023, autoria do 

vereador Silvânio Aguiar Silva, que “Confere a Ordem de Mérito Especial Legislativo 

Augusto de Lima ao Sr. Geraldo Adão Santos”. Encaminhado à Comissão Especial. 

Encaminhado à Comissão Especial, nomeada pelo Senhor Presidente, composta pelos 

vereadores Viviane Gomes de Matos, Anísio Clemente Filho e Joselino Santana Dias.     

3) Projeto de Lei nº 2.212/2023, autoria do Poder Executivo que “Dá denominação à via 

pública que menciona” – Avenida Rei Pelé. Encaminhado à Comissão de Legislação e 

Justiça para emissão de parecer. 4) Projeto de Lei nº 2.213/2023, autoria do Poder 

Executivo que “Dá denominação ao imóvel público que menciona, além de outras 

providências” – Espaço Cultural Dércio Félix dos Santos. Encaminhado à Comissão de 

Legislação e Justiça para emissão de parecer. 5) Projeto de Lei nº 2.218/2023, autoria do 

vereador Anísio Clemente Filho, que “Dispõe sobre o acesso gratuito para menor de 12 

(doze) anos, acompanhado do pai ou responsável legal, em eventos esportivos em estádios 

e ginásios no município”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão 

de parecer. O Senhor Presidente nomeou o vereador Cláudio José de Deus como Relator 

da Comissão de Legislação e Justiça, em substituição ao autor da proposição. 6) Projeto 

de Lei nº 2.219/2023, autoria do vereador Anísio Clemente Filho, que “Dispõe sobre o 

direito dos pais e responsáveis possam visitar as escolas da rede pública municipal de 

ensino  para  conhecerem  as  instalações   e  estrutura das unidades antes de realizarem a  



 

 

  

3 

 

matrícula dos seus filhos”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão 

de parecer. O Senhor Presidente nomeou a vereadora Viviane Gomes de Matos como 

Relatora da Comissão de Legislação e Justiça, em substituição ao autor da proposição.   

7) Projeto de Lei nº 2.220/2023, autoria do vereador Cláudio José de Deus, que “Dispõe 

sobre a instituição do programa ‘Unidade Móvel de Promoção à Saúde Pública e Mental’, 

no âmbito do Município de Nova Lima”. Encaminhado à Comissão de Legislação e 

Justiça para emissão de parecer. 8) Projeto de Lei nº 2.221/2023, autoria do vereador 

Danúbio de Souza Machado, que “Institui o Selo “Pet Friendly” na cidade de Nova Lima, 

como forma de certificação oficial aos estabelecimentos públicos ou privados que 

promovam o bem-estar animal”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para 

emissão de parecer. 9) Projeto de Lei nº 2.222/2023, autoria do vereador José Doroteu 

Martiniano, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Maria Guilhermina 

Iria. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer.                

10) Projeto de Lei nº 2.223/2023, autoria do vereador José Doroteu Martiniano, que “Dá 

denominação às vias públicas que menciona”. Encaminhado à Comissão de Legislação e 

Justiça para emissão de parecer. 11) Projeto de Lei nº 2.224/2023, autoria da vereadora 

Viviane Gomes de Matos, que “Denomina a via pública que menciona e contém outras 

providências” – Rua Lêda Inácia Atanázio. Vereadora Viviane Gomes de Matos: “pela 

ordem, Presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Solicito dispensa de pareceres 

e   interstícios, primeira e segunda votação deste projeto ainda na noite de hoje, por favor”.  
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Senhor Presidente: “consulto o Plenário e coloco em votação a dispensa de pareceres e 

interstícios, que se faça a votação, ainda nessa reunião, do Projeto de Lei nº 2.224/2023, 

autoria da vereadora Viviane Gomes de Matos, que “Denomina a via pública que 

menciona e contém outras providências” – Rua Lêda Inácia Atanázio. Em discussão, em 

votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, nove votos. 

O Projeto de Lei nº 2.224/2023 será votado ainda nesta reunião”. 12) Projeto de Lei           

nº 2.225/2023, autoria da vereadora Viviane Gomes de Matos, que “Denomina a via 

pública que menciona e contém outras providências” – Rua Laura Lopes de Souza. 

Vereadora Viviane Gomes de Matos: “pela ordem, Presidente. Solicito referente ao 

Projeto de Lei nº 2.225/2023 também dispensa de pareceres e interstícios, primeira e 

segunda votação ainda na noite de hoje”. Senhor Presidente: “consulto o Plenário e coloco 

em votação a dispensa de pareceres e interstícios, que se faça a votação, ainda nessa 

reunião, do Projeto de Lei nº 2.225/2023, autoria da vereadora Viviane Gomes de Matos, 

que “Denomina a via pública que menciona e contém outras providências” – Rua Laura 

Lopes de Souza. Em discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam 

como estão. Aprovado, nove votos. O Projeto de Lei nº 2.225/2023 será votado ainda 

nesta noite”. 13) Projeto de Lei nº 2.226/2023, autoria do vereador Thiago Felipe de 

Almeida, que “Altera a Lei nº 2.261, de 28 de março de 2012, que cria o Conselho 

Municipal de Educação e dá outras providências”. Encaminhado à Comissão de 

Legislação  e  Justiça  para  emissão  de  parecer.  14) Projeto de Lei nº 2.227/2023, autoria  
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do vereador José Doroteu Martiniano, que “Cria o Selo de Responsabilidade Social 

“Instituição Parceira da Mulher”, certificando instituições que priorizam a contratação 

e/ou capacitação de mulheres, sobretudo de mulheres em situação de violência doméstica 

e/ou em situação de vulnerabilidade econômica”. Vereador José Doroteu Martiniano: 

“pela ordem, Presidente. Vendo a proximidade do Dia Internacional da Mulher, eu 

gostaria de pedir parecer conjunto desse projeto”. Senhor Presidente: “coloco em 

discussão a proposta do vereador Doroteu para que seja realizado parecer conjunto das 

comissões. Em discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado, nove votos. Será realizado parecer conjunto das Comissões de 

Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Direitos Humanos”. Prosseguindo, 

o Senhor Presidente solicitou a leitura dos Pareceres: 1) Parecer da Comissão de 

Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 2.210/2023, autoria do Poder 

Executivo, que “Autoriza a adesão/inclusão do protocolo de intenções do Consórcio 

Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI), pelo 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. Vereadora 

Juliana Ellen de Sales: “pela ordem, Presidente. Boa noite, vereadores, público que nos 

acompanha de forma presencial, público que nos acompanha de forma remota. Eu 

protocolei um pedido de diligência, através da Comissão de Legislação e Justiça, porque 

embora   mencionado no projeto de lei, não foi anexado o contrato do consórcio, aí eu fiz  
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essa diligência para ser encaminhada à Prefeitura e, assim, ela possa disponibilizar para 

a gente esses documentos”. Senhor Presidente: “vereadora, estou tendo um retorno do 

Parlamento aqui, que os anexos foram disponibilizados ontem. A senhora recebeu?”. 

Vereadora Juliana Ellen de Sales: “não”. Senhor Presidente: “quer que disponibiliza?”. 

Vereadora Juliana Ellen de Sales: “por favor. Vai ter tempo porque vai passar pelas outras 

comissões”. Senhor Presidente: “vai ter que tramitar, não é? Disponibiliza para o gabinete 

da vereadora”. Vereadora Juliana Ellen de Sales: “tem outro projeto também que eu fiz 

um pedido de diligência semelhante, eu acredito que então tenham vindo outros anexos 

aí”. Senhor Presidente: “eu vou pedir para encaminhar”. Vereadora Juliana Ellen de Sales: 

“obrigada”. Senhor Presidente: “obrigado, vereadora”. 2) Parecer da Comissão de 

Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 2.211/2023, autoria do Poder 

Executivo, que “Autoriza a adesão/inclusão do Protocolo de Intenções do Consórcio 

Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba - CODAP, pelo 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. Vereadora 

Juliana Ellen de Sales: “pela ordem, Presidente. Só para que fique registrado acabei de 

receber aqui os documentos referentes ao Projeto de Lei nº 2.210/2023, 2.211/2023, que 

eu havia também feito uma diligência, solicitando o Protocolo de Intenções, a Casa 

acabou de me entregar aqui. Então, retiro os meus pedidos de diligência”. Senhor 

Presidente:  “foi  um   erro  nosso, vereadora, parece que o arquivo era pesado, João estava  
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me explicando, na hora de encaminhar, não foi. Estava na Casa já. Está bom? Peço 

desculpa”. 3) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei      

nº 2.214/2023, autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar Municipal 

2.885, de 20 de dezembro de 2021, e dá outras providências”. A comissão emitiu parecer 

favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos 

Municipais. 4) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei 

nº 2.215/2023, autoria do Poder Executivo, que “Fixa o prazo para implantação do 

sistema unificado de que trata o Decreto Federal nº 10.540/2020”. A comissão emitiu 

parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços 

Públicos Municipais. Vereadora Juliana Ellen de Sales: “pela ordem, Presidente. Eu 

respeito a decisão colegiada da comissão, mas eu gostaria de deixar registrado o meu 

parecer pela inconstitucionalidade sobre o Projeto de Lei nº 2.215/2023, de autoria do 

Executivo. E só, de maneira bem sucinta, explicar porque o meu parecer foi pela 

inconstitucionalidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os entes 

federativos devem adotar sistema unificado de controle das despesas públicas e, na 

prática, muitos municípios não possuem esse sistema. Em 2020, o governo federal 

instituiu a adoção do Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração 

Financeira e Controle, o SIAFIC, e, em decreto, editou um prazo para que os municípios 

aderissem ao sistema até janeiro desse ano, até janeiro de 2023. 93% dos municípios 

mineiros   já   aderiram   ao   sistema.  Nova Lima não cumpriu o prazo e, por meio de lei  
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própria, pretende prorrogar um prazo previsto pelo governo federal. O município não 

detém competência legislativa para isso, ele até poderia fazer um pedido de prorrogação 

junto ao governo federal ou mesmo buscar a aprovação de uma lei, via congresso 

nacional, para ampliar esse prazo. Então, eu só gostaria de deixar pública aqui a minha 

manifestação pelo parecer contrário, por entender que o município não respeitou o prazo 

da legislação federal. Sendo assim, ele não poderia vir com uma lei municipal sobrepondo 

uma decisão que é de âmbito federal”. Senhor Presidente: “obrigado. Deixe registrado o 

posicionamento da vereadora”. 5) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente 

ao Projeto de Lei nº 2.216/2023, autoria dos vereadores Anísio Clemente Filho e Thiago 

Felipe de Almeida, que “Denomina as vias públicas no Condomínio Vila Castela 

conforme menciona e revoga a Lei Municipal nº 2.932 de 2022. A comissão emitiu 

parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços 

Públicos Municipais. 6) Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça, 

Serviços Públicos Municipais e Meio Ambiente referente ao Projeto de Lei nº 2.217/2023, 

autoria da vereadora Juliana Ellen de Sales, que “Dispõe sobre a autorização para criação 

de programa especial para preservação do Rio das Velhas no Município de Nova Lima, 

apresentação de ações intersetoriais de prevenção e enfrentamento às consequências das 

chuvas no Município de Nova Lima, altera as leis municipais que especifica e dá outras 

providências”. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação do projeto. Senhor 

Presidente:   “segunda   parte,   discussão   e  votação de projetos. Por deliberação plenária,  
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coloco em votação o Projeto de Lei nº 2.224/2023, autoria da vereadora Viviane Gomes 

de Matos, que “Denomina a via pública que menciona e contém outras providências” – 

Rua Lêda Inácia Atanázio. Em primeira e única votação, em discussão. Em votação, os 

vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, nove votos. Encaminho 

o Projeto de Lei nº 2.224/2023 à sanção. Por deliberação plenária, coloco em votação o 

Projeto de Lei nº 2.225/2023, autoria da vereadora Viviane Gomes de Matos, que 

“Denomina a via pública que menciona e contém outras providências” – Rua Laura Lopes 

de Souza. Em primeira e única votação, em discussão. Em votação, os vereadores que 

concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos. Encaminho o Projeto de Lei 

nº 2.225/2023 à sanção. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, antes que o 

senhor comece nas indicações, o senhor me permite fazer uma fala, vai ser breve”. Senhor 

Presidente: “claro”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “eu gostaria de solicitar, Senhor 

Presidente, senhores vereadores e principalmente ao público que nos assiste de casa, eu 

estou acompanhando aqui agora no meu Facebook, por exemplo, tem muita gente 

assistindo, e nós temos algumas pessoas sumidas em Nova Lima. Então, eu queria 

aproveitar o horário da reunião, o apelo das pessoas que a gente sabe que estão nesse 

momento assistindo à nossa reunião para que possam se atentar para esse fato. Eu quero 

fazer aqui um apelo a todos para que se mobilizem para encontrar principalmente o senhor 

Júlio César que desapareceu por volta das dezesseis horas, do dia 21 de fevereiro, e apesar 

de   todos   os esforços dos familiares e amigos, ainda não se tem sequer uma pista do seu  
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paradeiro. Eu me lembro que Nova Lima tem hoje o Júlio, que é do Bela Fama, um 

vizinho da gente, uma pessoa que a gente conhece muito; tem o senhor Bené, do Retiro; 

e tem também o advogado, Renan, que é do Vila da Serra, ou seja, três pessoas que estão 

sumidas. Eu penso que é o momento apropriado para a gente aproveitar essa audiência 

que a gente tem na reunião. Lembrando que em Contagem, por exemplo, existe uma lei, 

a Lei 142/2021, que fala que a administração deve divulgar nos seus sites oficiais, nos 

canais de comunicação da administração, fotos dessas pessoas desaparecidas, de repente, 

fica aqui um alerta, quem sabe a gente pensar em alguma coisa que possa facilitar o 

encontro dessas pessoas, que podem estar em sofrimento, a gente não sabe o que está 

acontecendo, só sabe que a família está sofrendo muito. Quero agradecer a todos os 

vereadores pela oportunidade do espaço aqui, de a gente fazer essa divulgação”. Senhor 

Presidente: “parabéns, senhor vereador”. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em 

discussão e votação os requerimentos: 1) Autoria da vereadora Juliana Ellen de Sales: 

Requer à prefeitura de Nova Lima que haja a promoção de cursos de qualificação voltados 

à confecção de ovos de páscoa e demais itens de confeitaria relacionados à data 

comemorativa. Em discussão, vereadora Juliana Ellen de Sales: “para discutir, Presidente. 

Eu fiz essa sugestão direcionada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque eu 

vi esse projeto sendo realizado pela prefeitura de Belo Horizonte e é uma forma de 

fomentar a economia criativa, de possibilitar novas oportunidades de geração de renda 

para   mães   de   família,   para   jovens. Eu achei muito interessante, eu acredito que seria  
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bacana se a gente conseguisse replicar aqui, tendo em vista que a secretaria tem feito um 

trabalho bem diferenciado, bem bacana. Eu acho que eles vão gostar dessa sugestão para 

trazer essa proposta de fomentar a economia criativa, possibilitar, sobretudo nesse 

período de Páscoa, para que as pessoas possam ganhar um dinheiro extra”. Senhor 

Presidente: “parabéns, vereadora”. Requerimento aprovado por nove votos. 2) Autoria 

dos vereadores José Carlos de Oliveira e Thiago Felipe de Almeida: Requerem ao Poder 

Executivo que interceda junto ao Estado, solicitando a colocação de uma unidade da 

Farmácia de Minas no Bairro Jardim Canadá. Vereador José Doroteu Martiniano: “pela 

ordem. Eu gostaria de sugerir ao nobre vereador que pudesse colocar junto a esse 

requerimento que fosse estendida a Farmácia de Minas para o centro também de Nova 

Lima, tendo em vista que a Farmácia de Minas é que atende ao pessoal que faz 

hemodiálise. E muitas vezes as pessoas, já havia até conversado com o secretário sobre 

isso, as pessoas têm dificuldade de ir até Belo Horizonte para pegar o remédio, às vezes, 

as pessoas não têm condições e passam, às vezes, parte do período sem poder tomar o 

remédio. Então, eu gostaria de pedir ao nobre vereador, com a anuência dos demais pares, 

que a gente pudesse estender esse pedido para que também fosse instalada no centro e 

que pudesse atender a região noroeste e o centro da cidade”. Senhor Presidente: “perfeito. 

Convidar ao nobre vereador para assinar com a gente também, não é, Boi?”. Vereador 

Cláudio José de Deus: “Presidente, eu tinha feito um requerimento desse aqui, ano 

passado,  foi no início do ano passado. Porque, de acordo com o que o Doroteu falou aqui,  
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aqui em Nova Lima o pessoal sai daqui para buscar esse remédio, sai de casa às quatro 

horas da manhã e tem gente que não tem condições de ir. E antes era aqui, pertinho. Agora 

mudou lá para a Gameleira. Então, eu tinha feito esse pedido, me parece que não foi 

aceito. As condições que foram reportadas para mim é porque a prefeitura ia assumir de 

trazer esse remédio para cá, caso o Estado não desse o remédio, a prefeitura ia ter que 

assumir esse remédio para o povo. E existem várias pessoas aqui que dependem desse 

remédio, até para sobrevivência. Então, é uma condição de vida, social e políticas públicas 

que a gente está precisando. Eu gostaria de assinar com vocês, que já tinha um 

requerimento meu para a gente aqui da região nossa”. Senhor Presidente: “perfeito”. 

Vereador Danúbio de Souza Machado: “me dá um aparte, Presidente?”. Senhor 

Presidente: “claro”. Vereador Danúbio de Souza Machado: “boa noite a todas e a todos. 

Inclusive, eu também acredito que eu fiz um requerimento parecido e até usei como base 

a cidade de Raposos, porque parece que eles fazem isso já para os munícipes de lá”. 

Senhor Presidente: “lá tem”. Vereador Danúbio de Souza Machado: “não existe?”. 

Senhor Presidente: “existe”. Vereador Danúbio de Souza Machado: “a gente deu como 

exemplo o de lá. Eu também gostaria de assinar junto, até para a gente reforçar isso e 

quem sabe conseguir trazer para os nossos munícipes também”. Senhor Presidente: 

“perfeito”. Requerimento aprovado por nove votos. 3) Autoria do vereador José Carlos 

de Oliveira: Requer ao Prefeito Municipal que analise a possibilidade de promover o 

asfaltamento   da via que dá acesso ao Condomínio Ville Des Lacs, e também ao Balneário  
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Água Limpa (até o final do bairro na Lagoa Seca), a partir do túnel de retorno do Retiro 

do Chalé. Aprovado, nove votos. 4) Autoria do vereador José Carlos de Oliveira: Requer 

ao Prefeito Municipal que disponibilize recursos financeiros para aquisição de uma 

ambulância do SAMU, que será destinada para o atendimento da Região Noroeste de 

nossa cidade. Aprovado, nove votos. 5) Autoria da vereadora Juliana Ellen de Sales: 

Requer que o valor economizado em seu mandato parlamentar, de julho a dezembro de 

2022, decorrente da não utilização da totalidade do valor disponibilizado para a verba 

indenizatória e a verba de gabinete, totalizando R$ 37.103,00 (trinta e sete mil, cento e 

três reais), seja destinado à Secretaria Municipal de Habitação para o fomento de políticas 

públicas habitacionais. Aprovado, oito votos. 6) Autoria do vereador Danúbio de Souza 

Machado: Requer à Casa envie moção de aplausos ao Joalheiro nova-limense, Eduardo 

Soares Cunha, pela exposição de uma peça de sua criação na maior feira da indústria de 

joias da América do Sul (FENINJER) e também a publicação da mesma no livro A Face 

Mística da Joia (símbolos, lendas e mistérios), lançado pela Editora Kokopelli Arte e 

Cultura. Em discussão, vereador Danúbio de Souza Machado: “pela ordem, Presidente. 

Presidente, eu fico muito feliz quando a gente vê artistas nova-limenses se destacando no 

cenário nacional. O Eduardo é um artista que vem se destacando muito, inclusive, agora 

tendo a sua peça também publicada no livro Arte e Cultura, da Editora Kokopelli. Então, 

assim, muitos artesãos da nossa cidade buscam essa valorização, buscam esse 

reconhecimento.  A  gente vê o esforço do Artes da Terra, que é uma instituição que, hoje,  
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prioriza incentivar novos artesãos da nossa cidade, prioriza ter o espaço para vender os 

seus produtos, a gente está sempre lutando com essa associação. E ver um artista nosso 

sendo reconhecido a nível nacional e, até mesmo, dentro da América do Sul, eu fico muito 

feliz. Essa moção é muito válida, até para que possam incentivar ainda mais os demais 

artesãos a estarem produzindo e levando o nome da nossa cidade, não só no nosso Estado, 

no nosso país, mas pelo mundo”. Requerimento aprovado por nove votos. 7) Autoria do 

vereador Danúbio de Souza Machado: Requer ao Prefeito Municipal que seja viabilizado 

junto à empresa Via Ouro a extensão de linha urbana circular no Bairro Nova Canaã. Em 

discussão, vereador Silvânio Aguiar Silva: “vereador, eu gostaria de pedir à Vossa 

Excelência, se possível, que me autorizasse assinar junto esse requerimento. E quero 

chamar a atenção aqui, vereador, eu acho que o senhor foi feliz na sua proposição, porque 

é uma região que, infelizmente, está, vamos dizer assim, sem o acompanhamento mais 

próximo da administração municipal. A questão da habitação no município de Nova Lima 

é precária e quando acontecem aquelas situações que a gente vê lá, eu penso que seria 

uma forma de a administração, dentro dos parâmetros que sejam possíveis, na questão da 

arquitetura e de todo o processo que precisa ter e a gente precisa respeitar isso, mas que 

a administração precisa dar uma atenção maior. E aí, saúde, educação, transporte são o 

mínimo que as pessoas precisam. Então, parabéns e gostaria de assinar junto, se o senhor 

me permite”. Vereador Danúbio de Souza Machado: “claro, vereador, será uma honra, 

pode  assinar,  perfeito”.  Requerimento  aprovado  por  nove votos. 8) Autoria do vereador  
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Silvânio Aguiar Silva: Requer que a Casa envie moção de aplausos a todos os integrantes 

da Corporação Musical União Operária, na pessoa da nova presidente, Sra. Sônia de 

Sousa Costa. Em discussão, vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu quero 

fazer uma discussão. Eu penso que o carnaval foi, sem dúvida nenhuma, um momento 

ímpar de Nova Lima nesse ano. Mas, voltando para o foco da minha moção de aplausos, 

a Banda União Operária cedeu músicos para várias charangas, essa coisa toda que 

aconteceu, ela cedeu músicos para esses blocos que a gente teve em Nova Lima. Então, 

eu penso que essa é uma forma de a Casa fazer um reconhecimento a esses artistas que a 

gente tem na nossa cidade e eu quero também... A Soninha, filha do Zé Fuzil, uma pessoa 

que tem toda uma história com a cultura de Nova Lima, eu penso que é interessante a 

gente fazer isso. Eu queria dizer que eu quero, também, parabenizar o Danúbio. Eu 

cheguei, em alguns momentos, Danúbio, a falar assim: ‘nossa, não sei como esse cara 

está conseguindo trabalhar tanto do jeito que ele trabalhou’. Sem dúvida nenhuma, o seu 

trabalho ajudou a fazer um carnaval muito melhor em Nova Lima. Se foi ganhando, se 

não foi ganhando, se foi por prazer, por amor, eu sei que você trabalhou muito e contribuiu 

muito para o carnaval de Nova Lima nesse ano. Então, fica aqui a minha manifestação de 

prazer e alegria. Eu não participo de carnaval, não gosto, mas eu vejo que as pessoas 

curtem muito o carnaval, não é? A administração está de parabéns, a Soninha, a União 

Operária, Danúbio, todo mundo que fez o carnaval em Nova Lima acontecer, parabéns 

mesmo”.  Vereador  Danúbio  de  Souza  Machado:  “pela  ordem,  Presidente,  me dá um  
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aparte?”. Senhor Presidente: “claro, vereador”. Vereador Danúbio de Souza Machado: 

“primeiro, mais uma vez, agradecer ao vereador, obrigado pelas felicitações. Realmente, 

a gente acompanhou de perto o trabalho e até a questão das escolas de música, foi até uma 

emenda que a gente fez agora na LOA, não é? Por exemplo, Nova Lima hoje tem poucos 

trompetistas, não sei se o senhor sabe disso”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “sei”. 

Vereador Danúbio de Souza Machado: “e justamente esse incentivo de dar um pouco 

mais de recursos para as escolas de música, para que a gente possa ajudar na formação 

desses músicos. E como foi bonito o carnaval, a gente tem que, mais uma vez, parabenizar 

ao prefeito João Marcelo, porque a gente sabe da dificuldade de se fazer um carnaval, são 

muitas coisas que são envolvidas, e ele teve um dinamismo muito grande em cima disso. 

Aí, se a gente for pegar detalhes, eu recebi várias fotos, por exemplo, do pessoal da 

limpeza pública, o bloco mal estava descendo e o pessoal já estava lá limpando as ruas, 

jogando água, jogando produtos para poder deixar um cheiro melhor, enfim. Segurança 

nem se fala, o trabalho da Guarda Civil Municipal junto com a Polícia Civil, a Polícia 

Militar, os Policiais Penais. Então, a gente viu que foi realmente um trabalho muito coeso. 

Quando você vai para a parte da cultura, você vê a questão dos músculos, das bandas que 

se apresentaram, foi um carnaval bem dinâmico, tentando pegar todas as regiões. A gente 

fica muito feliz quando isso acontece, porque não só pela festa popular, sabe, Silvânio?  

Eu falo muito pela geração realmente emprego, o fomento da economia. Você vê as lojas 

de  roupa, teve o baile tradicional, o Baile Vermelho e Branco do Villa Nova, você via na  
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semana todas as lojas com as vitrines de vermelho e branco, depois o azul e branco. Então, 

são tradições que a gente tem que continuar mantendo na cidade, claro, respeitando como 

foi feito nesse carnaval. A gente viu que foi um carnaval com poucos índices de 

ocorrência, não teve nada de destaque nesse sentido, pelo contrário, foi um carnaval muito 

alegre, muito contente, as pessoas souberam aproveitar. E o prefeito está de parabéns por 

ter feito esse evento, esse carnaval. Falou agora da possibilidade da retomada das 

festividades da Festa do Cavalo, que é um outro anseio da nossa população. Então, eu 

acho que todo o evento bem feito gera economia, gera emprego e é o dinheiro circulando 

em nossa cidade. Então, a gente tem que parabenizar esse tipo de evento, não só porque 

eu sou da área, mas é porque realmente incentiva e isso faz com que a cidade receba 

turistas, possa movimentar ainda mais o município. Então, a gente tem que estar sempre 

incentivando eventos como esse. Obrigado, mais uma vez”. Vereador Cláudio José de 

Deus: “um aparte aí, Presidente?”. Senhor Presidente: “com certeza, Silvânio”. Vereador 

Cláudio José de Deus: “tem que dar os parabéns a nós também, que nós voltamos antes 

do período nosso aqui, para a aprovação da LOA, através disso que está ocorrendo o 

carnaval. Dar os parabéns ao pessoal da cultura que fez a parte deles, mais as pessoas que 

estavam integrada nesse movimento. E nada mais como dar os parabéns aos garis. Eu não 

participei, não, que eu estava meio adoentado, eu não estava aqui, em Nova Lima, não, 

mas eu fiquei sabendo que acabava o carnaval e entravam os garis, dançando o carnaval 

deles  e   fazendo a limpeza na cidade, parecia que nem tinha carnaval. Então, estou dando  
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os parabéns para eles aqui, às pessoas que se dedicaram e estão sempre fazendo a limpeza 

em nossa cidade. Obrigado”. Senhor Presidente: “a cidade toda está de parabéns. Eu acho 

que merecia, depois de uma pandemia muito longa. E dar os parabéns também ao nosso 

Secretário de Cultura, porque ele estava igual a um menino, todo feliz, alegre, vendo o 

carnaval da cidade acontecer. Os parabéns ao Léo Fuca”. Requerimento aprovado por 

nove votos. 9) Autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao Chefe do Executivo 

Municipal iluminação na Rua José Agostinho – Chácara Bom Retiro. Em discussão, 

Vereador José Doroteu Martiniano: “pela ordem”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: 

“Senhor Presidente, eu quero só chamar atenção... Perdão, eu ouvi você falar só depois, 

vereador. Mas eu quero só chamar atenção, esse é um trecho que vem crescendo em Nova 

Lima. Para quem não entendeu onde é isso, é ali perto do Mart Minas, liga a BR lá em 

cima, cá embaixo, na Chácara do Senhor Augusto. À medida que essas regiões vão se 

adensando, a gente tem cada vez mais necessidade da iluminação, da segurança para a 

nossa população. E por incrível que pareça, ali tem os postes, eu não consigo entender e 

talvez a administração possa depois nos informar, porque de repente faz parte do acordo 

que fez com o Mart Minas, quando fizeram a rua, que faria também a iluminação. Eu não 

sei, então, de repente, um esclarecimento”. Senhor Presidente: “pode ser uma extensão 

privada”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “exatamente. De repente, um esclarecimento 

para a gente seria interessante, principalmente para a população. Mas ali precisa dessa 

iluminação  pública  porque  as  pessoas  passam   ali,   mesmo  que passam de carro, mas  
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facilita muito para um sujeito mal intencionado chegar lá e fazer alguma coisa errada. Eu 

vou ceder a palavra ao nobre vereador Doroteu”. Vereador José Doroteu Martiniano: 

“obrigado. Eu sou morador do bairro e vizinho da rua, aliás, eu moro na rua e vizinho do 

Mart Minas. E por incrível que pareça, Silvânio, ali do lado tem um matagal, que qualquer 

pessoa pode esconder naquele caminho para fazer algum mal. E eles fizeram, sim, eles 

colocaram alguns postes, só que o poste vem até na metade do caminho e entra para a 

área de descarregamento do Mart Minas. E ainda para chegar até na entrada, onde tinha 

a porteira da Rua José Agostinho, faltariam mais uns dois postes para colocar iluminação, 

onde ela é mais devida. Porque lá em cima, enquanto Mart Minas está funcionando e o 

posto, ainda tem aquela claridade, mas esse trecho que tem o matagal, ele não tem nada, 

nem iluminação e muito menos o poste para colocar. Eu gostaria de assinar junto com o 

nobre vereador e também fazer essa inserção”. Senhor Presidente: “ótimo”. Vereador 

Silvânio Aguiar Silva: “concedido, vereador, com muito prazer”. Requerimento aprovado 

por nove votos. 10) Autoria da vereadora Viviane Gomes de Matos: Requer à Casa envie 

moção de pesar, manifestando condolências aos familiares e amigos do Sr. Edmar Biaggi 

em virtude do seu falecimento. Senhor Presidente: “em discussão”. Vereador Danúbio de 

Souza Machado: “pela ordem, Presidente”. Vereadora Juliana Ellen de Sales: “para 

discutir”. Vereador Danúbio de Souza Machado: “por favor”. Vereadora Juliana Ellen de 

Sales: “é só um pedido à vereadora Viviane para que eu pudesse assinar”. Vereadora 

Viviane   Gomes   d e Matos: “sim,  Juliana, será uma honra”. Vereador Danúbio de Souza  
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Machado: “vereadora, eu também gostaria de pedir para assinar junto”. Vereadora 

Viviane Gomes de Matos: “sim”. Vereador Danúbio de Souza Machado: “o Biaggi era 

um grande mestre. Eu me lembro do Cursinho Potencial, até o Lucas deu aula lá também, 

não é, Lucas? Tem muito tempo isso, não é? Super bacana. Eu gostaria de assinar junto. 

Foi uma perda muito grande, realmente, para a nossa cidade, mas ele deixou um legado 

também que vai ficar sempre em nossa memória”. Vereador José Doroteu Martiniano: 

“Viviane”. Senhor Presidente: “Doroteu”. Vereador José Doroteu Martiniano: “pela 

ordem. Eu também gostaria de solicitar à nobre vereadora assinar junto, pela amizade de 

longos anos com esse cidadão”. Vereadora Viviane Gomes de Matos: “pela ordem, 

Presidente. Acredito que a gente poderia fazer via Casa”. Senhor Presidente: “isso, fazer 

em nome da Casa”. Vereador Cláudio José de Deus: “Viviane, só um detalhe, ele foi um 

grande amigo meu que eu tinha, além de ser chefe meu na época que eu trabalhei na 

prefeitura, deu aula para mim e foi treinador meu de futebol. É um reconhecimento da 

amizade de muitos anos que eu tenho com ele”. Vereadora Viviane Gomes de Matos: 

“pela ordem, Presidente. Edmar Biaggi foi um dos primeiros braços amigos que eu tive 

em Nova Lima. Eu trabalhei com ele no Potencial, no pré-vestibular, trabalhei com 

Enilde, irmã dele, na época, diretora no Augusto de Lima. É uma família que eu prezo 

muito, meu padrinho, tanto ele, quanto a esposa e são pessoas, assim, que eu estimo muito, 

a Flávia, todos os irmãos. E a gente não pode deixar de citar um mérito merecido, de 

reconhecimento  ao  homem  que Edmar Biaggi foi, inclusive, no mundo político na nossa  
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cidade. Fora a formação, como Danúbio citou aqui, quantas pessoas tiveram a 

oportunidade na época tão difícil de EJA, que não tinha no formato que a gente tem hoje, 

ele trouxe para Nova Lima, foi desbravador do ensino. Então, a gente, realmente, tem 

uma perda muito grande no nosso município. Eu queria deixar realmente aqui esse abraço 

a toda família”. Senhor Presidente: “vereador Silvânio”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: 

“Viviane, apesar de vossa excelência ter disponibilizado à assinatura da Casa, eu quero 

também fazer a minha manifestação. Eu penso que essa manifestação é um conforto para 

quem fica, as lembranças são dos familiares. Então, esse respeito que a Casa ao fazer essa 

moção e a sensibilidade, vereadora, de propor essa moção, eu penso que é uma forma 

inteligente de a gente mostrar para as pessoas que estão conosco ainda e que vão 

permanecer, que o Edmar deixou uma história na nossa cidade, esse respeito é importante. 

Muito obrigado, Viviane”. Requerimento aprovado por nove votos. 11) Autoria do 

vereador Cláudio José de Deus: Requer ao Prefeito Municipal vistoria para serviços de 

desobstrução da rede coletora de esgoto localizada à Rua Levindo Wanderley, próximo 

ao nº 778, Bairro Nova Suíça, Nova Lima. Aprovado, nove votos. 12) Autoria da 

vereadora Viviane Gomes de Matos: Requer ao Poder Executivo a implementação do 

projeto social de plantio de árvores, inicialmente no Bairro Cruzeiro, se estendendo, após, 

para os demais bairros de Nova Lima. Aprovado, nove votos. 13) Autoria da vereadora 

Viviane Gomes de Matos: Requer ao Poder Executivo a realização da obra de drenagem 

para  captação  de água  pluvial na Rua Ana Alves Silva, Bairro Vila Industrial. Aprovado,  
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nove votos. 14) Autoria do vereador Cláudio José de Deus: Requer ao Prefeito Municipal 

a revitalização do telhado, manutenção da pintura, dos bancos e da iluminação do coreto 

da Pracinha do Olaria, Praça Leocádia Gresta Alvisi, próximo ao nº 55, Bairro Retiro, 

bem como corte de grama e limpeza. Aprovado, nove votos. Senhor Presidente: “algum 

requerimento verbal?”. Vereador Anísio Clemente Filho: “dá licença?”. Vereador 

Joselino Santana Dias: “pela ordem, Presidente. Eu tenho um requerimento verbal”. 

Senhor Presidente: “vamos deixar Anisinho”. Vereador Anísio Clemente Filho: “pode...”. 

Vereador Joselino Santana Dias: “Presidente, pode ir primeiro”. Vereador Anísio 

Clemente Filho: “não, vai você”. Vereador Joselino Santana Dias: “tá. Boa noite a todas, 

boa noite a todos. Meu requerimento vai ao Poder Executivo para que possa promover o 

funcionamento do Poliesportivo Cabeceiras aos sábados e aos domingos”. Aprovado, 

nove votos. Senhor Presidente: “Anisinho”. Vereador Anísio Clemente Filho: “o meu é, 

com muita tristeza, uma moção de pesar a um irmão, um amigo-irmão, um irmão-amigo, 

o Carlos Alberto Boaventura, conhecido mais como Carlinhos Bubuia. Muito conhecido 

aqui, na região da parte do Bonfim, que ele morou anos e anos ali, na Vila Operária, filho 

do senhor Edgar que foi goleiro do Villa; filho de Dona Dulce que trabalhou, aposentou 

no antigo SAPES; tem uma irmã, Mara, que trabalha na rede municipal; Marcinha, uma 

família tradicional de Nova Lima; nos pegou de surpresa na quarta-feira, quando teve um 

infarto fulminante. E deixar aqui o legado dele, era chefe da Receita Federal, no porto 

seco  da  região  metropolitana  de  Nova  Lima,  sempre   ajudou   as entidades. Eu lembro  
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muito, eu era festeiro na Igreja Santo Antônio, a gente precisava de prenda, ele fornecia 

prenda. Aqui, para Nossa Senhora do Pilar também. Nessa última enchente, ele 

disponibilizou vários, mas vários mesmo para a região metropolitana, objetos de uso de 

casa. Então, uma pessoa que tem um coração enorme, eu tenho certeza que Deus vai 

recebê-lo com o maior carinho. E pedir a você, eu acho que em nome da Casa, a gente 

fazer junto essa moção de pesar à família, porque foi uma perda muito grande para a 

cidade, para mim, principalmente, que eu perdi um irmão. Está bom?”. Vereador Cláudio 

José de Deus: “Anisinho, um aparte. Ele é um cara que ajudou muita gente no Matadouro, 

quando a gente passou por aquela situação na enchente, é um cara que estava presente, 

me parece que ele até foi casado lá, não é isso?”. Vereador Anísio Clemente Filho: “ele 

se casou com a filha do senhor Tião”. Vereador Cláudio José de Deus: “senhor Tião, meu 

vizinho. Então, é um cara que estava presente lá no bairro, ajudou, porque era em 79, a 

gente tinha um bairro muito carente. É um cara que disponibilizou isso tudo que você está 

falando. Ele era meu amigo também, particular. Então, eu acho que a gente podia fazer 

isso por ele aqui agora”. Vereador Anísio Clemente Filho: “ok. Eu agradeço”. Vereador 

José Doroteu Martiniano: “pela ordem, Presidente. Eu gostaria de pedir uma moção de 

aplausos à comunidade...”. Senhor Presidente: “só votar primeiro a moção”. 

Requerimento aprovado por nove votos. Vereador José Doroteu Martiniano: “à 

comunidade inglesa em Nova Lima. Eu estive, domingo, numa missa na Igreja Anglicana, 

trago   para   todos   os vereadores e o Presidente da Casa um abraço do Reverendo Robert.  
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A Igreja Anglicana completou aqui em Nova Lima cento e nove anos, é uma igreja 

centenária, que tem um órgão lá também centenário, eu fiquei surpreso de vê-lo, eu já 

tinha ido na igreja outras vezes, mas eu não tinha observado aquela lateral, até porque o 

Dr. Ricardo me informou que ele estava em reforma. Então, eu gostaria de pedir essa 

moção de aplauso para essa comunidade que preserva aquela igreja ali, não é”. Vereadora 

Viviane Gomes de Matos: “se o senhor me permitir, eu gostaria de assinar conjuntamente 

esse requerimento, porque a Reverenda Mary, que passou anteriormente, ela foi muito 

dedicada e o Robert vem continuando esse legado. E lá, muita gente não sabe, mas tem 

aulas de violino para os meninos, então há uma dedicação muito grande daquela 

comunidade realmente e o empenho de trazer a história e a memória da cultura inglesa na 

forma religiosa também para a comunidade nova-limense, é espetacular”. Vereador José 

Doroteu Martiniano: “perfeitamente”. Requerimento aprovado por nove votos. Senhor 

Presidente: “quarta parte, apresentação de oradores escritos, há algum orador?”. Senhor 

Secretário: “não”. Senhor Presidente: “agradecemos a presença de todos e, sob a proteção 

de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa noite”.____________________________ 


