
 

 

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

de março 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. Anísio Clemente 

Filho, Cláudio José de Deus, Danúbio de Souza Machado, José Carlos de Oliveira, José 

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

Thiago Felipe de Almeida, 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. Senhor Presidente: “amanhã, dia oito 

de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, data muito representativa, por 

reconhecermos a importância de fortalecer cada vez mais a luta pela defesa do direito das 

mulheres e de uma sociedade mais igualitária. Nós, enquanto Câmara, gostaríamos, 

especialmente nessa noite, de parabenizar, primeiro, as nossas vereadoras, Juliana Ellen 

de Sales e Viviane Matos, por representar. E vamos ceder os lugares da nossa Mesa, o 

vereador Claudinho e o vereador Zelino, vamos convidar as vereadoras para compor, 

nesse dia de hoje, que é um dia muito especial, a Mesa nossa. Com a palavra, Claudinho”. 

Vereador   Cláudio  José  de  Deus:  “parabéns  às  duas  pessoas  mais  importantes  desse  
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Plenário, que elogiar homem é difícil demais. Vivi, faça o favor, fique aqui no meu lugar, 

esse lugar é seu”. Vereador Joselino Santana Dias: “parabéns a todas as mulheres e 

convido a Juliana para vir compor a Mesa com o nosso Presidente”. Senhor Presidente: 

“Juliana e Viviane, para esta Casa é um imenso prazer tê-las como legítimas 

representantes do povo de Nova Lima. Vocês atuam de forma brilhante na condução das 

atividades legislativas e nas pautas dos direitos das mulheres nova-limenses. A presença 

de vocês nessa Casa de Leis inspira milhares de mulheres e contribui para que a nossa 

sociedade possa compreender a necessidade de mais mulheres ocuparem cargos de 

comando na esfera política e também empresarial, tornando nossa sociedade mais humana 

e igualitária. Gostaria, nesse momento, de convidar nosso eterno Presidente, Anísio Filho, 

para a entrega de uma homenagem em nome da Casa à vereadora Juliana. Convido a 

vereadora Viviane para também receber a homenagem dessa Casa. A todos os presentes, 

aos vereadores, eu gostaria de parabenizar essa Casa Legislativa por atitudes como essa. 

Parabenizar a Comunicação, é muito bom ter vocês aqui, em nome de todas as mulheres. 

Rúbia que está com a gente há muito tempo. Cláudia, Fabi, que estão representando as 

servidoras aqui dessa Casa. Eu queria parabenizar a todas as mulheres nesse dia de hoje, 

que vai ser amanhã, na verdade, não é, Silvânio? Você já está rindo aí. Que na verdade, é 

todos os dias. Obrigado, Ju. Porque são atitudes como essas, de a gente saber que estamos 

bem representados. Hoje, a nossa Casa conta com vinte por cento de mulheres e espero 

que  na  próxima  legislatura,  tenho certeza que a gente vai ter um número bem maior do  
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que esse. Os vereadores que estão aqui há mais tempo, não é, Silvânio? A gente sabe o 

que é ter representatividade feminina nessa Casa, que são as pautas, que são a coerência 

e, muitas das vezes, a calma que elas trazem para esses trabalhos aqui. Então, eu queria 

parabenizar vocês, Ju, Viviane, por estarem compondo a Mesa com a gente aqui. Vou 

abrir a palavra para os demais vereadores, quem quiser se manifestar. Silvânio. Vai, 

Anisinho”. Vereador Anísio Clemente Filho: “primeiramente, boa noite a todos. 

Parabenizar a Viviane, parabenizar a Ju, a Lalu, que foi uma das primeiras vereadoras, 

Maria Taveira. Se eu esquecer de alguém, vocês me falem, gente. Stael, Nancy Couto, 

Fátima, Babá, Dalva, das Cabeceiras, Stael. Então, parabenizar a todas. Faltou alguém? 

Ângela Lima, Fátima Pena eu falei. A todas essas mulheres que passaram brilhantemente 

aqui na Casa. E falando de mim, homenagear a minha falecida mãe, eu acho que todos 

aí... O feminismo, não é? A mãe da gente é quem verdadeiramente gosta da gente. As 

outras gostam também, mas igual mãe, a gente não tem. E se o senhor me permite, Senhor 

Presidente, não está na hora, não, mas emendando a fala, eu queria fazer uma indicação. 

Pode ou não?”. Senhor Presidente: “pode”. Vereador Anísio Clemente Filho: “eu vou ler, 

que é um pouco extensa. Dentro desse contexto nosso, minha indicação é para que o Poder 

Executivo promova em eventos no município um espaço destinado à orientação, 

acolhimento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência, com campanhas de 

conscientização e materiais informativos sobre o tema. Além de oferecer o auxílio à 

vítima  para  a  localização  de  amigos,  familiares, disponibilização à vítima de realização  
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de ocorrência, se houver, de imagens para a identificação e a localização do agente 

violador. Essa indicação será mais uma ferramenta para as políticas públicas de proteção 

às mulheres. A gente sabe bem que a maioria dessas agressões têm o começo, o meio e o 

fim e, geralmente, o começo acontece muito em festas. Então, de repente, a mulher já é 

acuada ali e ela se sente desamparada. Então, essa indicação é para que o Poder Público 

Municipal, em todos os eventos, tenha um posto, junto com a Polícia Militar, para agregar, 

para acolher essas mulheres, está bom?”. Senhor Presidente: “perfeito, Senhor Presidente. 

Silvânio”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, senhores vereadores, 

público que nos assiste de casa, das nossas galerias, eu também quero cumprimentar as 

nossas duas vereadoras, duas representantes do povo nova-limense aqui, hoje, Juliana 

Sales, Viviane. Eu penso que vocês duas representam, com maestria, o administrativo 

dentro de todas as dificuldades que a gente sabe que é trabalhar em um meio 

extremamente machista e a gente sabe disso. Eu penso que a mentalidade tem mudado 

um pouco, graças a Deus, mas ainda é um meio, até pelas próprias pessoas que estão lá 

fora, elas percebem esse campo político como um meio de homens, não é? E quando a 

mulher fura essa bolha, quando ela quebra esse paradigma, quando ela tem coragem de ir 

para a rua e pedir o voto, expor suas ideias, fazer suas colocações, quando chega aqui, ela 

faz isso com maestria. Eu tive a oportunidade, nesses últimos dias, de visitar todas as ex-

vereadoras, conversei de uma a uma, desde Dalva, eu até hoje estive com o filho dela na 

porta,  falei:  ‘sua  mãe  é  maravilhosa’.  Quatro mandatos Dalva teve. E quando ela falou  
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comigo e eu concordo muito, falou: ‘Silvânio, naquela época, imagina uma...’. Eu não 

estou falando nada aqui que é para diminuir a Dalva, não, tá? São palavras dela: ‘imagina 

o que é uma pessoa que lavava e passava roupa para fora, conseguir sentar em um banco 

daqueles e ter suas ideias respeitadas’. Um exemplo aqui, para mim, é Juliana, porque eu 

já vi Juliana em alguns embates, que ela tem, às vezes, que levantar a voz, não é, Juliana? 

Para ter as suas ideias respeitadas. Aí, você pega Dalva, você pega dona Nancy Couto, 

que alguém aqui muito bem lembrou, conversei com Nancy Couto, de toda a trajetória 

dela. A Fátima Pena, a Ângela Lima, hoje, que foi da minha época, foi contemporânea 

comigo aqui. Então, assim, traz para o Plenário uma sensibilidade muito grande, uma 

diferenciação muito grande na forma de fazer política, às vezes, de se calar para poder 

falar no momento exato. Eu penso que isso é uma coisa que só as mulheres têm. Então, 

parabéns para vocês duas. E eu quero, com essa minha fala aqui, também parabenizar a 

todas as mulheres do nosso município e eu quero fazer referência, vi algumas ali atrás, 

que acredito que são da escola Mingu. As escolas, os postos de saúde, o planejamento, 

são majoritariamente compostos de mulheres e, querendo ou não, se você pega, hoje, a 

administração e você fizer uma avaliação, o que está mais bem avaliado em Nova Lima? 

É a Educação, porque tem na ponta a mulher com a sensibilidade para administrar e cuidar 

dos nossos filhos, das gerações futuras que nós temos. É a Saúde, principalmente na 

pandemia. Olha o que essas mulheres fizeram na pandemia, coisa que muitos homens não 

teriam  coragem.  Foram  para  a  frente  da  batalha,  literalmente,  foram para a frente da  
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batalha e enfrentaram com muita bravura esse, que talvez seja o maior mal que eu, você, 

todo mundo que está aqui, sem exceção, vivenciou, que foi a pandemia. Então, parabéns 

a todas as mulheres, por todas as lutas que elas já fizeram, por todas as lutas que elas têm 

que fazer, todos os dias, para se manterem em pé e se colocarem na posição que sempre 

foi delas, mas que, muitas vezes, as pessoas não reconhecem. Parabéns para vocês duas”. 

Senhor Presidente: “Juliana”. Vereadora Juliana Ellen de Sales: “boa noite, colegas 

vereadores, vereadora Viviane, público que nos acompanha de forma presencial, público 

que nos acompanha de forma remota, quero agradecer o carinho que essa Casa me 

recebeu, o carinho dessa legislatura, dos colegas vereadores, o respeito que vocês têm por 

mim aqui. É desafiador estar aqui, enquanto vereadora, enquanto a primeira bissexual a 

ocupar uma cadeira na Câmara Legislativa, primeira mulher a presidir a Câmara 

Municipal de Nova Lima. Sei dos desafios de nós, mulheres, para conseguir ocupar uma 

cadeira no Parlamento ou no Executivo, são muitos os enfrentamentos diários para que a 

gente consiga chegar até aqui. Participei de uma campanha eleitoral em 2022, onde fui 

vítima de violência política de gênero, onde sofri ameaças e só quem busca ocupar a 

política sabe dos desafios que é para a mulher enfrentar todo esse cenário que é cruel, 

com nós, mulheres. Eu sei que é um momento de celebração, mas também de alerta, pois 

vivemos no Estado, onde há o maior número de feminicídio do país. Então, acho que 

ainda precisamos vencer muitos obstáculos, sobretudo para conseguir existir. É o Estado 

em  que  mais  mata  mulheres, eu acho que ainda não é o momento de comemorarmos, a  
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gente precisa lutar para que nós possamos existir da maneira que a gente quiser existir, 

independente se são mães solo, se são mulheres donas de casa, enfim, nós temos muitas 

lutas pela frente. E é importante também que a gente honre aquelas que estiveram aqui 

antes da gente, como bem disse o Anisinho: a Dalva, a Babá, a Ângela Lima e tantas 

outras, mas que a gente também possa abrir caminhos para que outras mulheres, outras 

jovens também possam ocupar esse espaço para que ele seja ainda mais diverso, ainda 

mais plural. A legislatura passada não tinha nenhuma mulher, hoje temos duas mulheres 

ocupando cadeiras do Legislativo, isso já é um grande avanço, mas somos maioria da 

população e maioria do eleitorado, então, ainda estamos sub-representadas nos espaços 

de poder e aí entra o desafio que é trazer as mulheres para o ambiente político, trazer as 

mães que têm que cuidar do lar, têm que cuidar das crias, que têm que cuidar da sua 

profissão. É desafiador, mas a gente precisa garantir oportunidades, através de cotas, 

através de incentivos, para que as mulheres consigam romper esses obstáculos que são 

estruturais da nossa sociedade, que tornam cada vez mais difícil que nós mulheres 

possamos ocupar esses espaços. Então, fica aqui a minha homenagem às mulheres 

guerreiras, à minha equipe, que é composta por seis pessoas, sendo que dessas seis, são 

seis mulheres e dessas seis mulheres, quatro são mães. E aí um alerta, também, aos 

desafios das mulheres mães ocuparem o mercado de trabalho. A gente sabe o quão 

desafiador é para as mulheres que querem ser mães, mas também querem ser profissionais 

em  espaços  que  não  permitem  que as mulheres possam ser as duas coisas, que elas, às  
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vezes, tenham que optar em ser mães ou ser profissionais. E o que eu quero é que as mães 

possam ser o que elas quiserem ser e, para isso, a gente aprovou uma lei aqui nessa 

legislatura, para que as empresas incentivem mães a adentrarem no mercado de trabalho 

e que nesses ambientes de trabalho tenham estruturas como creches, para que as mães 

possam trabalhar próximas de seus filhos. Isso é importante para o crescimento dessas 

crianças e, também, para a relação mãe e filho. Então, são muitos os desafios para as 

mulheres ocuparem o mercado de trabalho, ocuparem a vida política das nossas cidades, 

do nosso Estado, do nosso país e, para isso, a gente precisa muito do apoio dos homens 

também, para que a gente rompa cada vez mais essas barreiras. Parabenizando, também, 

a toda a equipe da Câmara Municipal, as mulheres que trabalham aqui há tantos anos e 

que tão bem exercem suas funções. E vamos continuar lutando para mais mulheres na 

política, para mais mulheres ocupando espaços de poder, seja na iniciativa privada, seja 

no setor público e contamos com vocês, homens, nessa batalha. Muito obrigada, pessoal. 

Obrigada, mais uma vez, Thiaguinho e toda a equipe da Câmara Municipal por esse 

carinho e por essa homenagem”. Senhor Presidente: “com a palavra a vereadora Viviane”. 

Vereadora Viviane Gomes de Matos: “primeiro, agradecer o carinho recebido aqui, nessa 

homenagem que vamos levar no nosso coração e registrado em uma placa que a gente vai 

ter todo o carinho de guardar. Quero agradecer, Thiaguinho, nosso Presidente, pelo zelo. 

E eu não posso deixar de falar um pouco de Anisinho, não é? Que também sempre se 

preocupou  muito  e  nós  temos,  hoje,  na  Casa  Legislativa o CIAM, que realmente vem  
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reforçar o nosso compromisso de Câmara, de Legislativo, com cuidado com as nossas 

mulheres, com a sociedade. E são legados que a gente deixa, indiferente de quem está ou 

não na cadeira, que é, realmente, uma legislatura diferenciada. Hoje eu tive a 

oportunidade de dar uma entrevista sobre o tema e me perguntaram assim: ‘mas por que 

hoje em dia não há briga na Câmara?’. Acredito que muito disso é graças à presença de 

duas mulheres no Plenário e, principalmente, o zelo que os senhores têm conosco aqui 

nesse Plenário, a gentileza, o trato. E isso, ao meu ver, já é o primeiro passo para grandes 

avanços. Como bem disse Silvânio, as mulheres ocupam espaços, espaço de direito e de 

trabalho, mas, normalmente, espaços sempre inferiores a cargos de chefia. E aí eu te falo 

que, na Câmara, a gente tem esse exemplo de sermos duas mulheres. Hoje, o Poder 

Executivo tem vinte e quatro secretários, cinco são mulheres e, nas empresas, no geral, a 

gente ainda ocupa muito pouco esse espaço. Eu estive observando, eu fiz umas visitas às 

escolas estaduais, já tem transformação em alta escala. A gente tinha paritariamente 

gestores nas escolas estaduais, homens e mulheres. Hoje, são noventa e oito por cento 

mulheres. Então, gente, a gente não quer nada a mais. A gente quer estar junto, fazer 

diferença, construir. E, realmente, o que nós estamos fazendo na Casa Legislativa 

simboliza esse avanço social, mas, principalmente, quando eu e Juliana temos a postura 

de sororidade feminina nessa Casa e toda a equipe, que aí eu quero agradecer todas as 

meninas da Casa Legislativa, que por onde a gente passa, realmente é diferente o formato 

que  a gente tem nessa Casa. Então, as servidoras estão de parabéns. E a Educação, que é  



 

 

  

10 

 

de onde eu venho, realmente sempre é cheia de mulheres, mas, hoje, há um avanço ao 

contrário também, muitos homens estão na Educação. Então, a gente precisa equalizar, 

porque quando equaliza e quando dialoga, o avanço vem. Então, gratidão por essa noite. 

Nós temos muito que avançar, como Juliana disse aqui, são muitos problemas, 

feminicídio, que a gente às vezes acorda de manhã, ouvindo o noticiário e assusta, dói, 

situações que a gente nunca imaginava passar. E as nossas meninas precisam ser 

encorajadas, por isso, que nessa Casa Legislativa, eu agradeço aos pares pela aprovação 

da Lei Meninas Olímpicas, que a gente destaca as meninas na formação acadêmica, 

proporciona que elas estejam aqui, na Câmara, sendo homenageadas, sintam o ambiente 

e se empoderem para que elas, amanhã, ocupem esse espaço. Então, o meu muito obrigada 

ao carinho de vocês. E, mulheres, vamos participar ativamente porque todas nós podemos 

ocupar o espaço que quisermos. Boa noite”. Senhor Presidente: “parabéns às duas 

vereadoras pela fala. Não resta dúvida depois da fala, não é? Obrigado”. Logo após, o 

Senhor Presidente comunicou que a Ata da Reunião Ordinária do dia vinte e oito 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. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das 

proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 2.228/2023, autoria do Poder 

Executivo que “Acrescenta o inciso VI ao art. 4º da Lei Municipal nº 2.968/2023, que 

estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Lima para o exercício de 2023, e  
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dá outras providências”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu gostaria 

de solicitar que o senhor consultasse o Plenário e a gente fazer parecer conjunto desse 

projeto”. Senhor Presidente: “coloco em discussão a proposta do vereador Silvânio 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 Legislação e Justiça, Serviços Públicos 

Municipais, Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas. 2) Projeto de Lei nº 2.229/2023, 

autoria do vereador José Doroteu Martiniano, que “Define a Prática da Telemedicina no 

Município de Nova Lima – MG, e dá outras providências”. Encaminhado à Comissão de 

Legislação e Justiça para emissão de parecer. 3) Projeto de Lei nº 2.230/2023, autoria do 

vereador Joselino Santana Dias, que “Dá denominação de Dalva Maria Silva à quadra 

poliesportiva localizada no Bairro Parque Aurilândia, no município de Nova Lima”. 

Vereador Joselino Santana Dias: “pela ordem, Presidente. Quero aqui dizer que foi uma 

honra para mim ser vizinho da Dona Dalva por quase 20 anos, que ela morava duas casas 

abaixo da minha. E a Dona Dalva sempre, gente, foi uma pessoa que teve envolvimento 

diretamente, não só no bairro, mas diretamente na política, uma pessoa que sempre 

acreditava na política, sempre acreditava no poder público e sempre lutou muito em prol, 

principalmente, desse projeto que é um sonho do Bairro Parque Aurilândia e que, por 

mais de 30 anos, foi apenas um ilusionismo político. Então, eu tenho certeza que onde a 

Dona  Dalva  estiver,  ela  está muito feliz em ver esse sonho realizado. E quero pedir aos  
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nobres colegas que nos ajude no prosseguimento da matéria”. Vereador Anísio Clemente 

Filho: “Zelino, você dá licença?”. Vereador Joselino Santana Dias: “fica à vontade”. 

Vereador Anísio Clemente Filho: “só reiterando o que o Zelino falou, a Dona Dalva, o 

marido dela, o Preto, que é vivo e tudo. Preto foi roupeiro do Villa durante muito tempo. 

E eu lembro bem que Dona Dalva, antes de construir o Divino Espírito Santo, era uma 

casinha pequena que ela fazia o pastel. Então, quero te parabenizar pela escolha. Tem 

várias pessoas bacanas ali, mas a Dona Dalva realmente tem um trabalho social 

maravilhoso. Você está de parabéns”. Vereador Joselino Santana Dias: “obrigado, 

Anisinho. E quero também lembrar aqui, gente, que isso não foi apenas uma ideia minha 

de homenagear a Dona Dalva, mas como inúmeros moradores, vários moradores, 

vizinhos nossos me procuraram, foram até a minha casa, pedindo que a gente fizesse essa 

homenagem à nossa querida Dona Dalva. Que Deus a tenha”. Senhor Presidente: 

“parabéns, vereador”. Projeto encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para 

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

como Presidente da Comissão de Legislação e Justiça, em substituição ao autor da 

proposição. 4) Projeto de Lei nº 2.231/2023, autoria da vereadora Juliana Ellen de Sales, 

que “Dispõe sobre o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo Público no 

Município de Nova Lima”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para 

emissão de parecer. 5) Projeto de Resolução nº 168/2023, autoria da Mesa Diretora, que 

“Cria a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, mediante alteração dos artigos 96 e  
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99 da Resolução nº 09/90, que contém o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Nova Lima e dispõe sobre o seu funcionamento”. Vereadora Juliana Ellen de Sales: “pela 

ordem, Presidente. Gostaria de pedir a dispensa de pareceres e interstícios para que seja 

votada ainda hoje a proposta”. Senhor Presidente: “consulta o Plenário e coloco em 

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

do Projeto de Resolução nº 168/2023, autoria da Mesa Diretora, que “Cria a Comissão 

em Defesa dos Direitos da Mulher, mediante alteração dos artigos 96 e 99 da Resolução 

nº 09/90, que contém o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima e dispõe 

sobre o seu funcionamento”. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado, dez votos. O Projeto de Resolução nº 168/2023 será 

votado ainda nesta reunião”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, os dois 

projetos não estariam aqui hoje, não? João? Os dois projetos que a gente falou aqui, das 

duas homenagens. Não, perdão. Erro meu, falha grave”. Senhor Presidente: “não. 

Tranquilo, vereador”. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura dos Pareceres: 

1) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais 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 

Orçamento,  Finanças  e  Tomada de Contas. 2) Parecer da Comissão de Serviços Públicos  
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Municipais 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 Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. 3) Parecer da 

Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 2.212/2023, autoria do 

Poder Executivo que “Dá denominação à via pública que menciona” – Avenida Rei Pelé. 

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 2.213/2023, autoria do Poder Executivo que “Dá 

denominação ao imóvel público que menciona, além de outras providências” – Espaço 

Cultural Dércio Félix dos Santos. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do 

projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. 5) Parecer da 

Comissão de Serviços Públicos Municipais 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. 6) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao 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  
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eventos esportivos em estádios e ginásios no município”. A comissão emitiu parecer 

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

Municipais. 7) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei 

nº 2.222/2023, autoria do vereador José Doroteu Martiniano, que “Dá denominação à via 

pública que menciona” – Rua Guilhermina Iria Costa. A comissão emitiu parecer 

favorável à tramitação do projeto. Vereador José Doroteu Martiniano: “pela ordem, 

Presidente. Eu gostaria de pedir dispensa dos demais pareceres e interstícios e fizesse a 

primeira e segunda votação ainda hoje desse projeto, tendo em vista que amanhã é 

também o Dia da Mulher, então a gente já estaria fazendo mais uma homenagem nesta 

Casa”. Senhor Presidente: “verdade, vereador. Coloco em discussão a proposta do 

vereador para que se dispense interstícios e que vote o PL nº 2.222/2023 ainda hoje. Em 

discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovado, nove votos”. 8) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao 

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”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que 

foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. 9) Parecer Conjunto das 

Comissões de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos Municipais e de Direitos 

Humanos referente ao Projeto de Lei nº 2.227/2023, autoria do vereador José Doroteu 

Martiniano,    que   “Cria  o  Selo  de  Responsabilidade  Social  “Instituição  Parceira  da  
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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”. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação do 

projeto. Vereador José Doroteu Martiniano: “pela ordem, Presidente. Eu gostaria de pedir 

também a dispensa de interstícios e fizesse a primeira e segunda votação no dia de hoje 

também”. Senhor Presidente: “consulto o Plenário e coloco em votação a dispensa de 

interstícios e que se faça a votação, ainda nesta reunião, do Projeto de Lei nº 2.227/2023, 

autoria 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”. Em discussão, em 

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

10) Parecer da Comissão Especial referente ao 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”. A comissão 

emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. Vereador Silvânio Aguiar Silva: 

“Senhor Presidente, pela ordem. Eu gostaria de solicitar que vossa excelência consultasse 

o Plenário para ver a possibilidade de a gente votar esse projeto ainda na reunião de hoje”. 

Senhor Presidente: “consulto o Plenário e coloco em votação a dispensa de interstício e 

que  se faça a votação, ainda nesta reunião, do Projeto de Decreto Legislativo nº 408/2023,  
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autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva, que “Concede Título de Cidadania Honorária 

de Nova Lima ao Sr. Carlos de Lima Cavalcanti”. Em discussão, em votação, os 

vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, nove votos. O Projeto de 

Decreto Legislativo nº 408/2023 será votado ainda nesta reunião”. 11) Parecer da 

Comissão Especial referente ao 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”. A comissão emitiu parecer favorável à 

tramitação do projeto. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu gostaria 

também de pedir vossa excelência que consulte o Plenário da possibilidade de a gente 

fazer a votação desse projeto ainda hoje”. Senhor Presidente: “consulto o Plenário e 

coloco em votação a dispensa de interstício e que se faça a votação, ainda nesta reunião, 

do 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”. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam 

como estão. Aprovado, nove votos. O Projeto de Decreto Legislativo nº 409/2023 será 

votado ainda nesta reunião”. Dando sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão 

e votação: 1) 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,  
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altera as leis municipais que especifica e dá outras providências”. Senhor Presidente: 

“solicito à Senhora Secretária a leitura da emenda apresentada, de autoria da vereadora 

Viviane Matos ao Projeto de Lei nº 2.217/2023”. Senhora Secretária: “Ficam incluídos 

no artigo 2º do referido projeto de lei os seguintes incisos: VIII. Instituir no âmbito da 

educação municipal a semana do ‘Rio das Velhas’, fomentando junto aos alunos e às 

famílias a importância da preservação ambiental e descarte adequado de resíduos sólidos, 

que entopem os bueiros e causam inundações e enchentes na época de chuva. IX. 

Implementação do programa de plantio permanente de árvores nativas ao longo das 

margens degradadas, tanto do Rio das Velhas como dos seus afluentes, promovendo a 

recuperação da mata ciliar nas áreas degradadas. Viviane Gomes de Matos, vereadora”. 

Senhor Presidente: “votação da emenda de autoria da vereadora Viviane Matos. Em 

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

Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.217/2023 foi aprovado por nove votos.              

2) Senhor Presidente: “por deliberação plenária, coloco em votação o Projeto de 

Resolução nº 168/2023, autoria da Mesa Diretora, que “Cria a Comissão em Defesa dos 

Direitos da Mulher, mediante alteração dos artigos 96 e 99 da Resolução nº 09/90, que 

contém o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima e dispõe sobre o seu 

funcionamento”. Em primeira votação, em discussão. Em votação, os vereadores que 

concordam permaneçam como estão. Aprovado, dez votos. Em segunda e última votação, 

em  discussão.   Em   votação,   os   vereadores   que  concordam permaneçam como estão.  
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Aprovado, dez votos. Encaminho o Projeto de Resolução nº 168/2023 à promulgação”. 

3) Senhor Presidente: “por deliberação plenária, coloco em votação o Projeto de Lei          

nº 2.222/2023, autoria do vereador José Doroteu Martiniano, que “Dá denominação à via 

pública que menciona” – Rua Guilhermina Iria Costa. Em primeira e única votação, em 

discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovado, nove votos. Encaminho o PL nº 2.222/2023 à sanção. Com a palavra o 

vereador Doroteu”. Vereador José Doroteu Martiniano: “eu gostaria de agradecer os meus 

pares pela votação desse projeto. Ele veio encaminhado pela comunidade, pedindo que a 

gente desse denominação a essa rua por essa senhora que tanto batalhou na criação dos 

filhos, ela teve seis filhos, ficou viúva ainda cedo e também na ajuda à comunidade, era 

uma pessoa muito religiosa e nos deixou em 2010. Então, faz jus, sendo o Dia da Mulher 

amanhã, a gente prestar essa homenagem, estando presente aqui a família dela. A família 

da Dona Guilhermina está presente na sessão, está aqui a Maria Piedade, filha; a Helena, 

filha; a Irani, filha, e a Sabrina que é neta dela, que está presente no Plenário, nessa noite. 

Obrigado”. Senhor Presidente: “parabenizar os membros da comunidade que se fazem 

presente nessa reunião e colocar sempre a Casa à disposição de vocês. Parabéns, Doroteu, 

pela indicação e proposição”. 4) Senhor Presidente: “por deliberação plenária, coloco em 

votação o Projeto de Lei nº 2.227/2023, autoria 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  



 

 

  

20 

 

mulheres em situação de violência doméstica e/ou em situação de vulnerabilidade 

econômica”. Em primeira votação, em discussão. Em votação, os vereadores que 

concordam permaneçam como estão. Aprovado, dez votos. Em segunda e última votação, 

em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovado, nove votos. Encaminho o Projeto de Lei nº 2.227/2023 à sanção”. Vereador 

José Doroteu Martiniano: “Presidente, eu também gostaria de discutir sobre esse projeto. 

É um projeto que a gente fez a várias mãos, tendo em vista que o pessoal do Centro de 

Referência da Mulher esteve presente no meu gabinete para a gente discutir esse projeto, 

a validade dele, tendo em vista que eles atuam diretamente com a mulher vítima de 

violência, vulnerabilidade. E sendo amanhã o Dia da Mulher, mais uma vez, a gente 

ressalta aqui que a gente precisa estar mais atento ao cuidado com as mulheres. E nos dias 

de hoje, a gente vê isso mais próximo de nós a cada dia, quando a gente faz uma 

homenagem para uma senhora, como a Dona Guilhermina, que não teve todo esse aparato 

que, hoje, a gente coloca à disposição das mulheres e, mesmo assim, ela é reconhecida 

por toda atuação, por todo o seu trabalho. E nesse projeto, quando a gente vai dar o selo, 

claro que vai ter uma fiscalização para que ele seja dado, a gente vê também a garantia 

de segurança, de proteção das mulheres, e com isso, a gente faz também mais uma 

homenagem no dia de hoje a todas as mulheres nova-limenses. Obrigado”. Senhor 

Presidente: “parabéns, vereador”. 5) Senhor Presidente: “por deliberação plenária, coloco 

em   votação   o   Projeto  de Decreto Legislativo nº 408/2023, autoria do vereador Silvânio  
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Aguiar Silva, que “Concede Título de Cidadania Honorária de Nova Lima ao Sr. Carlos 

de Lima Cavalcanti”. Em primeira e única votação, em discussão. Em votação, os 

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

o Projeto de Decreto Legislativo nº 408/2023 à promulgação. 6) Senhor Presidente: “por 

deliberação plenária, coloco em votação o 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”. Em primeira e única votação, 

em discussão”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, antes da votação, o 

senhor me permite?”. Senhor Presidente: “claro. Com a palavra o vereador Silvânio”. 

Vereador Silvânio Aguiar Silva: “eu quero chamar atenção, Senhor Presidente, nesse 

momento, e até usando um pouco do argumento do nosso companheiro Doroteu, e eu 

quero cumprimentar os familiares ali da Dona Maria Guilhermina. E aí, Doroteu, quando 

você fala que quando a gente coloca o nome de rua em algum lugar, de certa forma, a 

gente está homenageando e fazendo eternizar o nome daquela pessoa naquela localidade 

que ela mora. Eu penso que isso é muito positivo, isso é um conforto para os familiares. 

Isso é extremamente válido, parabéns pela sua atitude. Mas eu quero chamar a atenção 

aqui, conversando com Babá essa semana, ex-vereadora da Casa, ela falava que ela não 

quer homenagens para quando ela morrer, ela quer homenagens vida. Eu achei 

interessante isso, porque a gente faz as homenagens para as pessoas que se foram e é 

extremamente válido, vai imortalizar o nome dessas pessoas, então nós não podemos tirar  
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o valor dessa atitude da Casa e o valor que tem para o conforto dos familiares que ali 

passam e que sabem que ali tem uma história. E aí, eu quero chegar aqui no meu indicado, 

que é o senhor Geraldo Adão. O senhor Geraldo Adão tem uma história em Nova Lima, 

e quem conhece o senhor Geraldo Adão sabe do trabalho que ele já desenvolveu no 

Concelho de Saúde do Município de Nova Lima, no Concelho de Saúde do Estado e no 

Conselho de Saúde a nível federal também. Então, é uma pessoa conhecida no Brasil 

inteiro, em função da sua atuação nessa área. Então, eu quero ressaltar aqui e pedir o voto 

de todos os vereadores que seja positivo para essa nossa homenagem. E gostaria, desde 

já, de convidar a todos os vereadores que participassem, essa foi uma indicação que não 

brotou da minha cabeça, não, ela veio através do Conselho Municipal de Saúde, as 

pessoas que perceberam a necessidade de fazer essa homenagem ao senhor Geraldo Adão, 

esse reconhecimento do trabalho dele, ainda em vida. Eu já deixo aqui, a gente vai ter 

uma data posterior, mas já deixo o convite aqui para que as pessoas possam, os 

vereadores, principalmente, possam participar e reconhecer aqui o trabalho do senhor 

Geraldo Adão, em breve, se Deus quiser”. Senhor Presidente: “parabéns, vereador. Em 

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

Encaminho o Projeto de Decreto Legislativo nº 409/2023 à promulgação. Vereador 

Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, hoje eu estou incomodando. Enilde Biaggi me 

mandou uma mensagem pedindo que eu fizesse um agradecimento à Casa e ela escreveu 

um   texto   muito   simpático   aqui   e como o início da nossa reunião estava muito focado  
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nessa questão das mulheres, em homenagear as nossas duas vereadoras, eu terminei 

achando que seria mais prudente que eu fizesse essa leitura, se todos me permitirem, nesse 

momento agora. É um texto muito pequenininho, o senhor me permite fazer essa leitura?”. 

Senhor Presidente: “claro, com a palavra, vereador”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: 

“Prezados vereadores, a vida é assim, passam os dias, meses, anos. Amigos vão, outros 

chegam, outros permanecem para sempre, guardados com afeto e toda a alegria dos 

encontros, dos feitos e das superações. Melhor mesmo é quando recebemos a gratidão de 

pessoas como vocês, em relação a um ente querido nosso que se foi. A vocês, toda a nossa 

gratidão pela homenagem feita a Edmar Biaggi. O que a memória ama, permanece para 

sempre. Com carinho. Mandou para a gente aqui a nossa amiga e a família Biaggi. Eu 

fiquei meio emocionado para ler aqui, porque veio de uma pessoa muito do coração da 

gente e, sem dúvida nenhuma, o Edmar pela mesma forma. Vocês me perdoem pelo 

tropeço na leitura”. Senhor Presidente: “não, você está correto. A Casa que agradece a 

participação da família. A gente está sempre disposto e de portas abertas para a gente 

fazer o que for preciso pela cidade”. Vereadora Viviane Gomes de Matos: “pela ordem”. 

Senhor Presidente: “e também pelas pessoas importantes dessa cidade”. Vereadora 

Viviane Gomes de Matos: “só um aparte”. Senhor Presidente: “claro”. Vereadora Viviane 

Gomes de Matos: “na fala do vereador Silvânio. Eu também recebi um agradecimento no 

meu gabinete. E nós estamos aqui, realmente, para cumprir o nosso papel de 

representarmos a população e reconhecermos pessoas que realmente contribuíram para o  
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crescimento de outras pessoas e da nossa cidade. Então, um grande abraço a todos da 

família, nesse momento, com muito conforto de Deus, porque não é fácil, mas a vida é 

como ela disse aí no agradecimento, faz parte”. Na sequência, o Senhor Presidente 

colocou em discussão e votação os requerimentos: 1) Autoria do vereador Cláudio José 

de Deus: Requer ao Prefeito Municipal revitalização da escadaria que dá acesso à Rua 

Fazenda Velha, sentido Planta do Queiroz, próximo ao nº 66, Bairro Galo. Aprovado, 

nove votos. Senhor Presidente: “só um minuto, senhora secretária, antes de dar 

prosseguimento, vamos voltar e votar a indicação do vereador Anísio, no começo da 

plenária”. Vereador Anísio Clemente Filho: “só para lembrar, Senhor Presidente, é a 

indicação dos eventos da prefeitura, deixar um lugar especial para os acontecimentos de 

violência feminina”. Senhor Presidente: “perfeito. Em discussão, em votação. Os 

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

senhora secretária”. 2) Autoria do vereador Cláudio José de Deus: Requer ao Prefeito 

Municipal instalação de academia ao ar livre e playground, à Rua Levindo Wanderley (ao 

lado do campo), Bairro Nova Suíça, Nova Lima. Aprovado, nove votos. 3) Autoria da 

vereadora Viviane Gomes de Matos: Requer ao Poder Executivo, por meio da Secretaria 

de Segurança e Mobilidade Urbana, a realização de cronograma de patrulha nas escolas 

do Município de Nova Lima. Aprovado, nove votos. 4) Autoria da vereadora Viviane 

Gomes de Matos: Requer ao Prefeito Municipal a reconstrução da estrada por meio de 

terraplanagem   ou   outro   recurso   mais   viável para tornar o acesso transitável e seguro,  
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ligando os Bairros Boa Vista e Mina D’água, trecho de acesso ao cruzeiro. Em discussão, 

vereadora Viviane Gomes de Matos: “como se trata do Bairro Boa Vista e esse 

requerimento vem preparar aquela região, realmente, para trazer acessibilidade a todos 

que, no período da semana santa, vão ali para fazer suas orações, suas contemplações. E, 

muitas vezes, a gente escuta, Presidente, que a gente faz requerimento e não é atendido. 

E aí, nós recebemos aqui na Casa Legislativa ontem o retorno de um requerimento que 

eu fiz em fevereiro de 2021, que é, realmente, a inauguração do ponto de apoio da UBS 

do Bairro Boa Vista, que eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque se trata do 

bairro. O senhor me permite?”. Senhor Presidente: “pode ficar à vontade, vereadora”. 

Vereadora Viviane Gomes de Matos: “dois anos atrás, quando as reuniões desta Casa 

ainda aconteciam on-line, quando em vinte e três de fevereiro, eu fiz requerimento verbal 

ao nosso então Presidente, vereador Anísio, para viabilização de uma UBS – Unidade 

Básica de Saúde no Bairro Boa Vista, lembro aqui que Claudinho também nos deu apoio. 

Assim que Doroteu entrou na Casa, também buscou junto e, hoje, é uma realidade que 

vai acontecer. Resido no bairro há mais de vinte e cinco anos e sei da necessidade e da 

dificuldade que os moradores enfrentam para utilizar o serviço público de saúde, tendo 

que se deslocarem até à unidade do Bairro Retiro. Para idosos, gestantes e portadores de 

deficiência, o deslocamento se torna ainda mais penoso. A Câmara Municipal oficiou o 

Prefeito João Marcelo para que fosse construído ou locado imóvel destinado a uma UBS 

para   o   bairro.  Agora, quase dois anos depois, em atendimento ao meu requerimento, o  
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Bairro Boa Vista poderá contar com um ponto de apoio para atendimento à saúde. 

Agradeço aos que participaram para viabilizar essa conquista importante, que vai 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. E isso também é para 

mostrar que o nosso trabalho aqui vale a pena. Então, quando a gente faz os 

requerimentos, a gente sabe que, na ponta, o Executivo é que irá executar, mas a gente 

acompanha diuturnamente aqui, até que aconteça. Muito obrigada”. Vereador Silvânio 

Aguiar Silva: “vereadora. Bom, eu vou pedir a palavra na discussão, é melhor, não é?”. 

Senhor Presidente: “sim, pode ficar”. Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor 

Presidente, eu quero cumprimentar, vereadora, pelo requerimento. Aliás, a senhora fez 

dois em um aí agora, de uma forma muito interessante. Essa limpeza naquele caminho 

para chegar ao Cruzeiro da Boa Vista é extremamente importante. Eu lembro que na 

semana atrasada, quando foi lançada a Campanha da Fraternidade, eu pensei assim: ‘vou 

fazer um requerimento pedindo a limpeza do cruzeiro’. Passou e a gente não fez, mas, 

graças a Deus, a senhora fez agora, então, é de grande relevância para nós que somos 

católicos, para as pessoas que usam aquele espaço e que vão lá, além de ser ali um marco 

de religiosidade, é também um espaço muito bacana da nossa cidade. Então, sensibilidade 

feminina, parabéns. Com relação ao requerimento do posto de saúde, é uma luta que foi 

travada antiga aqui na Casa, quando esse posto foi fechado, na administração anterior. E 

a gente entende que os momentos financeiros do município representam, em muitos 

momentos, diferenças. Mas ele, em minha opinião, foi fechado em um outro local de uma  
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forma que prejudicou muito a população. Houve várias promessas, a gente brigou, eu 

lembro que eu, o Fausto, a gente brigou muito aqui para que esse posto não fosse fechado 

e, no final do mandato já, a gente fez vários requerimentos. Aliás, naquela época também, 

vários requerimentos e agora, graças a Deus, a administração, atendendo essa solicitação, 

que é um anseio muito importante daquela comunidade. A discussão de que lá não tem 

uma população que seja suficiente para dar vazão ou que tenha necessidade de usar o 

posto, na minha opinião, ela é muito rasa, porque as políticas públicas têm que dar conta 

da sociedade no local, no território que a pessoa mora. Então, esse posto de saúde vai ser 

extremamente importante para a população, espero que a comunidade do Boa Vista faça 

muito bom proveito e valorize, porque eu tenho certeza e eu acompanhei, não foi fácil 

esse posto lá”. Requerimento aprovado por nove votos. 5) Autoria do vereador Silvânio 

Aguiar Silva: Requer que a Casa envie moção de aplausos a todas as ex-vereadoras da 

Câmara Municipal de Nova Lima. Em discussão, vereador Silvânio Aguiar Silva: “bom, 

eu acho que a senhora não leu a justificativa. Leu, vereadora?”. Vereadora Viviane Gomes 

de Matos: “hoje a gente está fazendo resumido para dar a oportunidade da fala ao senhor”. 

Vereador Silvânio Aguiar Silva: “tá, então lá vai eu. Bom, a minha fala ia complementar 

a justificativa que estava aí, mas, ótimo, porque no final do texto, eu termino falando que 

essa luta é nossa, a luta das mulheres, principalmente das que chegaram aqui, eu já falei 

um pouco sobre isso. E quando eu falo que a luta é nossa, é porque a luta é nossa mesmo, 

pois   é   a  luta de cada mulher para conquistar seu espaço de trabalho, seu espaço de fala,  
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de merecimento e reconhecimento pelo seu valor. Tem que ser uma luta nossa, de todos. 

Quando eu falo que a luta é nossa, é a luta de cada homem, que consegue desvincular do 

machismo que se estruturou e ainda está enraizado em grande parte da nossa sociedade. 

Que valorizou as pessoas pelo gênero, colocando um como melhor que o outro. Então, 

essa luta é nossa e é nossa para que todos nós, como sociedade, nos reconheçamos com 

igualdade de valor e de direitos. Eu tive e tenho a felicidade de ter construído em minha 

história, com a presença de uma mãe na minha formação, que, infelizmente, não está mais 

aqui, de duas irmãs, da minha esposa, Keila, e das minhas filhas, Bárbara e Ana Clara. 

Mulheres que sempre foram pessoas de extrema importância na minha vida, que a 

admiração e o valor de cada uma delas não pode ser mensurado pelo gênero. Hoje, em 

meu gabinete, eu tenho nove assessores e sete são mulheres. Mulheres capacitadas, 

determinadas e comprometidas com o desenvolvimento do nosso trabalho, mulheres que 

foram ocupando seus espaços pela qualidade profissional e dinamismo. Vejo que cada 

uma das nossas ex-vereadoras foram mulheres que rasgaram o machismo e driblaram os 

obstáculos ao seu tempo e à sua forma. Aproveito para cumprimentar e parabenizar as 

nossas vereadoras Viviane e Juliana, pois, com certeza, elas têm histórias e dificuldades 

que nem podemos imaginar. Ressalto, em memória, a importância de Lalu, outra de 

nossas ex-vereadoras, que furou a bolha e trabalhou por nossa população. A luta é nossa, 

quando eu falo de todas as leis que aprovei nesta Casa, em que a pauta era direcionada às 

mulheres   e,   em   especial,  à lei de minha autoria, 2.720/2019, que ‘institui o sistema a  
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mulher na política’, visando incentivar a participação das mulheres com o protagonismo 

nessas discussões em nosso município. E eu espero, Senhor Presidente, eu vi a Juliana 

com uma lei muito interessante aqui, lógico, eu vi hoje que muitos vereadores entraram 

com leis voltadas para esse tema e a gente tem muita fé que essas leis, Viviane, elas não 

fiquem na letra fria da lei, porque, senão, a gente faz lei muito bela, muito bonita, muito 

romântica, mas se a população, porque a população é importante, é um elemento 

importante nesse processo, se a população não cobrar, se nós, enquanto vereadores, não 

cobrarmos e se a administração não fizer acontecer, as leis não vão valer de nada. Então, 

a gente espera, com muita fé, essa lei que você fez, Juliana, que você está propondo, 

lógico, eu espero, com muita fé, que ela realmente possa acontecer. Li rapidamente aqui, 

vou ter tempo de ler durante a semana, mas já te cumprimento pela atitude”. Vereadora 

Juliana Ellen de Sales: “me permite um aparte, Silvânio?”. Vereador Silvânio Aguiar 

Silva: “aparte concedido à Excelentíssima Vereadora Juliana Sales, não errei o nome”. 

Vereadora Juliana Ellen de Sales: “obrigada. E obrigada pelo presente que você me deu 

hoje, pelo carinho, uma xícara toda personalizada, pelo Dia Internacional da Mulheres”. 

Vereador Silvânio Aguiar Silva: “com carinho”. Vereadora Juliana Ellen de Sales: “mas 

eu concordo plenamente com o que você disse, não adianta de nada se a gente se debruçar 

e fazer leis que são espetaculares no papel, se o Executivo não fizer sua parte. Inclusive, 

hoje eu fiz um ofício à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, buscando informações 

a   respeito   da   Lei ‘Selo Empresa Amiga da Maternidade’, para saber como que anda a  
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implantação dessa legislação e dessa política pública no nosso município. Além desse 

ofício, eu já fiz outros diversos questionamentos ao Poder Executivo sobre leis aprovada 

aqui na atual legislatura, como, por exemplo, uma que é de autoria do Poder Executivo, 

que garante a dignidade menstrual, disponibilizando absorventes para as jovens nas 

escolas. A gente não viu até hoje essa lei ser implementada no nosso município e, 

infelizmente, ainda não tive retorno do Executivo. Então, é importante que o Executivo 

também se debruce para a aplicação dessas políticas públicas. Legislativo e Executivo 

trabalhando juntos, quem ganha é a população. A gente tem feito a nossa parte, mas está 

faltando o empenho por parte do Executivo para que essas leis sejam aplicadas e virem, 

de fato, políticas públicas e impactem diretamente na vida dos nossos cidadãos”. 

Vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, só para não perder o rumo aqui. 

Vereadora, muito obrigado, a sua contribuição, com certeza, é poderosa. Mas eu quero, 

já que a gente está lembrando de leis e de ação, eu quero fazer um reconhecimento. Eu 

criei uma lei aqui, um projeto que era de iniciação ao empreendedorismo nas escolas e de 

iniciação à prática do direito também nas escolas e a vereadora, mais uma vez, falando 

assim, da sensibilidade feminina, não é? A vereadora Viviane implementou isso, me 

chamou à época e foi muito bom quando eu vi que essa lei que a gente propôs aqui, que 

a gente construiu, ela estava sendo implementada. Então, eu quero parabenizar por isso 

também, Viviane”. Vereadora Viviane Gomes de Matos: “pela ordem. Silvânio, é uma 

satisfação.   Sabe,   eu   falo   que   a gente ocupar os espaços é momento de fazer acontecer.  
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Naquele momento, a Secretaria de Educação estava ampliando a questão da escola de 

tempo integral e nós conseguimos fazer formação de cem por cento dos profissionais e 

dos alunos em empreendedorismo junto ao Sebrae. E essa mentalidade empreendedora 

está lá implantada, a sementinha do empreendedorismo está na cabecinha de cada criança 

e dos profissionais. E quando a gente vê, igual a premiação que teve dos profissionais 

sobre os projetos que eu vi, que o senhor estava presente, a gente vê o quanto que isso 

contribuiu para o desenvolvimento educacional do município. Porque a gente planta hoje 

e a gente colhe, muitas vezes, uma década depois. Na Educação, o investimento é a longo 

prazo e não a curto prazo. E eu te falo que a gente não pode esquecer dos concelhos. E eu 

tenho visto, igual, essa semana, eu atuo como vice-diretora na Escola Estadual Augusto 

de Lima, o Conselho da Mulher está lá, dentro da escola, divulgando as leis do município, 

que é direito de cada jovem, de cada menina do nosso município. Então, os conselhos, eu 

tenho aqui que parabenizar o Conselho da Mulher na noite de hoje, aproveitando seu 

ganho da garantia das leis, porque eles, realmente, têm empenhado em demonstrar essas 

leis aos mais jovens, à população, em palestras, em visitas aos bairros, como o Conselho 

da Saúde, como o Conselho de Educação. Mas, hoje, eu quero parabenizar a Cristiane, 

aqui representando o Conselho da Mulher, porque sem essas mulheres que trabalham 

diariamente, servidoras públicas do nosso município, a gente não vai conseguir fazer 

chegar na ponta. Então, agradeço o seu zelo, agradeço a xícara também, que eu recebi em 

meu   gabinete.   E que a gente possa dar continuidade a essa política juntos, porque juntos  
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somos muito melhores”. Senhor Presidente: “aproveitar a oportunidade, vereador, vou 

usar também sua fala, apesar de a gente ter muitas leis, não é? E a gente estar sempre 

formulando leis, tentando melhorar, progredir na sociedade, espero também que a gente 

tenha, de agora para frente, mudança de caráter, de personalidade das pessoas e que os 

homens passem a respeitar as mulheres, da forma que elas têm que ser respeitadas e que 

as oportunidades sejam dadas por direito para elas. Então, essa é a minha fala e eu deixo 

aqui. Requerimento aprovado por nove votos. 6) Autoria do vereador Silvânio Aguiar 

Silva: Requer ao Chefe do Executivo Municipal construção de quadra poliesportiva no 

Bairro Nossa Senhora de Fátima. Aprovado, oito votos. 7) Autoria do vereador José 

Carlos de Oliveira: Requer ao Prefeito Municipal, juntamente ao Delegado de Polícia 

responsável pela região, o fornecimento de equipes móveis para a realização de um 

mutirão para o Bairro Balneário Água Limpa, que possibilite à população local fazer o 

documento de identificação – RG, tendo em vista o grande número de pessoas que ali 

residem sem a devida documentação. Caso a solicitação seja atendida, solicita a 

divulgação prévia das datas e horários de atendimento, e também dos requisitos 

necessários para a emissão da Carteira de Identidade. Aprovado, nove votos. 8) Autoria 

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

reformada e ampliada a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Bairro Cruzeiro. Vereador 

Danúbio de Souza Machado: “pela ordem, Presidente”. Senhor Presidente: “em 

discussão,   vereador  Danúbio”. Vereador Danúbio de Souza Machado: “boa noite a todas  
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e a todos. Eu vou aproveitar a minha fala e, novamente, parabenizar as nossas vereadoras, 

Juliana e Viviane. Viviane, a gente tem um carinho muito grande, ela foi minha 

professora. E eu queria também, nessa oportunidade, antes de falar do requerimento, 

também parabenizar todas as mulheres que, assim como na questão política, hoje estão 

na segurança pública, todas as nossas guardas municipais, policiais militares, policiais 

civis, policiais penais que entraram nesse, vamos dizer assim, que é um mundo machista, 

mas, com a sua sensibilidade, tornam o serviço muito melhor. Hoje eu estou prestando 

serviço na polícia civil, eu vejo o quanto que a forma de as mulheres lidarem com 

situações difíceis ajuda muito na hora de resolver os problemas. Então, vocês estão de 

parabéns. E sobre esse requerimento, eu estive visitando a UBS do Bairro Cruzeiro e lá 

já tem parece que um projeto de fazer até uma construção próxima ao campo e, hoje, a 

unidade já não comporta mais a população que hoje é atendida ali. Às sextas-feiras, 

principalmente, são filas que são feitas na rua, o trânsito ali já é super complicado, além 

da UBS, tem a escola. Então, realmente é necessário hoje o poder público ter um olhar 

um pouco especial para aquela região do Bairro Cruzeiro, não somente para uma possível 

construção de uma nova UBS ou, às vezes, até uma locação de uma casa ali próximo, 

para tentar subdividir, deixar, de repente, os atendimentos de odontologia onde está, 

passar os outros atendimentos para essa nova residência, enquanto não se consegue 

construir. Então, é um pedido, é um apelo da população do Bairro Cruzeiro, a gente 

gostaria   que a Casa pudesse nos ajudar, a gente poder aprovar esse requerimento e cobrar  
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do Poder Executivo para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas”. Vereadora 

Viviane Gomes de Matos: “pela ordem, vereador”. Vereador Danúbio de Souza 

Machado: “claro”. Vereadora Viviane Gomes de Matos: “eu gostaria de assinar 

conjuntamente com o senhor, porque, há um tempo atrás, eu já fiz um requerimento 

solicitando, a gente reforça, lá realmente há a necessidade. E conte com o meu apoio nessa 

empreitada de cobrarmos até que seja executado”. Vereador Danúbio de Souza Machado: 

“vamos juntos, vereadora”. Requerimento aprovado por nove votos. 9) Autoria do 

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

extensão de rede elétrica na Rua José do Carmo, no Bairro Mingu. Aprovado, nove votos.  

Senhor Presidente: “próximo, Senhora Secretária”. Senhora Secretária: “finalizei os 

requerimentos”. Vereador Danúbio de Souza Machado: “vereador, o senhor me dá um 

aparte?”. Vereadora Juliana Ellen de Sales: “depois eu gostaria de fazer um requerimento 

verbal”. Senhor Presidente: “sim, vamos para os verbais. O seu é verbal?”. Vereador 

Danúbio de Souza Machado: “verbal. Posso?”. Senhor Presidente: “pode, sim”. Vereador 

Danúbio de Souza Machado: “se a senhora quiser fazer... Então está bom, obrigado. Bom, 

como é de conhecimento da nossa população, a prefeitura inaugurou, nessa última 

semana, o videomonitoramento no nosso município. Então, nós vamos ter praticamente 

quatrocentas e setenta câmeras, não só para as regiões localizadas nos bairros, mas 

também para os pontos de atendimento públicos, escolas, postos de saúde. Então, eu 

gostaria   de   fazer   aqui   uma   moção  de aplausos ao nosso Secretário de Segurança e  
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Mobilidade Urbana e, assim, estender a todos os servidores. A gente sabe da importância 

que esse equipamento vai trazer hoje para o nosso município, além de ter câmeras 

inteligentes, que também vão poder monitorar a questão dos veículos que, às vezes, 

podem ter sido furtados. Muitas pessoas estão questionando e perguntando se vai ser uma 

indústria de multas, se vai multar. Não vai, gente. O código de trânsito é muito claro, para 

poder fazer multas, usando equipamento eletrônico, tem que ter sinalização próxima às 

câmeras. Então, nenhuma dessas câmeras tem nenhuma sinalização falando que vai ser 

feita autuação de trânsito. Então, só também para aproveitar, esclarecer isso para a 

população. A gente sabe da importância desse equipamento e o tanto que vai ajudar. 

Enquanto a gente ainda não tem o concurso público, que a gente sabe que é efetiva a 

presença do agente de segurança pública. Até aproveitar aqui a oportunidade, nós vamos 

aprovar, acho que em breve, o concurso público da Guarda, por que não a gente colocar 

aí, aumentar o número de mulheres para esse concurso, que hoje a lei fala em dez por 

cento, mas por que não a gente passar isso para vinte por cento ou trinta, quanto mais 

mulheres na segurança pública, a gente sabe que vai fazer o bem. Então, a gente está 

lutando por esse concurso, está esperando ansioso por esse concurso, mas as câmeras que 

hoje foram instaladas já estão ajudando na questão da segurança, assim como o 

requerimento que eu fiz anterior, referente à questão da extensão de rede. Tudo o que 

puder ajudar na segurança pública do nosso município, a gente tem que estar aqui 

parabenizando.   Então,   gostaria   de   fazer   essa   moção  de aplausos ao nosso Secretário  
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Cristiano, estendendo a todos os demais servidores da Secretaria de Segurança e 

Mobilidade Urbana”. Senhor Presidente: “perfeito, senhor vereador”. Vereador Danúbio 

de Souza Machado: “só para finalizar, desculpa vereador. É porque esse projeto iniciou 

com o antigo secretário, o Cadu, foi muito importante também no processo, mas hoje eu 

vou estender ao Secretário Cristiano, mas não podemos deixar também de lembrar que o 

Cadu teve uma participação muito importante nesse projeto”. Requerimento aprovado por 

nove votos. Senhor Presidente: “com a palavra a vereadora Juliana”. Vereadora Juliana 

Ellen de Sales: “Presidente, eu tenho dois requerimentos. O primeiro trata de obras 

adjacentes à Rua Ludovico Barbosa, que é uma rua que tem gerado inúmeros transtornos 

para os moradores da região do Arvoredo, Jardim de Petrópolis, Macacos, que têm como 

aquela via o principal acesso a estes bairros. Para além dessa obra, que já se estende por 

um tempo absurdo, para além do tempo de uma obra emergencial, nós também temos 

uma demanda que trata sobre a ponte que fica ali entre a estrada de Jardim de Petrópolis 

e a Rua Ludovico Barbosa. Aquela ponte está com a sua estrutura comprometida e muitos 

moradores da região têm me alertado, têm me dito sobre a preocupação com forma como 

se encontra hoje essa estrutura da ponte. Então, assim, acho que o meu requerimento visa 

solicitar ao Poder Executivo, principalmente ao Pátio de Obras, reparos para essa ponte, 

sobretudo para a base que hoje se encontra comprometida, para garantir a segurança 

daqueles que precisam transitar sobre essa ponte. Além disso, ali passa um ribeirão, que 

hoje   se   encontra também assoreado e precisa de um olhar mais atento da Secretaria de  
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Meio Ambiente, da Secretaria de Obras. E esse requerimento é, justamente, para garantir 

mais segurança à população e, também, para que não prejudique essa obra que está sendo 

finalizada na Rua Ludovico. Então, gostaria da aprovação dos pares para que a gente 

consiga que o Poder Executivo dê uma atenção à situação dessa ponte”. Aprovado, nove 

votos. Vereadora Juliana Ellen de Sales: “esse requerimento, Presidente, é sobre o 

combate ao Aedes Aegypti aqui em Nova Lima. O governo de Minas Gerais divulgou 

recentemente que o Estado se encontra com surto de Dengue e de Chikungunya. Em 

Minas houve o aumento de 500% de casos de Dengue e de mais de 10.000% de 

Chikungunya. Em Nova Lima os casos também têm aumentado e muito e é necessário 

que haja ações preventivas de combate ao Aedes Aegypti. Os agentes de endemia têm 

feito um grande trabalho de prevenção das doenças, mas precisam de suporte para 

realizarem as suas atividades. E hoje faltam insumos básicos, como telas para fechar as 

caixas d’água no momento em que é feita a visitação nas residências. Outra questão muito 

importante é a divulgação diária de casos por bairro, em formato de boletim, assim como 

foi feito no período de casos de Covid. Isso é uma maneira de manter a população 

informada sobre o número de casos e sobre a situação em que a nossa cidade se encontra. 

Eu apresento esse requerimento então, Presidente, para solicitar que a prefeitura de Nova 

Lima forneça os equipamentos necessários para os trabalhos dos agentes de endemias e 

crie um boletim diário para a divulgação de casos de doenças provocadas pelo Aedes 

Aegypti  em  cada bairro do município. Nós estamos em março, ainda no período de maior  
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incidência de casos, então, essas atividades de combate devem continuar intensivas para 

proteger a vida dos cidadãos nova-limenses”. Senhor Presidente: “parabéns, vereadora, 

pelo requerimento”. Requerimento aprovado por nove votos. Senhor Presidente: “com a 

palavra a vereadora Viviane”. Vereadora Viviane Gomes de Matos: “Presidente, colegas, 

eu quero solicitar uma moção de aplausos a todos os profissionais da Escola Vera 

Wanderley Dias, que é a escola do município que eu sou efetiva, como professora de 

inglês. E, hoje, nós estivemos lá com o lançamento do projeto piloto “Escola Bilingue”. 

Então, a escola, eu não preciso falar o carinho imenso que eu tenho, desde 2004 sou 

efetiva naquela escola e eu fiquei encantada com a ampliação disso para as crianças do 

primeiro e segundo ano, que será um projeto piloto em parceria com o Consulado 

Britânico e com a Pearson, na pessoa do Gustavo, e o Cônsul Lucas Brown estava 

presente. Há, realmente, uma tendência, depois de implantando o empreendedorismo, que 

é lei municipal, que a gente possa investir na questão bilingue no município, por que? As 

pessoas, hoje, não precisam apenas de formação acadêmica, mas precisam, sim, de 

mentalidade empreendedora e de se comunicar. E, para se comunicar no mundo dos 

negócios, nas plataformas, a gente precisa muito do inglês, até para que os nossos 

produtos se tornem internacionais. Estivemos lá eu e Doroteu. Na época em que eu estava 

na escola, é uma escola que eu tenho uma trajetória, onde eu fui professora de inglês, 

onde eu fui diretora e onde, enquanto Secretária de Educação, eu tive a honra de ampliar 

totalmente   a   escola   e   isso  favoreceu para que, hoje, ela fosse o projeto piloto com a  
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Embaixada Britânica no Brasil. E isso, para Nova Lima e para Minas Gerais, é um 

orgulho. Então, eu gostaria muito de uma moção de aplausos aos profissionais que lá 

atuam, porque nós passamos pelos cargos, mas os profissionais efetivos de carreira é que 

fazem a realidade acontecer e o desenvolvimento humano e de aprendizagem. Obrigada”. 

Vereador José Doroteu Martiniano: “me dá um aparte? Viviane, eu gostaria de pedir para 

assinar junto com você, tendo em vista que, quando vossa excelência era diretora ali, eu 

estava no Conselho Tutelar e a gente teve, ali, várias demandas que foram atendidas, 

várias solicitações, a gente estava ali presente. Estar presente lá hoje e ver a condição 

daquela escola hoje, é muito orgulho a gente saber que tudo o que foi feito lá atrás ainda 

está valendo a pena e vê-la sendo escolhida também deixa a gente muito orgulhoso. Eu 

vi a sua emoção lá no dia de hoje, mas eu gostaria de assinar essa moção de aplausos 

junto com a senhora, tudo bem?”. Vereadora Viviane Gomes de Matos: “será um prazer. 

Só um momento, Presidente, por favor. E é importante, como lá estava bem descrito: “We 

are better together”, então a gente, realmente, é melhor todos juntos. Então, nós 

precisamos entender que é uma trajetória e que aconteceu porque os projetos não pararam, 

indiferente de político que senta na cadeira, indiferente de quem vem e quem vai, projeto 

educacional tem que ser contínuo, porque o resultado vem é para a nossa criança, é para 

o adolescente e para uma sociedade muito mais avançada, porque Nova Lima tem tudo 

para que isso aconteça, nós somos modelo em diversas situações. E eu fico orgulhosa com 

a   história  da escola do Mingu, então, por isso, essa homenagem aos profissionais de lá”.  
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Vereadora Juliana Ellen de Sales: “me permite aparte, Viviane? Quando vi essa notícia 

da Escola Piloto Bilíngue, eu fiquei também muito feliz e animada. Tive a oportunidade 

de estudar numa escola bilíngue, como bolsista, e sei das oportunidades que falar mais 

uma língua pode proporcionar os nossos jovens e faz com que eles possam sonhar cada 

vez mais alto. E que esse projeto, que eu tenho certeza que dará bons frutos, seja replicado 

em todas as nossas escolas para que as nossas crianças saiam com uma formação para 

além do português, também o inglês ou, como temos outros casos, o italiano, aqui em 

Nova Lima também. Mas isso é uma oportunidade para que as crianças possam sonhar 

cada vez mais alto. Então, eu fiquei muito, muito feliz e otimista quando soube dessa 

notícia. E gostaria também de assinar a moção junto com você e com o vereador Doroteu”. 

Vereadora Viviane Gomes de Matos: “será uma satisfação”. Requerimento aprovado por 

nove votos. Senhor Presidente: “mais algum?”. Vereador Anísio Clemente Filho: “eu 

queria um aparte, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “claro”. Vereador Anísio 

Clemente Filho: “hoje, Minas Gerais tem o maior índice de feminicídio no país, bateu aí 

mais de 140 mil casos. E nós, no ano passado, pela Casa, um PL proposto por mim, foi 

criado o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, o CIAM, e aprovado por todos. E 

hoje, só por dados, nós já temos dezenas de atendimentos aqui, na Casa. Então, eu pediria 

até às outras Câmaras Municipais que abram esse espaço, porque é o caminho aprovado 

que é o mais fácil, junto com a Polícia Militar, esse tipo de atendimento. Deixar registrado 

isso”.  Senhor  Presidente: “parabenizar o senhor pela abertura do CIAM, inauguração, e  
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dizer que hoje é um dos serviços mais procurados da Casa. O senhor está de parabéns.   

Quarta parte, apresentação de oradores escritos, Senhora Secretária, há algum?”. Senhora 

Secretária: “não, Senhor Presidente”. Senhor Presidente: “antes do encerramento, gostaria 

de agradecer às vereadoras por compor a Mesa, foi uma noite brilhante aqui. Agradecer 

também ao vereador Claudinho e Zelino por cederem o espaço para as mulheres aqui. 

Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro 

encerrados os trabalhos. Boa noite a todos”. Vereador Anísio Clemente Filho: “um 

aplauso às mulheres”. Senhor Presidente: “um aplauso às mulheres, isto”._____________ 


