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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e nove de novembro de dois mil e onze, às dezoito horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a sua Mesa Diretora pelos
senhores vereadores: Nélio Aurélio de Souza – Presidente, Renato Faria Silva – VicePresidente e Cássio Magnani Júnior – Secretário Ad Hoc. Sob a proteção de Deus, o
Senhor Presidente abriu os trabalhos e solicitou a chamada dos vereadores presentes;
constatando-se a existência de número legal conforme as assinaturas apostas no livro
próprio, verificando-se a ausência justificada dos vereadores Luciano Vitor Gomes,
Marcelino Antônio Edwirges e Sandro Lima. O Senhor Secretário determinou a leitura
da Ata da Reunião Ordinária do dia oito de novembro de dois mil e onze. Em votação,
foi aprovada. O Plenário autorizou o adiamento da leitura da Ata da Reunião
Extraordinária do dia dez de novembro de dois mil e onze. Logo após, o Senhor
Secretário proferiu leitura dos ofícios: 1) Justificativa da ausência do vereador
Marcelino Antônio Edwirges; 2) Justificativa da ausência do vereador Luciano Vitor
Gomes; 3) Ofício da Turilessa. Assunto: presta informações. Referente: ofício 060/11
emitido pela Casa. O vereador Renato Faria Silva informou que esta empresa é a Saritur
que, com a correspondência, chama a população de Nova Lima e os vereadores de
mentirosos. Afirmou que perante tal situação, no momento devido, fará um
requerimento para reverem todo o processo de concessão da Saritur porque não é
mentiroso. Relatou que, como vereador, foi solicitado pela população para ver in loco e,
de fato, os ônibus trafegam com uma lotação absurda, fazendo as pessoas da zona norte
esperarem uma hora para pegar o carro para Belo Horizonte. Continuando, o Senhor
Presidente solicitou a leitura da proposição de autoria do Poder Executivo que deu
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entrada na Casa: Projeto de Lei nº 1.187/2011, que “Dispõe sobre a Regularização
Fundiária dos Bairros Vale da Esperança, Vila Ipê Amarelo, Vila Odete e Vila
Aparecida situados no Município de Nova Lima e dá outras providências”.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. O Senhor
Presidente comunicou que o Poder Executivo solicitou fosse retirado de pauta o Projeto
de Lei nº 1.188/2011, que “Altera a carga horária dos servidores públicos municipais
em exercício no cargo público efetivo de Professor de Educação Física, além de dar
outras providências”. Prosseguindo, solicitou a leitura do Parecer da Comissão de
Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.171/2011, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Rua Padre João Marcelino. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. O Plenário autorizou a inclusão na
pauta e leitura do Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça e de Serviços
Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.185/2011, que “Altera a Lei
Municipal nº 2.023, de 19/12/2007, fixando novo piso salarial aos servidores públicos
municipais detentores dos cargos públicos efetivos indicados e dá outras providências”.
As comissões emitiram parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à
Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 1.176/2011, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Rua Rita Almeida Duarte. Em segunda
votação, aprovado por 06 votos e encaminhado à sanção; 2) Projeto de Decreto
Legislativo nº 222/2011, que “Aprova as Contas do Município de Nova Lima relativas
ao exercício de 2006”. Retirado de pauta pela Mesa Diretora com a autorização do
Plenário. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação
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requerimento de autoria dos vereadores Luciano Vitor Gomes e José Raimundo
Martins: “Requerem que esta respeitosa Casa solicite ao Município informações e
documentações sobre possível construção de centro de distribuição de mercadorias
dentro dos limites territoriais de Nova Lima, na região do Jardim Canadá, que atenderia
diretamente ao Município de Belo Horizonte, tendo como objetivo desafogar o trânsito
de caminhões no centro da capital”. Aprovado, 06 votos. O vereador Renato Faria Silva
lembrou da correspondência da Saritur dizendo não haver irregularidades, chamando o
povo e os vereadores de mentirosos, inclusive o Fred e a imprensa que também
mentiram ao publicar as fotos da superlotação. Afirmou que a transação entre
Novalimense e Saritur é um negócio obscuro e dizem pelos quatro cantos que a
concessão expirou há tempo. Propôs requerimento verbal para que a Câmara acione o
Ministério Público Estadual na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público a fim de
verificar e rever a concessão da Saritur, horários e condições dos ônibus. Disse que,
infelizmente, a partir da Policlínica o povo é fadado a ir em pé para Belo Horizonte
todos os dias. O vereador Ailton Soares Amaral propôs requerimento verbal para
exigirem que alguns horários de ônibus voltem a sair da rodoviária. O vereador Cássio
Magnani Júnior relatou que a Via Ouro mudou os horários de lotação em Santa Rita,
Bela Fama, Nova Suíça e Bicalho sem avisar a ninguém. Contou que agora todos os
ônibus, indiscriminadamente, saem de Santa Rita, passam dentro de Bicalho e Bela
Fama para chegar a Nova Lima, com muita demora e superlotação. Propôs requerimento
verbal para que chamem a Via Ouro e a Secretaria de Trânsito e Transporte à Câmara a
fim de explicarem esta mudança. O vereador José Guedes disse que o proprietário da
Saritur é artista e mentiroso porque quando veio à Câmara, contou vantagens, prometeu
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trafegar com os melhores ônibus e sem superlotação. Relatou que ele, os vereadores
Tatico, Ailton, Marcelino, Sandro Lima e Fred do Jornal A Banqueta foram ao ponto do
José de Almeida e viram passar mais de dez ônibus superlotados. Parabenizou o
vereador Tatico pelo requerimento, afirmou que devem rever a concessão da Saritur que
precisa respeitar a Casa e a cidade. Afirmou que os vereadores e o prefeito devem tomar
providências a respeito de certas coisas que acontecem em Nova Lima, pois algumas
pessoas chegam ao município, mentem e acabam desmoralizando a Câmara. Salientou
que a Casa está trabalhando quanto à segurança e transporte, os dez vereadores estão
agindo, hoje tiveram uma bela reunião com a polícia. Registrou que não adianta meia
dúzia querer denegrir a Câmara, pois não vão conseguir. O vereador José Raimundo
Martins sugeriu, além de ingressarem no Ministério Público, convocar a Saritur e a Via
Ouro para comparecerem à reunião ordinária da Câmara para o público assistir a farsa,
mentira e exploração da Saritur que age desumanamente com a população. Agradeceu a
atenção e o carinho do Major Negraes e do Sr. Delegado que vieram à Câmara,
prestaram informações, demonstrando transparência, humildade e competência.
Registrou o agradecimento da Casa a ambos. O vereador Ronaldes Gonçalves Marques
falou que concorda plenamente com a iniciativa do vereador Renato de solicitar que a
Câmara cobre informações a respeito da concessão da Saritur, empresa que está
equivocada. Relatou que também foi convidado pelo Fred do Jornal A Banqueta para
pegar ônibus, mas não teve condição física para ir, pois se recuperava de uma cirurgia.
Contou que poucos dias antes, havia feito o mesmo, atendendo reivindicação da
moradora da Rua Castor Cifuentes, sua amiga Isabel de Assis que trabalha na Ordem
dos Advogados em Belo Horizonte. Expôs que pegou o ônibus na Praça do Mineiro,
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encontrou com a Isabel nas Cabeceiras, foi até a Barreira, voltou e presenciou a mesma
cena: ônibus superlotados. Ressaltou que o requerimento do vereador Cássio é muito
importante e tem seu total apoio. Disse que em março de 2010, recebeu a mesma
reclamação, acionou o então Secretário, Inspetor Celso, que agiu prontamente,
demonstrando competência e garra, fez com que a Saritur atendesse e corrigisse. Propôs
requerimento verbal para que a Casa encaminhe ofício de cumprimentos ao Chefe do
Executivo, extensivo ao Secretário de Saúde e ao Cemads, parabenizando pelo Projeto
Promoção à Saúde, realizado no sábado próximo passado. Afirmou que esteve na Praça
do Bicame, local do evento, onde foram realizados atendimentos ao cidadão novalimense, como aferição da pressão arterial, glicemia e avaliação do índice de massa
corporal. Registrou sua felicidade e satisfação em presenciar o sucesso deste trabalho
maravilhoso que merece aplausos e cumprimentos da Casa Legislativa que representa o
povo. Acrescentou seja solicitado que este projeto se estenda a outros setores e
comunidades da cidade. Os requerimentos propostos pelos vereadores Renato Faria
Silva, Ailton Soares Amaral, Cássio Magnani Júnior e Ronaldes Gonçalves Marques
foram aprovado por 06 votos. O Senhor Presidente registrou que hoje esteve na Casa o
Major Negraes com mais trinta e quatro militares para Nova Lima. Lembrou que a
Câmara votou a lei que determina a instalação de limitadores de abertura em janelas de
ônibus, vans e veículos de transporte coletivo escolar de crianças e adolescentes,
passaram meses e nada fizeram. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião._____________________

