Ata dos trabalhos da Reunião Pública Extraordinária da Câmara Municipal de Nova
Lima. No dia doze de julho de dois mil e doze, às dezesseis 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 e José Raimundo Martins –
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 Cássio Magnani Júnior, Luciano Vitor Gomes, Renato Faria
Silva e Ronaldes Gonçalves Marques. O Senhor Presidente solicitou a leitura do Parecer
da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei
nº 1.239/2012, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e Execução da Lei
Orçamentária do exercício de 2013 e dá outras providências”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto. O Plenário, conforme solicitação do vereador
Sandro Lima, dispensou os interstícios para a votação do projeto. O Plenário,
consultado pelo Senhor Presidente, suspendeu a reunião por cinco minutos para
aguardar a redação da manifestação do vereador Aílton Soares Amaral. Reabrindo os
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei
nº 1.239/2012, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e Execução da Lei
Orçamentária do exercício de 2013 e dá outras providências”. Em primeira votação. Em
discussão, o vereador Ailton Soares Amaral registrou: “Faço questão de registrar meu
posicionamento e preocupação quanto ao Projeto de Lei que estamos votando. Entendo
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que este posicionamento reside no princípio da legalidade e da segurança que devemos
ter, pois apesar de o Orçamento do exercício de 2012 contemplar a implantação do
Plano Diretor, tenho a preocupação de que devemos insistir junto ao Executivo que sua
implantação se dê imediatamente, e que conferir conforme item III.1 das Ações
Prioritárias a Implantação para 2013, em nada obsta ou prejudica que a implantação se
dê neste exercício. Inclusive a Construção e manutenção do Centro de Recuperação de
Usuários de Drogas e a Implantação e manutenção do Projeto ‘Olho Vivo’. Estou
manifestando, uma vez que esta Casa votou essas construções no orçamento 2012 e
nada impede o atual prefeito de iniciar ou até mesmo terminar essas obras tão
importantes.” Em votação, projeto aprovado por 05 votos. Em segunda votação,
aprovado por 05 votos encaminhado à sanção. O Senhor Presidente comunicou que a
Câmara entra em recesso e retorna na primeira terça-feira de agosto. Nada mais havendo
a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a
reunião.________________________________________________________________

