Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia três de junho de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quinze minutos, reuniu-se
a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores vereadores: Nélio
Aurélio de Souza – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio – Vice-Presidente e Silvânio
Aguiar Silva – Secretário. 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 do vereador Flávio de Almeida. O Senhor Presidente comunicou que a Ata
da Reunião Ordinária do dia vinte e sete de maio e a Ata da Reunião Solene do dia vinte
e oito de maio de dois mil e quatorze foram encaminhadas aos gabinetes para os
vereadores conferirem-nas. Colocou-as em discussão; nenhum vereador se manifestou.
O Plenário aprovou as duas Atas. O Senhor Secretário proferiu leitura das
correspondências recebidas: 1) Correspondência Interna do vereador Flávio de Almeida
GVF 28/14, 03 de junho de 2014; informa que hoje, dia 03 de junho de 2014, por
motivo de força maior se encontra impossibilitado de comparecer à sessão plenária da
Câmara Municipal de Nova Lima; 2) Agradecimento da Coordenadoria de Políticas para
as Mulheres e do Centro de Referência da Mulher à Câmara Municipal de Nova Lima.
Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada
na Casa: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 278/2014, autoria do vereador Nélio
Aurélio de Souza, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr.
Pedro Carlos Bitencourt Marcondes”. Encaminhado à Comissão Especial designada
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pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores Leci Alves Campos, Silvânio Aguiar
Silva e Maria Ângela Dias Lima Pereira, para emissão de parecer; 2) Projeto de Lei
nº 1.442/2014, autoria do vereador Leci Alves Campos, que “Autoriza o Poder
Executivo a criar o Centro Municipal de Fisioterapia e dá outras providências”.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 3) Projeto de
Lei nº 1.443/2014, autoria do vereador Leci Alves Campos, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade da implantação do Programa de Combate ao Tabaco em todas Unidades
Básicas de Saúde no município de Nova Lima e dá outras providências”. Encaminhado
à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 4) Projeto de Lei
nº 1.444/2014, autoria do Poder Executivo, que “Revoga a Lei Municipal nº 2.124, de
02/12/2009, dispõe sobre a criação, composição, competência e funcionamento do
Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, COMAD, além de dar outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 5) Projeto de Lei nº 1.445/2014, autoria do vereador Fausto Niquini Ferreira,
que “Cria o Monumento Natural Rego dos Carrapatos”. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer. O Senhor Presidente nomeou o vereador
Gilson Antônio Marques como Relator da Comissão de Legislação e Justiça em
substituição ao autor da proposição; 6) Projeto de Lei nº 1.446/2014, autoria do vereador
Fausto Niquini Ferreira, que “Dispõe sobre a divulgação de todos os dados referentes às
implantações de conjuntos habitacionais ou loteamentos que tenham alguma
participação do Poder Público Municipal, no Município de Nova Lima e dá outras
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providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. O Senhor Presidente nomeou o vereador José Guedes como Relator da
Comissão de Legislação e Justiça em substituição ao autor da proposição; 7) Projeto de
Lei nº 1.447/2014, autoria do vereador Nélio Aurélio de Souza, que “Declara de
Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras providências” – Esperança
Futebol Clube. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 8) Projeto de Lei nº 1.448/2014, autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
a instituição do Corredor Ecológico do Vale do Mutuca, além de dar outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 9) Projeto de Lei nº 1.449/2014, autoria do vereador Gilson Antônio Marques,
que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Ivone Rodrigues Guimarães.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. O vereador
Gilson Antônio Marques informou: “justificativa deste projeto, é porque em Santa Rita
existem duas ruas com o mesmo nome de Oswaldo Evangelista”. Prosseguindo, o
Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 1.436/2014, que “Altera a Lei Municipal
nº 2.007, de 28 de agosto de 2007, no tocante à alteração do zoneamento das quadras
nºs 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36 e 37,
situadas no Loteamento denominado Oswaldo Barbosa Pena II, além de dar outras
providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O vereador José Guedes
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disse: “Senhor Presidente, gostaria neste projeto 1.436, eu vou pedir a dispensa de
interstícios e pareceres”. O Senhor Presidente indagou: “para este projeto aqui? Na
íntegra? Para ser votado hoje? O vereador José Guedes está fazendo uma proposta de
dispensa do parecer da Comissão de Serviços Públicos. Quem é da Comissão de
Serviços Públicos? Tem dois vereadores aqui, basta. Os dois têm que concordar”. Os
vereadores Alessandro Luiz Bonifácio e Silvânio Aguiar Silva concordaram com a
dispensa do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente
afirmou: “os dois vereadores concordam, porque a dispensa do interstício pertence às
Comissões. A Sua Excelência, a hora que pôr em votação, tem outros recursos se quiser
adiar, o senhor sabe qual que é”. O vereador Leci Alves Campos falou: “mas o meu
assunto é outro, por enquanto. Senhor Presidente, na semana passada este projeto deu
entrada e foi encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça, contudo, eu não recebi
cópia desse projeto, então eu não tenho conhecimento nenhum desse projeto. Eu
gostaria de solicitar à Assessoria Parlamentar que me encaminhe uma cópia desse
projeto”. O Plenário e a Comissão de Serviços Públicos Municipais consultados pelo
Senhor Presidente, conforme solicitação do vereador José Guedes, dispensaram o
Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais e os interstícios para a votação
deste projeto, com exceção dos vereadores que discordaram: Gilson Antônio Marques,
Leci Alves Campos, Maria Ângela Dias Lima Pereira e Nélio Aurélio de Souza. O
vereador Leci Alves Campos registrou: Senhor Presidente, o Assessor Parlamentar já
me apresentou o protocolo, o documento foi entregue fora de pauta, então ele já está no
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Gabinete; 2) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.439/2014, que “Dispõe sobre o fornecimento de adoçante líquido aos portadores de
diabetes da rede pública de saúde no Município de Nova Lima”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais; 3) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao
Projeto de Lei nº 1.440/2014, que “Institui no âmbito do Município de Nova Lima a
Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de
Saúde 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 1.441/2014, que “Dá
denominação à via pública que menciona, além de dar outras providências” – Rua Elza
Ramos Júlio. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais; 5) Parecer da Comissão
Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 279/2014, que “Concede Título
de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Antônio Carlos Mendes Barboza”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. Dando continuidade, o
Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.435/2014, que
“Dispõe sobre a publicação oficial da relação dos medicamentos de uso contínuo e
insumos disponíveis no Município de Nova Lima e dá outras providências”. Em
primeira votação, aprovado por nove votos; 2) Projeto de lei nº 1.404/2014, que
“Concede benefícios aos servidores públicos municipais e dá outras providências”. Em
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segunda e última votação, aprovado por nove votos e encaminhar à sanção; 3) Projeto
de Lei Complementar nº 1.436/2014, que “Altera a Lei Municipal nº 2.007, de 28 de
agosto de 2007, no tocante à alteração do zoneamento das quadras nºs 1, 2, 3, 5, 7, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36 e 37, situadas no Loteamento
denominado Oswaldo Barbosa Pena II, além de dar outras providências”. O Senhor
Presidente explicou: “projeto que foi dispensa de interstícios e do parecer da Comissão
de Serviços Públicos Municipais pedido pelo vereador José Guedes, o parecer da
Comissão de Legislação e Justiça já tinha sido lido. Foi concedido pelo Plenário para a
sua votação. Ele está em discussão”. O vereador Leci Alves Campos registrou: “Senhor
Presidente, considerando o Regimento Interno da Casa, eu solicito o adiamento da
votação”. O Senhor Presidente disse: “o senhor tem o adiamento da votação, concedo”.
O vereador José Guedes solicitou: “eu gostaria de pedir que o senhor consultasse o
Plenário para uma reunião extra para a votação deste projeto 1.436”. O Senhor
Presidente afirmou: “este projeto, eu só posso fazer isso que a Sua Excelência está
pedindo se o vereador retirar o pedido dele porque dentro do Regimento ele tem poder
para isto, vereador, eu não posso fazer”. O vereador José Guedes falou: “ele pediu vista,
eu estou pedindo para sexta-feira, ele tem três dias”. O Senhor Presidente registrou: “o
senhor quer que marque uma reunião para sexta-feira? Isso eu faço, eu entendi mal, o
senhor me desculpe. Então, o projeto, está concedido vista à Sua Excelência. O vereador
José Guedes está pedindo que faça uma reunião na sexta-feira, o Plenário é soberano, se
os vereadores entendem, os que concordam permaneçam como estão”. A vereadora
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Maria Ângela Dias Lima Pereira disse: “Senhor Presidente, o que eu entendi foi o
vereador Leci Campos pedindo adiamento de votação”. O Senhor Presidente afirmou:
“não tem problema, ele tem três dias, adiamento de votação, ele tem três dias para ficar
com o projeto. Ele me pediu para puxar uma reunião sexta-feira, terça-feira hoje, quarta,
quinta e sexta, três dias, ele entrega o projeto na parte da tarde, se essa reunião for
depois de quinze horas, ela pode ser realizada. E aí vereadora, a senhora sabe o
Regimento e conhece. Nós estamos dentro do Regimento direitinho”. A vereadora
Maria Ângela Dias Lima Pereira falou: “ele não pediu vista, ele pediu foi adiamento de
votação. Tanto faz não é?”. O Senhor Presidente registrou: “tanto faz, qualquer um dos
dois tem o direito. Agora, estou atendendo o vereador ali. Os vereadores que concordam
com a reunião permaneçam como estão”. O Plenário, consultado pelo Senhor
Presidente, conforme solicitação do vereador José Guedes, concordou com a realização
de uma reunião extraordinária sexta-feira, dia seis de junho, às dezesseis horas, com
exceção dos vereadores que discordaram: Gilson Antônio Marques, Leci Alves Campos,
Maria Ângela Dias Lima Pereira e Nélio Aurélio de Souza. O Senhor Presidente
anunciou: “a reunião está marcada para as dezesseis horas de sexta-feira. E o vereador
que pediu vista entrega o projeto na Secretaria na parte da tarde par entrar na pauta
exclusiva do dia”. O vereador José Guedes disse: “ele não pediu vista, Senhor
Presidente, ele pediu adiamento”. O Senhor Presidente afirmou: “adiamento de votação.
Então, a reunião está marcada para sexta-feira, às dezesseis horas. Terceira parte,
discussão e votação de requerimentos. Pedir o vereador para assumir e conduzir esses
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requerimentos. Pedir desculpas ao público e todos os vereadores porque eu fui jogar
bola e estou com uma costela quebrada”. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio retirouse do Plenário informando que a esposa dele estava grávida. O Senhor Presidente falou:
“estou indo por causa de saúde, vereador. Não tem nada para votar aqui importante não.
Mas isso é uma... Eu vou ficar aqui mesmo doente, não tem problema. Falta de
consideração desse cara. Não vou deixar o povo aqui nessa situação. Eu estou com a
costela quebrada mesmo e estou com dor. Fui pedir o nosso eminente Vice-Presidente,
parece que ele não gostou muito da reunião de hoje, então saiu dessa forma. É um
direito dele, democraticamente. É porque eu realmente estou falando com dificuldade
porque estou com a costela quebrada”. O vereador Leci Alves Campos solicitou:
“Senhor Presidente, consulta a Casa, por favor, se a gente pode passar os requerimentos
para a próxima reunião”. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente concordou em
deixar os requerimentos para a próxima reunião”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada
a reunião._______________________________________________________________

