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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia quatro de dezembro de dois mil e doze, 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 Luciano Vitor Gomes – 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 presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente solicitou
ao Senhor Secretário determine a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia vinte de
novembro de dois mil e doze. Em votação, foi aprovada. O Plenário, conforme proposta
do Senhor Secretário, adiou a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia vinte e sete de
novembro de dois mil e doze. O Senhor Secretário agradeceu os vereadores, colegas da
Câmara, funcionários, companheiros e pessoas do seu convívio pelo carinho recebido
no período em que esteve enfermo com pancreatite. Informou que, graças a Deus,
encontra-se cem por cento restabelecido e afirmou que a energia de todos ajudou na sua
rápida recuperação. Logo após, proferiu a leitura da correspondência recebida: Ofício de
três de dezembro de 2012, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Comarca de
Nova Lima, Raposos e Rio Acima. Assunto: data da Diplomação dos Eleitos no pleito
de 2012. Doutor Juarez Morais de Azevedo, Juiz Eleitoral da Comarca, comunica que a
Sessão de Solenidade dos Eleitos no pleito de sete de outubro último será no Teatro
Municipal Manoel Franzen de Lima, dia 18 de dezembro de 2012, terça-feira, às 19h30.
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Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da proposição que deu entrada na
Casa: Projeto de Lei nº 1.276/2012, autoria do Poder Executivo, que “Retifica o artigo
14, Caput, da Lei Municipal nº 2.298 de 01/11/2012, além de dar outras providências”.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer.
Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: Projeto de Lei
nº 1.267/2012, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Gualdo
Gonzaga. Em primeira votação, aprovado por oito votos. Na sequencia, o Plenário,
consultado pelo Senhor Presidente, transferiu a Reunião Ordinária do dia dezoito para o
dia dezessete de dezembro, segunda-feira, devido à Sessão de Solenidade de
Diplomação dos Eleitos no pleito de 2012 que ocorrerá no dia dezoito de dezembro.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.________________________________

