Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia cinco de junho 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 – Vice-Presidente
e Ailton Soares Amaral – 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 e
Marcelino Antônio Edwirges. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, adiou a
leitura de Atas. Logo após, o Senhor Secretário proferiu leitura das correspondências
recebidas: 1) Ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, informando que a
capina do Bairro Le Cottage foi executada e concluída no dia 25/05/2012, em resposta a
requerimento dos vereadores Luciano Vitor Gomes, Ronaldes Gonçalves Marques e
Ailton Soares Amaral; 2) Justificativa de ausência do vereador Luciano Vitor Gomes.
Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada
na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.243/2012, autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e dá outras
providências”; 2) Projeto de Lei nº 1.244/2012, autoria do Poder Executivo, que “Altera
os incisos I e II, além de incluir o inciso III ao artigo 4º da Lei nº 2.256, de 06 de março
de 2012, que ‘Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Lima para o
exercício financeiro de 2012 e dá outras providências”. Encaminhados à Comissão de

2

Legislação e Justiça. O vereador Renato Faria Silva registrou que, pela primeira vez, a
raça negra é maioria na Mesa e, em homenagem, receberam a criação do Conselho da
Igualdade Racial; 3) Projeto de Lei nº 1.245/2012, autoria do Poder Executivo, que
“Ratifica o Acordo Coletivo 2012/2013, dispõe sobre o reajuste anual do vencimento
dos servidores e dá outras providências”. O Plenário, consultado pelo Senhor
Presidente, conforme solicitação do vereador Cássio Magnani Júnior, dispensou
pareceres e interstícios para a votação do projeto na presente reunião. Prosseguindo, o
Senhor Presidente solicitou a leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação e Justiça
referente aos: 1) Projeto de Lei nº 1.217/2012, que “Dá denominação à via pública que
menciona” – Rua João Isnard Márcio Pinto; 2) Projeto de Lei nº 1.240/2012, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Rua Raimundo Bruno Benigno; 3) Projeto
de Lei nº 1.241/2012, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Onofre
Perez Furletti; 4) Projeto de Lei nº 1.242/2012, que “Dá denominação à via pública que
menciona” – Rua Levy Firmino Alves. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação dos projetos que foram encaminhados à Comissão de Serviços Públicos
Municipais. O Plenário permitiu a entrada na Casa do Projeto de Lei nº 1.246/2012,
autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a abertura de Crédito Especial na Lei
nº 2.256, de 06 de março de 2012 e dá outras providências” e do “Plano Municipal de
Saneamento Básico de Nova Lima. O Senhor Presidente anunciou que os projetos serão
encaminhados à Comissão de Legislação e Justiça. Dando sequencia, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 1.245/2012, que
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“Ratifica o Acordo Coletivo 2012/2013, dispõe sobre o reajuste anual do vencimento
dos servidores e dá outras providências”. Em primeira e segunda votação, aprovado por
07 votos e encaminhado à sanção. Na sequencia, o vereador Sandro Lima relatou que
visitou amigos do Nova Suíça, Bicalho, Santa Rita e percebeu que a população está
revoltadíssima com a erosão decorrente do desabamento da mina e com o estado de
calamidade no qual se encontra o local. Informou que a via utilizada para desvio acabou
completamente, o que considera um absurdo. Propôs requerimento verbal para que a
Câmara solicite à AngloGold que envie o cronograma de obra à Casa, constando prazos,
procedimentos e o que ocorre na obra executada na estrada de Honório Bicalho, com o
objetivo de fornecerem explicações à população. Aprovado, 06 votos. O vereador José
Guedes informou que, em respeito aos colegas vereadores, não fará o requerimento das
placas de rua e nem o da canalização da água pluvial jogada em seu terreno. Disse que
algumas pessoas em Nova Lima usam de colunas em jornais para tentar denegrir a
imagem dos vereadores. Afirmou que é uma pessoa frustrada, foi candidato várias vezes
e teve meia dúzia de votos. Falou que se quiser dar palpites na Câmara, deve se
candidatar. Em seguida, o Senhor Presidente constatou a ausência de quorum, agradeceu
a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião._________

