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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia seis de março 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 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 sete de fevereiro de dois mil e
doze. Em votação, foi aprovada. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura
das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.216/2012, autoria do
vereador Ailton Soares Amaral, que “Dá denominação à via pública que menciona” –
Gerson Luis Perdigão; 2) Projeto de Lei nº 1.222/2012, autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a desafetação da área pública que indica, autoriza sua permuta, promove
a afetação da área recebida, além de dar outras providências”. Projetos encaminhados à
Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 3) Veto Integral do Poder
Executivo às emendas nº(s) 2 e 3 ao Projeto de Lei nº 1.174/2011, que “Estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Lima para o exercício financeiro de
2012”; 4) Projeto de Lei nº 1.223/2012, autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
inclusão na LDO, PPA e abertura de crédito especial adicional na Lei Orçamentária de
2012, além de dar outras providências” – Construção e implantação do Centro de

2

Recuperação de Usuários de Drogas; 5) Projeto de Lei nº 1.224/2012, autoria do Poder
Executivo, que “Autoriza a inclusão na LDO, PPA e abertura de crédito especial
adicional na Lei Orçamentária de 2012, além de dar outras providências” – Implantação
do Projeto Olho Vivo. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, autorizou a
dispensa de pareceres e interstícios para a votação do Veto Integral e dos Projetos de
Lei nº(s) 1.223 e 1.224/2012. Em seguida, também autorizou a entrada na Casa e leitura
das proposições: 1) Projeto de Lei nº 1.225/2012, autoria do vereador Luciano Vitor
Gomes, que “Obriga as entidades carnavalescas que recebem recurso do Município a
executarem eventos educativos ou filantrópicos, além de dar outras providências”;
2) Projeto de Lei nº 1.220/2012, autoria do vereador Cássio Magnani Júnior, que
“Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona” – Associação de Apicultores
das Cidades de Rio Acima e Nova Lima – AACRANOLI. O Senhor Presidente nomeou
o vereador Ailton Soares Amaral como Relator da Comissão de Legislação e Justiça em
substituição ao autor da proposição. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a
leitura dos pareceres: 1) Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 227/2012, que “Aprova as Contas
do Município de Nova Lima relativas ao exercício de 2010”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto; 2) Parecer da Comissão de Serviços Públicos
Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.195/2011, que “Altera a Lei Municipal
nº 2.164 de 12/07/2010 e dá outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável
à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e
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Tomada de Contas. O vereador Renato Faria Silva comunicou que a Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, a pedido dele e do vereador Ronaldes,
assinou o parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicitou ao Senhor
Presidente coloque o projeto em votação, pois trata do Programa Minha Casa, Minha
Vida e está na Casa há mais de dois meses. O Plenário dispensou interstícios para a
votação da proposição; 3) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais
referente ao Projeto de Lei 1.198/2011, que “Dá denominação à via pública que
especifica e contém outras providências” – Alameda Rei dos Reis. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto. O Plenário, conforme solicitação do vereador
Marcelino Antônio Edwirges, autor do projeto, dispensou os interstícios para a votação
da proposição. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Lei
nº 1.198/2011, que “Dá denominação à via pública que especifica e contém outras
providências” – Alameda Rei dos Reis. Em única votação, aprovado por 09 votos e
encaminhado à sanção; 2) Projeto de Lei nº 1.195/2011, que “Altera a Lei Municipal
nº 2.164 de 12/07/2010 e dá outras providências”. Em discussão, os vereadores
Ronaldes Gonçalves Marques, Luciano Vitor Gomes e Renato Faria Silva
parabenizaram a iniciativa do Executivo e registraram que o Programa Minha Casa,
Minha Vida traz ganhos e benefícios para a demanda habitacional no município. Os
vereadores Ronaldes e Renato agradeceram os vereadores Marcelino Antônio Edwirges,
Sandro Lima e Ailton Soares Amaral, membros da Comissão de Orçamento, pela
colaboração. Em primeira e segunda votação, aprovado por 09 votos e encaminhado à
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sanção; 3) Veto Integral à emenda nº 2 (dois) ao Projeto de Lei nº 1.174/2011, que
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Lima para o exercício
financeiro de 2012”. Em única votação por escrutínio secreto, atuaram como
escrutinadores os vereadores Cássio Magnani Júnior e José Raimundo Martins. Em
votação, o veto foi mantido com 10 votos favoráveis; 4) Veto Integral à emenda nº 3
(três) ao Projeto de Lei nº 1.174/2011, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Nova Lima para o exercício financeiro de 2012”. Em única votação por
escrutínio secreto, atuaram como escrutinadores os vereadores Cássio Magnani Júnior e
José Raimundo Martins. Em votação, o veto foi mantido com 10 votos favoráveis;
5) Projeto de Lei nº 1.223/2012, que “Autoriza a inclusão na LDO, PPA e abertura de
crédito especial adicional na Lei Orçamentária de 2012, além de dar outras
providências” – Construção e implantação do Centro de Recuperação de Usuários de
Drogas. Em primeira e segunda votação, aprovado por 09 votos e encaminhado à
sanção; 6) Projeto de Lei nº 1.224/2012, que “Autoriza a inclusão na LDO, PPA e
abertura de crédito especial adicional na Lei Orçamentária de 2012, além de dar outras
providências” – Implantação do Projeto Olho Vivo. Em primeira e segunda votação,
aprovado por 08 votos e encaminhado à sanção. Na sequencia, o Senhor Presidente
colocou em discussão e votação os requerimentos: 1) Autoria do vereador Luciano Vitor
Gomes: “Requer que esta respeitosa Casa promova Audiência Pública para discussão de
políticas para o esporte em nossa cidade”. Aprovado, 07 votos; 2) Autoria do vereador
José Guedes: “Requer que esta Casa faça por encaminhar ao Excelentíssimo Prefeito
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Municipal o seguinte pedido de providência: Que a prefeitura juntamente com o órgão
competente, instale as placas de rua denominadas: Amélia de Magalhães Pessoa, Arísio
Silva, Clemer Gouvêa, Hernane Pessoa e Padre João Marcelino”. Em discussão, o autor
informou que é a sexta vez que faz o mesmo requerimento. Afirmou que é um absurdo a
prefeitura não colocar as placas em homenagens a estas pessoas de famílias honradas
que prestaram grande serviço à Nova Lima. Disse que fará este requerimento até o final
do seu mandato para mostrar que a prefeitura o persegue. Aprovado, 07 votos. O Senhor
Presidente comunicou que solicitará ao Executivo faça a colocação dessas placas porque
é direito do vereador. O vereador José Guedes propôs requerimento verbal para solicitar
à Mesa Diretora da Casa, conforme estabelecido no Regimento Interno, que informe
oficialmente o seguinte: a Câmara recebeu ofício 997/2011 do Gepp (Grupo Especial de
Promotores Públicos) sobre as doações de terrenos feitas pelo prefeito, qual foi o
despacho que a Presidência da Casa deu para o Ministério Público? O Senhor Presidente
informou que o Gepp fez um acordo com o Executivo do qual a Câmara não participou.
Esclareceu que o referido ofício foi apenas para dar ciência do acordo à Câmara.
Afirmou que o requerimento é desnecessário, pois encaminhará cópia do que está na
Casa sobre o assunto para o vereador José Guedes. O vereador Cássio Magnani Júnior
lembrou que há cerca de um mês fez requerimento solicitando que a Casa realize Sessão
Especial de Homenagem à Rádio Itatiaia em comemoração aos seus sessenta anos e que,
nesta sessão, também homenageie as duas rádios do município: Nova Lima FM e Rádio
Aurilândia. Afirmou que devem programar a homenagem às três rádios, pois não podem
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perder esta oportunidade. O Senhor Presidente falou que na próxima semana informará
a data para realização da Sessão Especial. Dando continuidade, o Senhor Presidente
comunicou que procederá à Homenagem Dia Internacional da Mulher, uma iniciativa do
vereador Renato Faria Silva aprovada pela Casa. Proferiu leitura: “O evento de hoje tem
um significado muito especial porque valoriza a luta da mulher e comemora as suas
vitórias. O dia internacional da mulher foi criado na tentativa de diminuir e, quem sabe,
um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os
avanços, elas ainda sofrem em muitos locais, com salários baixos, violência masculina,
jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi
conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história. O vereador Luciano
Vitor Gomes continuou a leitura: “Em 1857, no dia 08 de março, operárias de uma
fábrica de tecidos, situada na cidade norte americana de Nova Iorque, fizeram uma
grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de
trabalho, tais como, redução na carga diária de trabalho para dez horas (as fábricas
exigiam dezesseis horas de trabalho diário), equiparação de salários com os homens (as
mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o
mesmo trabalho) e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi
reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi
incendiada. Aproximadamente cento e trinta tecelãs morreram carbonizadas, num ato
totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na
Dinamarca, ficou decidido que o oito de março passaria a ser o ‘Dia Internacional da
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Mulher’, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente
no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU (Organização
das Nações Unidas). A Câmara vem prestar essa merecida homenagem às mulheres do
mundo inteiro, especialmente às servidoras desta Casa, trabalhadoras, mães, esposas e
amigas”. O Senhor Presidente convidou para compor a Mesa a Sra. Adriana Carla
Souza, homenageada que representa a maternidade, momento único e glamoroso no
caminho de uma mulher, e a Srta. Carla Damaris Lopes, uma das mais antigas
servidoras da Câmara. Logo após, convidou o vereador José Raimundo Martins para
entregar uma placa à Srta. Carla, com os seguintes dizeres lidos pelo vereador Renato
Faria Silva: “Nova Lima, 06 de março de 2012. Oferecemos justa homenagem à
Servidora Carla Damaris Lopes pela dedicação e compromisso ao longo de tantos anos
ao Legislativo Municipal. Dia Internacional da Mulher. Renato Faria Silva – VicePresidente, Nélio Aurélio de Souza – Presidente e Luciano Vitor Gomes – Secretário”.
O vereador Ronaldes Gonçalves Marques entregou um buquê de flores à Srta. Carla
pelos anos de trabalho e dedicação à Casa. O vereador Cássio Magnani Júnior entregou
uma placa à Sra. Adriana, contendo os seguintes dizeres lidos pelo vereador Luciano
Vitor Gomes: “Nova Lima, 06 de março de 2012. Oferecemos justa homenagem à
Servidora Adriana Carla Souza pela dedicação e compromisso ao longo de tantos anos
ao Legislativo Municipal. Dia Internacional da Mulher. Renato Faria Silva – VicePresidente, Nélio Aurélio de Souza – Presidente e Luciano Vitor Gomes – Secretário”.
Em

seguida, os vereadores usaram a palavra para exaltar e parabenizar todas as
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mulheres, além de elogiar e agradecer às servidoras da Câmara. As servidoras Adriana e
Carla agradeceram os vereadores e estenderam a homenagem a todas as colegas de
trabalho, especialmente à Eliene Costa Arantes. O Senhor Presidente continuou: “Com
essa atitude manifestamos nossa gratidão e admiração a todas as mulheres. Esta Casa
Legislativa não possui em sua composição nenhuma representante do sexo feminino
ocupando suas cadeiras, mas tem em seu quadro de servidores a maioria de mulheres.
Muito nos honra ter o nosso dia-a-dia rodeado dessas que tornam o nosso dia mais
florido e singelo”. Logo após, o Senhor Presidente homenageou e agradeceu a esposa
dele. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de
Deus, declarou encerrada a reunião.__________________________________________

