Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia seis de maio 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 presença
de todos os vereadores. O Senhor Presidente convidou todos para, de pé, ouvir o Hino
Nacional. Em seguida, comunicou que a Ata das primeira e segunda Reuniões
Extraordinárias do dia vinte e cinco de abril de dois mil e quatorze foi encaminhada aos
gabinetes para os vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão; nenhum vereador
se manifestou. O Plenário aprovou a Ata. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a
leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.431/2014,
autoria do vereador Leci Alves Campos, que “Cria o ‘Programa Municipal de
Aconselhamento Médico Telefônico 24 horas’ no Município de Nova Lima e dá outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 2) Projeto de Lei nº 1.432/2014, autoria do vereador Flávio de Almeida, que
“Autoriza a concessão de adicional de periculosidade aos Servidores Públicos
Municipais detentores dos cargos públicos efetivos de Fiscal de Obras e Posturas,
Fiscais Sanitários e Fiscais Ambientais, além de dar outras providências”. Encaminhado
à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 3) Projeto de Lei
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nº 1.433/2014, autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a instalação da Empresa
Biomm S/A, além de dar outras providências”. O vereador Flávio de Almeida disse:
“como a gente tem que fazer uma audiência pública, então, não dá para a gente quebrar
os prazos. Eu queria propor à Casa que fizesse uma audiência pública na terça-feira na
parte da manhã para que a gente possa votar na parte da tarde, uma vez que nós estamos
quase que perdendo a empresa, senão a gente vai passar na história igual houve com a
Coca-Cola, três mil empregos; esta Casa, na época, deixou o prazo passar, ela hoje está
exatamente em Itabirito. Eu queria que o Senhor montasse esta comissão hoje e amanhã
pedisse para o pessoal avisar os jornais de uma audiência pública terça-feira, por
gentiliza”. O Senhor Presidente afirmou: vereador, eu vou montar a comissão a pedido
de Sua Excelência, até porque precisa, porque tem que ter audiência pública referente ao
projeto. Agora, vou encaminhá-lo à Comissão de Legislação e Justiça para tramitar
naturalmente, até para vereador ter prazo porque este projeto ficou tanto tempo na Casa
e foi tão questionado aqui, para vereador ter prazo até de pôr o olho nele, ver o que está
certo, o que está errado ou não. A audiência pública já pode ser adiantada para terçafeira. Vou nomear a Sua Excelência que fez o pronunciamento e pediu, a vereadora
Ângela Lima e o vereador Fausto Niquini Ferreira”. O vereador José Guedes indagou:
“eu queria fazer uma pergunta para o colega Flávio de Almeida, se ele está ciente de
quantos empregos a Biomm vai fornecer”. O vereador Flávio de Almeida respondeu:
“vereador, acredito eu que mais de trezentos, é o que a gente tem ouvido. O número
correto eu não tenho certeza”. Projeto encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça
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para emissão de parecer. O vereador André Luiz Vieira da Silva perguntou: “Senhor
Presidente, além da Comissão de Legislação e Justiça, este projeto tem que passar por
mais qual comissão?”. O Senhor Presidente respondeu: “eu disse que o projeto tramitará
naturalmente na Casa. Três comissões: Legislação e Justiça; Serviços Públicos e
Orçamento”. O vereador Flávio de Almeida falou: “Senhor Presidente, só lembrar se a
Casa terça-feira, se o soberano Plenário...”. O Senhor Presidente registrou: “se terçafeira a Casa tiver voto e pedir a dispensa de interstícios e pareceres já é outra história,
chegaremos lá, estou falando no dia de hoje. A Lei Orgânica está entrando hoje,
entrando na Casa somente, deixar bem claro para os senhores vereadores. Estou dando
entrada na Lei Orgânica para tramitar”. O vereador Leci Alves Campos disse: “eu só
gostaria de fazer uma menção de elogio aqui à Comissão que trabalhou nessa revisão da
Lei Orgânica, através do Flávio, Alessandro e o José Guedes. Eu tomei o cuidado de
fazer a leitura de quase duzentas e cinquenta páginas e anotei algumas dúvidas. Eu
percebi a minuciosidade e a seriedade com que foi feito o trabalho. Eu tenho certeza de
que quando estivermos fazendo a votação dessa emenda, estaremos bem conscientes de
que, realmente, foi um trabalho árduo, um trabalho sério, um trabalho que, com certeza,
dará muito resultado para a nossa cidade”; 4) Emenda nº 04/2014 referente à Proposta
de Emenda à Lei Orgânica, que “Revisa e atualiza o texto da Lei Orgânica do Município
de Nova Lima”. Encaminhada à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 5) Projeto de Decreto Legislativo nº 275/2014, autoria do vereador Gilson
Antônio Marques, que “Concede o Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Dr.
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Márcio Arruda”. Encaminhado à Comissão Especial, designada pelo Senhor Presidente,
composta pelos vereadores Leci Alves Campos, Maria Ângela Dias Lima Pereira e
Silvânio Aguiar Silva, para emissão de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente
solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao
Projeto de lei nº 1.409/2014, que “Dispõe sobre a afetação e desafetação das áreas
públicas inframencionadas, além de dar outras providências”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto; 2) Parecer da Comissão de Serviços Públicos
Municipais referente ao Projeto de lei nº 1.418/2014, que “Promove a revisão anual dos
valores dos benefícios e os valores de referência para caracterização de situação de
pobreza e de extrema pobreza, deverão ser revistos anualmente pelo Poder Executivo,
em razão da dinâmica socioeconômica do Município e dos estudos técnicos de
implantação e desenvolvimento do Programa Vida Nova, além de dar outras
providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi
encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas; 3) Parecer
Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça, e de Serviços Públicos Municipais
referente ao Projeto de Lei nº 1.429/2014, que “Concede o nome de Eli Serretti ao CPP
– Centro Psicopedagógico – Unidade Jardim Canadá que indica e contém outras
providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. O Plenário
consultado pelo Senhor Presidente, conforme solicitação da vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira, dispensou os interstícios para a votação desta proposição. Dando
continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de lei
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nº 1.405/2014, que “Institui no Município de Nova Lima o tratamento diferenciado e
favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências”.
Em segunda e última votação, aprovado por dez votos e encaminhado à sanção;
2) Projeto de Lei nº 1.429/2014, que “Concede o nome de Eli Serretti ao CPP – Centro
Psicopedagógico – Unidade Jardim Canadá que indica e contém outras providências”.
Em primeira votação, aprovado por dez votos. Em discussão, o vereador José Guedes
afirmou: “eu quero parabenizar o Flávio e a Ângela. Esta homenagem é muito merecida,
esta pessoa é uma das melhores pessoas da nossa cidade e é um grande merecedor desta
homenagem. Os dois vereadores estão de parabéns”. Em segunda votação, aprovado por
dez votos e encaminhado à sanção. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
discussão e votação os requerimentos: 1) Da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira:
Requer ao Chefe do Poder Executivo que determine à Secretaria Municipal de
Segurança, Trânsito e Transportes Públicos a colocação de Placas de Sinalização de
Trânsito, modelo: ‘Parada Proibida’, na Rua Doutor Antônio Nicolau Wardi, em frente à
entrada principal do Clube das Quintas, acima da Praça Djalma Felipe Gabrich, Bairro
Quintas. Em discussão, o vereador José Guedes falou: “falando em placas de rua, eu
gostaria de pedir à Ângela, líder do prefeito, que intercedesse junto ao prefeito Cássio.
Eu prometi para mim mesmo que não ia falar sobre as placas de rua Arísio Silva, Dona
Amélia, Ernane Pessoa, Padre João, Clemer Otero e outros. Estas placas estão
armazenadas na prefeitura. Isto é uma picuinha, isto é um desrespeito, não com o
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vereador, pelas pessoas homenageadas. Pedir à senhora encarecidamente. Hoje eu recebi
um ofício do Binha, filho de Dona Amélia, dizendo no ofício que tem cinco anos que o
projeto foi aprovado. Isto é sacanagem com este vereador, isto é perseguição, isto é
bobeira contra este vereador, a pessoa que está fazendo isso. Então, volto a dizer, todos
os vereadores sabem disso aí, eu prometi que não iria falar mais nisso porque isso pega
mal não é para o vereador não. Mas como eu recebi um ofício muito bonito, contando a
história de Dona Amélia, uma pessoa de cem anos na época em que ela morreu. A outra
maldição passando aí, esse som aí. Mas isso aí, nós vamos dar jeito nisso aí em breve, já
está tudo certo, falta só o prefeito comprar o aparelho que libera a multa no ato da
infração. Um absurdo o que está acontecendo em Nova Lima e continua. Eu vou fazer
uma reunião aqui, na Câmara, com as autoridades para acabar com isso aqui em Nova
Lima. Ângela, te pediria o favor de interceder. Agora, vou dizer para a senhora, não é
culpa do prefeito, é culpa dessas pessoas que fazem as coisas de acordo com a cara do
vereador. Eu requeri dez quebra-molas não colaram um porque é o José Guedes. Para
terminar, eu votei todos os projetos do prefeito Cássio nesta Casa”. Requerimento
aprovado por dez votos. 2) Do vereador Gilson Antônio Marques: Requer ao Prefeito
Municipal a construção da quadra poliesportiva no Bairro Parque Aurilândia neste
município. Em discussão, o vereador Silvânio Aguiar Silva registrou: “eu gostaria de
solicitar ao vereador Gilson se me permite assinar este requerimento junto com ele, uma
vez que esse requerimento foi feito, acredito que até a Ângela também já fez um
requerimento neste mesmo sentido. Eu fiz esse requerimento, solicitei, pedi ao prefeito e
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até hoje, infelizmente, nada. Eu agradeceria se me permitisse assinar junto”. O autor do
requerimento respondeu: “tranquilamente”. Requerimento aprovado por dez votos.
3) Do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer seja enviada moção de aplausos à Mestre
Lislie Carolina Diana, residente à Avenida Professor Aldo Zanini, nº 1477, Bairro
Cristais. Aprovado, dez votos. 4) Do vereador Leci Alves Campos: Requer ao Prefeito
Municipal a sinalização no asfalto com pintura contínua na intercessão entre as Ruas
Francisco Rodrigues Barbosa e José Sabino Duarte no Bairro Cristais. Em discussão, o
vereador Silvânio Aguiar Silva disse: “na verdade, Senhor Presidente, não em nada a
ver com este requerimento, mas eu quero agradecer o vereador Gilson, foi um lapso
aqui. O senhor gentilmente me deixou assinar junto o seu requerimento e eu, por um
esquecimento, não te agradeci. Muito obrigado, Gilson”. Requerimento aprovado por
dez votos. 5) Da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: Requer ao Chefe do Poder
Executivo que determine à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes
Públicos que sejam feitos estudos de viabilidade para colocação de faixas de passagem
elevada para pedestres no sentido Bairro/Centro, na Rua Albertina Lopes Guimarães,
antes da esquina com a Rua Teófilo Gomes Rangel, Bairro Cascalho. Aprovado, dez
votos. 6) Do vereador Leci Alves Campos: Requer ao Prefeito Municipal a pintura da
fachada e manutenção das portas laterais corta fogo e de frente do Teatro Municipal.
Aprovado, dez votos. 7) Do vereador Silvânio Aguiar Silva: o vereador Silvânio Aguiar
Silva afirmou: “Senhor Presidente, este requerimento tem a ver com o kit escolar. A
vereadora Maria Ângela Lima já conversou, nós já conversamos também na Secretaria,
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vou retirar de pauta este requerimento”. 8) Do vereador Gilson Antônio Marques:
Requer ao Prefeito Municipal a cobertura dos pontos de embarque e desembarque de
passageiros na Rua José de Oliveira no Bairro Bela Fama e lixeiras neste local.
Aprovado, dez votos. 9) Da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: Requer que esta
Casa Legislativa faça encaminhar uma Moção de Pesar à família da Professora Sylvia
Guedes Lima, falecida no último dia 28 de abril de 2014. Em discussão, o vereador Leci
Alves Campos falou: “eu gostaria de solicitar à vereadora Ângela Lima a permissão para
que eu possa assinar também esta moção de pêsames”. O vereador José Guedes
registrou: “eu pediria à colega Ângela Lima para mim também assinar. Sylvia foi uma
grande mulher em Nova Lima, excelente professora, excelente mãe de família.
Inclusive, todos sabem que ela é minha parenta, é irmã do Davi Guedes, nosso amigo.
Então, foi uma perda muito grande para a nossa cidade”. A vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira permitiu que ambos vereadores assinassem o requerimento.
Requerimento aprovado por dez votos. 10) Do vereador Gilson Antônio Marques:
Requer ao Prefeito Municipal a ampliação das instalações para o posto de saúde do
Bairro Honório Bicalho. Aprovado, dez votos. 11) Do vereador Leci Alves Campos:
Requer ao Prefeito Municipal a relação das entidades que receberam subvenção em
2014, valor recebido e número da Lei de Utilidade Pública das mesmas. Aprovado, dez
votos. O vereador Flávio de Almeida propôs requerimento verbal: “eu queria pedir para
a Comissão de Participação Popular uma audiência pública com o tema ‘Habitação’.
Aprovado por dez votos. O vereador Leci Alves Campos disse: “eu, como Presidente da
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Comissão de Participação Popular, tomaremos as providências, senhor vereador Flávio e
a gente já vai fazer a convocação pública e te retorna”. O vereador André Luiz Vieira da
Silva também propôs requerimento verbal: “eu queria que o Executivo, pedir mais uma
vez, encaminhasse a esta Casa uma cópia de inteiro teor do contrato da Via Ouro com a
Prefeitura de Nova Lima”. Aprovado por dez votos. O vereador André Luiz Vieira da
Silva propôs outro requerimento verbal: “na verdade é uma moção. Nós tivemos na
Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, um evento na Universal e nós tivemos uma
infeliz manifestação, aonde não convém aqui nem comentar o conteúdo, a forma que foi
feita esta manifestação, até para não dar voz a retardados. Mas o que eu queria, na
verdade, era agradecer, que esta Casa enviasse um agradecimento tanto ao comando da
Guarda Municipal como ao comando da Polícia Militar aqui em Nova Lima, que
tiveram, nós não tínhamos programado e não imaginávamos também haver uma
manifestação na frente da igreja em um evento aonde se fala da Paixão de Cristo. E
como teve uma manifestação que não era prevista, então, a gente contou com a boavontade tanto da Guarda como da Polícia, tanto do turno da Sexta-feira da Paixão como
o do seguinte. O vereador Flávio pode até me auxiliar, porque caiu justamente no
horário, mais ou menos, em que eles estariam trocando de turno, e tanto os que estavam
na Sexta-feira da Paixão como os que entraram, os que estavam saindo como os que
entraram, eles nos deram uma cobertura, foram de uma presteza sem tamanho, dando
condições de o evento ocorrer tranquilamente. Então, eu gostaria que enviasse um
agradecimento ao comando tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar
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respectivo a essas guarnições que estavam de serviço nesses dois dias. Só aproveitando
este requerimento, como já passou muito tempo, é porque a gente viveu momentos
atípicos aqui nas últimas reuniões. Eu queria aproveitar e parabenizar o vereador
Alessandro Coxinha que, no momento em que o senhor não esteve presente, conduziu
esta Casa de forma, a meu ver, esplêndida, muito boa a sua condução tanto nas questões
aqui aonde eram mais polêmicas, o senhor tomou a postura correta, como na última
sessão aonde o senhor conduziu brilhantemente. Eu gostaria de parabenizá-lo”.
Requerimento aprovado por dez votos. O vereador José Guedes afirmou: “quero
também parabenizar o colega Coxinha pela sua atuação como Presidente da Câmara, um
jovem promissor na política e, realmente, o Coxinha conduziu aqui as reuniões muito
bem conduzidas, e nós tivemos aqui momentos difíceis e o Coxinha suplantou”. A
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira falou: “eu gostaria é de cumprimentá-lo pela
sua passagem pela prefeitura de Nova Lima. Foi uma passagem rápida, mas que deixou
marcas nesta cidade. Então, o senhor está de parabéns pela condução do município de
Nova Lima durante os dias passados aí. Parabéns, Presidente”. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus,
declarou encerrada a reunião._______________________________________________

