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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia sete de fevereiro 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
que determine a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia dezessete de janeiro de dois
mil e doze. Em votação, foi aprovada. O Senhor Secretário proferiu leitura das
correspondências: 1) Ofício do Movimento Atitude Nova Lima, de seis de fevereiro de
2012, convidando os vereadores a participarem do ato público “Manifestação Cratera
MG-030 – O pesadelo continua” no dia onze de fevereiro de 2012. O vereador Renato
Faria Silva esclareceu que o atual governo herdou uma obra mal feita, visto que os
trechos que caíram foram construídos no governo anterior. Lembrou que os trechos em
frente ao Serena Mall e após a Barreira foram feitos na administração do Deputado
Federal Vítor Penido de Barros. O vereador José Geraldo Guedes disse que dezenas de
obras caríssimas e recentes do atual governo estão desmoronando, afirmou que irá
relacioná-las e apresentar na próxima reunião; 2) Encaminhamento feito pela
Presidência de cópia dos ofícios 036 e 037/2012/GABIP, ambos de autoria do Poder
Executivo Municipal, de seis de fevereiro de 2012. O vereador Marcelino Antônio
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Edwirges relatou que conversou com a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas e solicitou aos demais vereadores, caso tenham alguma emenda ao orçamento,
que entreguem até o final desta semana, pois a comissão fará um esforço concentrado a
fim de apresentar o parecer e acabar com as conversas fiadas. O vereador Cássio
Magnani Júnior disse que o orçamento não possui novidade, foi moldado nos planos de
governo feitos nos últimos anos pelo Chefe do Executivo, foram feitas alterações em
valores, mas não ocorreram mudanças substanciais que trouxessem novidades a serem
apreciadas pela Casa. Afirmou que, infelizmente, a Câmara incorreu em erro, pois nada
justifica o fato de não votarem o orçamento em tempo hábil, visto que possuem uma
assessoria ótima e verba para contratarem outros assessores. Ressaltou que nenhum dos
dez vereadores quer prejudicar o andamento dos programas de governo, muito menos as
instituições, mas está prejudicando porque o atraso acarreta prejuízos. Explicou que há
programas de imediata elaboração e curto prazo, como o carnaval que precisa de toda a
verba agora e o Villa Nova que necessita do dinheiro no início do ano. Relatou que está
na Câmara há seis mandatos, votou vinte e dois orçamentos, viu questões orçamentárias
serem debatidas de forma profunda, alteradas, mas tudo dentro do prazo previsto na lei.
Salientou que os vereadores não têm a prerrogativa de criar programas de governo, a
eles cabe observar a legalidade, constitucionalidade, se as verbas da Educação, Saúde e
a previsão para o pessoal estão dentro do limite, visto que os programas de governo são
prerrogativas do Executivo que foi eleito para isto. Destacou que acredita que tudo será
sanado com a medida da Comissão de Orçamento. O vereador Marcelino Antônio
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Edwirges defendeu a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas dizendo
que ela está fazendo seu trabalho e cumprindo seu papel com tranquilidade. Discordou
do vereador Cássio porque considera que houve alterações significativas na proposta
orçamentária. Afirmou que há um erro grotesco no orçamento onde constam os nomes
de todas entidades, mas não há o valor que cada uma irá receber. Registrou que aqueles
secretários que não querem prestar contas para a Casa devem sair do governo. Os
vereadores Ailton Soares Amaral, José Guedes, Sandro Lima, Ronaldes Gonçalves
Marques e José Raimundo Martins também discordaram do vereador Cássio.
Continuando, o Senhor Presidente consultou o Plenário que autorizou a entrada na Casa
e leitura das proposições de autoria do vereador Ailton Soares Amaral: 1) Projeto de Lei
nº 1.213/2012, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Mirtes Pires de
Souza; 2) Projeto de Lei nº 1.214/2012, que “Dá denominação à via pública que
menciona” – Glauco Sarti; 3) Projeto de Lei nº 1.215/2012, que “Dá denominação à via
pública que menciona” – Fuad Farah. Encaminhados à Comissão de Legislação e
Justiça para emissão de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura
dos pareceres: 1) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de
Lei nº 1.204/2011, que “Cria o Conselho Municipal de Educação de Nova Lima e dá
outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que
foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais; 2) Parecer da Comissão
de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.210/2012, que “Institui a
Semana Municipal do Estudante e o Dia Municipal do Estudante e contém outras
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disposições”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais; 3) Parecer Conjunto das
Comissões de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos Municipais e de Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.212/2012, que “Autoriza
o Poder Executivo a majorar o percentual previsto no artigo 37, IV da Lei Municipal
nº 2.219 de 19/07/2011, além de dar outras providências”. O Senhor Presidente colocou
em discussão e votação as duas emendas constantes no parecer: 1) Emenda modificativa
à ementa: “Autoriza o Poder Executivo a utilizar o valor limítrofe de R$ 1.835.000,00
(um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil reais) para realização das festividades
populares e tradicionais a ocorrerem no primeiro semestre de 2012, além de dar outras
providências”; 2) Emenda ao artigo primeiro: “Art. 1°. Fica autorizado o Poder
Executivo a utilizar a dotação orçamentária nº 02.001.04.122.0031 2.034 inerente à
promoção de festas populares e tradicionais no valor limítrofe de R$ 1.835.000,00 (um
milhão oitocentos e trinta e cinco mil reais) destinados às festividades carnavalescas”.
As emendas foram aprovadas por 09 votos. O Plenário consultado pelo Senhor
Presidente dispensou os interstícios para a votação do projeto na presente reunião.
Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei
nº 1.212/2012, que “Autoriza o Poder Executivo a majorar o percentual previsto no
artigo 37, IV da Lei Municipal nº 2.219 de 19/07/2011, além de dar outras
providências”. Em primeira e segunda votação, aprovado por 09 votos e encaminhado à
sanção. Na sequencia,
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Senhor Presidente colocou em discussão e votação
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requerimentos de autoria do vereador José Guedes: 1) “Requer que esta Casa faça por
encaminhar ao Excelentíssimo Prefeito 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”. Aprovado, 09 votos; 2) “Requer que esta Casa faça por
encaminhar ao Excelentíssimo Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência:
Que a prefeitura retire imediatamente os automóveis que se encontram no terreno acima
da Escola Municipal Áurea Lima Taveira (Caic)”. Aprovado, 09 votos. De autoria do
vereador Ailton Soares Amaral: “Requer em nome dos residentes da Rua Afrânio Pinto
de Almeida, Bairro Cabeceiras, que esta Casa faça por encaminhar ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência: De acordo com moradores
da citada rua, o zig-zag dificulta o acesso a suas residências, por isso fazem abaixoassinado a esta Casa como pedido de providências para que se verifique a possibilidade
de retirada do zig-zag e a construção de rua”. Aprovado, 09 votos. O vereador Renato
Faria Silva propôs requerimento verbal para solicitar fosse reiterado o pedido de
informação feito à prefeitura com relação ao episódio ocorrido há uns vinte dias na
Chácara Bom Retiro referente à suposta desapropriação. Relatou que a Comissão
Especial se reuniu, ele e os vereadores Zuca e Marcelino solicitaram o laudo e o estudo
à prefeitura e hoje vence o prazo de quinze dias para que o requerimento seja
respondido. Aprovado, 07 votos. O vereador Renato propôs outro requerimento, de
autoria dele e do vereador Ailton Soares Amaral, para cumprimentarem os dois blocos
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tradicionais do Bairro Retiro, Taioba e Marylou, pela excelente festa do pré-carnaval
realizada no último domingo. Aprovado, 07 votos. O vereador Cássio Magnani Júnior
propôs requerimento verbal para solicitar a modificação de dois pontos de ônibus; disse
que um se localiza em uma esquina em frente ao Supermercado BH, quando o ônibus
para no local, fecha completamente a rua, o que é um absurdo. Relatou que o outro é na
Avenida José Bernardo de Barros quase na confluência com a Rua Albertina Lopes
Guimarães, onde há alguns tachões dos quais os carros são obrigados a se desviar
quando há ônibus parado. Aprovado, 07 votos. O Senhor Secretário, atendendo
solicitação do Senhor Presidente, proferiu leitura de algumas informações do Sindicato
dos Servidores Públicos feitas pela Presidente Letícia Araújo: “Informes Sindserp.
Origem: Ação Social: alteração nas cestas de legumes, cestas básicas e na relação dos
servidores com direto a estes benefícios. Informações solicitadas oficialmente pelo
Sindicato. Origem: Administração: recarga dos vale transportes, previsão treze de
fevereiro”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.__________________

