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Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dez de junho 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. Logo após, comunicou que a Ata da Reunião Ordinária do dia três de junho 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 1.450/2014, autoria do vereador Leci Alves Campos, que
“Dispõe sobre o embarque e desembarque de pessoas idosas acima de 60 anos nos
veículos de transporte coletivo urbano no Município de Nova Lima dá outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 2) Projeto de Lei nº 1.451/2014, autoria do vereador Gilson Antônio Marques,
que “Altera a Lei nº 2.191 de 30 de dezembro de 2010”. O Plenário consultado pelo
Senhor Presidente, conforme solicitação do vereador Flávio de Almeida, dispensou
pareceres e interstícios para a votação deste projeto; 3) Projeto de Lei nº 1.452/2014,
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de gratificação de risco de
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vida aos Servidores Públicos Municipais detentores do Cargo Efetivo de Fiscal, além de
dar outras providências”. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente, conforme
solicitação do vereador Flávio de Almeida, dispensou pareceres e interstícios para a
votação deste projeto. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira disse: “hoje eu
estive visitando a sala de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, e eu acho que é
justo que eles mereçam esta gratificação porque, realmente, eu vou falar do fiscal de
meio ambiente porque eu tive oportunidade de estar lá conversando com eles, discutindo
com eles o cargo deles. Então, realmente, eles vão para as perícias, eles vão para as
fiscalizações completamente indefesos, eles não têm um colete que marca que eles são
fiscais, eles não têm uma carteirinha que prova que eles são fiscais, então, eles correm
risco porque as pessoas que eles estão lá fiscalizando, muitas vezes, ficam sem saber se,
realmente, é ou não é aquela pessoa. Vão em carro comum, o carro não tem
identificação nenhuma como é da fiscalização do Meio Ambiente. Então, eu estou
falando pelos fiscais do meio ambiente, que eu tive a oportunidade de estar discutindo
isso com eles hoje”; 4) Projeto de Lei Complementar nº 1.453/2014, autoria do Poder
Executivo, que “Altera a Lei Municipal nº 2.007, de 28 de agosto de 2007, no tocante à
alteração do zoneamento das quadras nºs 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24,
25, 26, 27, 28, 30, 36 e 37, situadas no Loteamento denominado Oswaldo Barbosa Pena
II, além de dar outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça
para emissão de parecer. O Senhor Presidente afirmou: “recomendando à Comissão para
lembrar que este projeto terá que ser feito audiência pública; 5) Projeto de Resolução
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nº 134/2014, autoria da Mesa Diretora, que “Recompõe o subsídio mensal dos
vereadores com base na Súmula 73 do Tribunal de Contas de Minas Gerais e contém
outras providências”. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente, conforme
solicitação do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, aprovou a confecção de parecer
conjunto para este projeto. O Senhor Presidente informou: “isso aqui é correção deste
ano porque desde 2008 que a Casa não tem correção. Não é aumento, até porque a Casa
tinha dois..., os vereadores, pela Constituição Federal, têm duas opções, ou ele colhe o
aumento do funcionalismo público que acabou de ter, foi doze por cento, ou ele pode
optar pelo efeito cascata, deputado federal, estadual e cai cá no vereador, isso já é
natural. Então, como a Casa optou em 2007 por este aumento de acordo com o
deputado, desde 2007 que a Casa não tem aumento. O dia em que o deputado terá o
aumento, aí cai aqui, não precisa nem de lei, é automático. Este é simplesmente uma
correção monetária”. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer
da Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 278/2014, que
“Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Pedro Carlos Bitencourt
Marcondes”. O Senhor Presidente comunicou: só lembrar aos vereadores e ao público
que este Título é porque este cidadão, hoje, é o Presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais e reside na cidade de Nova Lima, no Morro do Chapéu”. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto; 2) Parecer da Comissão de Serviços
Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.419/2014, que “Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Exercício de 2015 e dá
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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
da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.438/2014, que
“Dispõe sobre o funcionamento e a estrutura do sistema bancário no Município 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; 4) Parecer
da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.439/2014,
que “Dispõe sobre o fornecimento de adoçante líquido aos portadores de diabetes da
rede pública de saúde no Município de Nova Lima”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas; 5) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais
referente ao Projeto de Lei nº 1.440/2014, que “Institui no âmbito do Município de
Nova Lima a Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema
Único de Saúde e dá outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto; 6) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais
referente ao Projeto de Lei nº 1.441/2014, que “Dá denominação à via pública que
menciona, além de dar outras providências” – Rua Elza Ramos Júlio. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto; 7) Parecer da Comissão de Legislação e
Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.442/2014, que “Autoriza o Poder Executivo a
criar o Centro Municipal de Fisioterapia e dá outras providências”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Serviços
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Públicos Municipais; 8) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao
Projeto de Lei nº 1.443/2014, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do
Programa de Combate ao Tabaco em todas Unidades Básicas de Saúde no município 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;
9) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.444/2014, que “Revoga a Lei Municipal nº 2.124, de 02/12/2009, dispõe sobre a
criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas, COMAD, além de dar outras providências”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais; 10) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao
Projeto de Lei nº 1.445/2014, que “Cria o Monumento Natural Rego dos Carrapatos”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à
Comissão de Serviços Públicos Municipais; 11) Parecer da Comissão de Legislação e
Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.446/2014, que “Dispõe sobre a divulgação de
todos os dados referentes às implantações de conjuntos habitacionais ou loteamentos
que tenham alguma participação do Poder Público Municipal, no Município 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; 12) Parecer
da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.447/2014, que
“Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras providências” –
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Esperança Futebol Clube. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto.
O Plenário consultado pelo Senhor Presidente, conforme solicitação do vereador Nélio
Aurélio de Souza, dispensou pareceres e interstícios para a votação deste projeto;
13) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.449/2014, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Ivone
Rodrigues Guimarães. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que
foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Dando continuidade, o
Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Decreto Legislativo
nº 279/2014, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Antônio
Carlos Mendes Barboza”. Em primeira e única votação, aprovado por nove votos e
encaminhado à promulgação; 2) Projeto de Lei nº 1.435/2014, que “Dispõe sobre a
publicação oficial da relação dos medicamentos de uso contínuo e insumos disponíveis
no Município de Nova Lima e dá outras providências”. Em segunda e última votação,
aprovado por nove votos e encaminhado à sanção; 3) Projeto de Lei nº 1.451/2014, que
“Altera a Lei nº 2.191 de 30 de dezembro de 2010”. Em primeira e segunda votação,
aprovado por nove votos e encaminhado à sanção; 4) Projeto de Lei nº 1.452/2014, que
“Dispõe sobre a concessão de gratificação de risco de vida aos Servidores Públicos
Municipais detentores do Cargo Efetivo de Fiscal, além de dar outras providências”. Em
primeira e segunda votação, aprovado por nove votos e encaminhado à sanção;
5) Projeto de Lei nº 1.447/2014, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que
menciona e dá outras providências” – Esperança Futebol Clube. Em primeira e segunda
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votação, aprovado por nove 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 Senhor Presidente faça encaminhar uma Moção de
Congratulações à Secretaria Municipal de Educação, através do seu Secretário, Adriano
Alisson Vaz e toda a sua equipe gestora, pela inauguração no último dia 08 de junho de
2014 do novo prédio da Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha, localizada no Bairro
Jardim Canadá. Aprovado, nove votos. 2) Do vereador Leci Alves Campos: Requer ao
Prefeito Municipal que a Secretaria de Educação apresente a relação dos ocupantes do
cargo comissionado de Coordenador Pedagógico, com nome completo, endereço,
situação funcional se funcionário de carreira ou não, data da nomeação e local de
trabalho. Aprovado, oito votos. 3) Do vereador Gilson Antônio Marques: Requer ao
Prefeito Municipal que providencie junto à Secretaria de Esportes e Lazer a instalação
de equipamentos de academia ao ar livre no Bairro Nova Suíça. Aprovado, oito votos.
4) Do vereador Fausto Niquini Ferreira: Requer que esta respeitosa Casa solicite ao
Prefeito Municipal que avalie a possibilidade de disponibilizar, além de profissional de
Educação Física conforme Lei nº 2.354/2013, a inserção de profissionais de fisioterapia,
enfermagem e um nutricionista para acompanhamento das atividades nas academias a
céu aberto. Aprovado, oito votos. O vereador Fausto Niquini Ferreira falou: “eu gostaria
de aproveitar e agradecer o prefeito Cassinho por ter sancionado hoje a Lei de número
2.441, na qual fica instituído o Conselho e o Fundo Municipal de Proteção dos Animais;
gostaria de lembrar que foi de minha indicação. Agradecer também ao prefeito Cassinho
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a criação do Centro Administrativo no Parque Municipal do Rego dos Carrapatos; é de
minha autoria o requerimento do início do ano passado que solicitava a revitalização do
Rego dos Carrapatos. Aquele local é um local que eu gosto muito porque nas manhãs,
todos os dias, eu e mais dezenas de pessoas fazemos as nossas caminhadas naquele
ambiente. E fiquei muito feliz de ver que o prefeito, viu vereadora Ângela Lima que é a
líder do governo, fiquei muito feliz em ver que, realmente, o prefeito tem empenhado
para revitalizar e melhorar aquele espaço que nós temos ali, no centro da cidade, um
local que, realmente, merece todo o nosso cuidado. Também já estou vendo lá que
deverão ser implantados lá os aparelhos para ginástica e alongamento. Gostaria também
de aproveitar e convidar todos os vereadores e todo o público presente para a audiência
pública sobre a proteção dos animais, no dia dezesseis, segunda-feira, às 19h30, aqui
nesta Casa”. 5) Do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao Senhor Presidente envie
moção de pesar à família enlutada da Sra. Maria das Dores de Assis Dias, mãe do
estimado músico Paulo Roberto de Assis Dias, residente à Rua Califórnia, nº 132,
Bairro Jardim das Américas (BNH) / Nova Lima. Aprovado, sete votos. 6) Do vereador
Leci Alves Campos: Requer ao Prefeito Municipal a implantação do cartão magnético
para fornecimento de ticket alimentação. Aprovado, sete votos. 7) Da vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira: Requer ao Chefe do Poder Executivo que determine à
Secretaria Municipal de Obras e Serviços que providencie a limpeza e pintura dos
meios-fios das Ruas Coelho Neto, Castor Cifuentes, Ari Barroso, Professor Isauro
Araújo e Monte Sião, no Bairro Parque Aurilândia. Aprovado, sete votos. 8) Do
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vereador Gilson Antônio Marques: Requer que esta Casa Legislativa encaminhe moção
de aplausos à Coordenadoria da Mulher, na pessoa da Sra. Maria de Lourdes Santos
Borges e para a vencedora do Concurso Mãe Nova-limense 2014, a Sra. Iris de Araújo
Fernandes, moradora e representante do Bairro Honório Bicalho. Aprovado, sete votos.
9) Do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao Senhor Presidente seja enviada moção
de aplausos a todos os envolvidos e participantes da Quadrilha do Pé Roxo, em nome do
Presidente do grupo e marcador da quadrilha, Sr. Hudson Carlo Silva, residente à Av.
Rio das Velhas, nº 95, Bairro Nossa Senhora de Fátima. Aprovado, sete votos. 10) Do
vereador Leci Alves Campos: Requer ao Prefeito Municipal a remoção do poste de
energia na Rua Albertina Lopes Guimarães próximo ao número 180. O Senhor
Presidente informou: “vereador, este requerimento da Sua Excelência, eu despachei ele
quando eu estava lá na prefeitura, estou me lembrando; não fizeram. Inclusive, o rapaz
que trabalha na Secretaria de Obras me deu a certeza que ia fazer e ia tomar
providências. Infelizmente, em Nova Lima, essas coisas acontecem mesmo porque as
coisas aqui são tão devagar, o povo hoje já está por aqui com agendamento. Para
agendar alguma coisa com o prefeito ou com... Eu pelo menos, graças a Deus, não tenho
este problema, quem estiver ali é atendido tudo na hora. Ninguém aguenta agendamento
mais e promessa. Político, hoje, que não tiver velocidade para resolver as coisas não vai
fluir, não é só aqui em Nova Lima não, é no Brasil inteiro porque o povo está por aqui.
Isso aqui, se eu tiver a oportunidade de entrar lá, eu vou chamar ele lá e vou falar com
ele porque isso é uma vergonha. Ele falou para mim na frente lá que estava tomando
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providências”. Em discussão, o vereador Leci Alves Campos registrou: “e o curioso,
todos nós devemos transitar por aquela rua, que é uma rua principal que sai da avenida e
dá acesso ao Bairro Cristais. O poste está caído na porta da casa da dona, daqui a
pouquinho ela não consegue sair da casa dela mais, e ninguém está enxergando o poste
caído lá”. O Senhor Presidente disse: “cair na cabeça do funcionário da prefeitura que
falou que ia tirar ele de lá”. O vereador Leci Alves Campos afirmou: “é uma pessoa
muito humilde, talvez seja por isto, por ela ser muito humilde ninguém quer resolver o
problema dela”. Aprovado, sete votos. O vereador Silvânio Aguiar Silva falou: “na
verdade, Senhor Presidente, o que eu vou falar é breve, é um agradecimento ao Prefeito
Municipal. Estivemos hoje com o prefeito tentando tratar a questão do Córrego Maria
Lúcia lá em Bela Fama. Aquele córrego está aberto, a gente já fez aqui o ano passado
requerimento e tivemos vários e vários ofícios que foram encaminhados para a
administração municipal e, até então, isso não tinha sido resolvido. E hoje, eu quero até
colocar aqui para a vereadora Ângela, que me surpreendeu muito o prefeito, ligou para o
Secretário de Obras, imediatamente tratou de arrumar uma máquina para a gente
resolver aquela questão que o córrego está todo assoreado. Então, fica aqui o meu
agradecimento pela sensibilidade do prefeito”. O Senhor Presidente indagou: “já
fizeram, vereador?”. O vereador Silvânio Aguiar Silva respondeu: “não, vão fazer, se
Deus quiser, Senhor Presidente”. O Senhor Presidente registrou: “agradece depois que
fazer senão você vai ter que agradecer várias vezes. Com todo respeito que estou
falando a Sua Excelência”. O vereador Silvânio Aguiar Silva disse: “eu acredito, Senhor
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Presidente, pelo o que eu vi do prefeito lá, que esta obra vai ser feita sim. Quero também
agradecer aqui, de público, ao vereador Gilson Marques, ao vereador que não está
presente agora, Alessandro Luiz Bonifácio, por ter ido participar da reunião que nós
organizamos na Bela Fama e que convidados foram e tiveram lá discutindo a questão da
segurança na nossa região. Nós já tivemos resultados que foram extremamente
interessantes com relação a esta reunião que foi feita no bairro. Então, eu acredito que...
e continuo convocando aqui a Casa para participar conosco de todas as ações, não só no
Bairro Bela Fama, mas em todos os bairros que possam trazer benefícios para a nossa
comunidade. Mais uma vez, obrigado vereador Gilson, obrigado vereador Alessandro
Luiz Bonifácio e a Comissão de Direitos Humanos que esteve presente lá conosco. E,
por último, agradecer também, mais uma vez, hoje é o meu dia de agradecimento, ao
prefeito Municipal que também, hoje, se disponibilizou a resolver a questão da Praça de
Bela Fama. Bela Fama tem uma praça que é muito acanhada, está mal iluminada e
também há muito tempo a gente vem requerendo isso do prefeito, e ele com o Secretário
de Meio Ambiente se disponibilizou a tirar aquele viveiro de mudas que tem lá, que é
um pedido antigo dos moradores, tirar aquele viveiro de mudas lá e fazer uma
ampliação daquela praça. São essas as minhas manifestações”. O Senhor Presidente
afirmou: “vamos rezar vereador”. O vereador José Guedes propôs requerimento verbal:
“eu gostaria de fazer um requerimento para que a prefeitura limpe a Banqueta. A
Banqueta está uma imundície na região ali da Volta Redonda, você não consegue passar
lá, o barro ficou podre com aqueles dejetos, a carniça cheira menos, fede menos. Então,
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a prefeitura, já dei umas dicas porque no tempo dos ingleses tinha uma turma que
pegava lá próximo ao Bicame, encontrava-se lá na região dos Cristais, e a outra pegava
na Máquina até os Cristais diariamente. É o cartão postal de Nova Lima, eu fico
envergonhado. Poxa, quantos milhões e milhões que essa Consita ganha aí para limpar a
cidade? Então, vai ficar aí a dica novamente. Aquela Banqueta era enorme, ela tem que
ser limpa é diariamente, não é de seis em seis meses, de ano em ano não. Então, o meu
requerimento é neste sentido”. Aprovado por sete votos. A vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira comunicou: “Senhor Presidente, eu só queria dar uma informação, a partir
de segunda-feira passada, o Luciano Datto é o novo Presidente do PMDB”. O Senhor
Presidente falou: “parabéns ao Luciano Datto, Presidente do PMDB”. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de
Deus, declarou encerrada a reunião.__________________________________________

