Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia doze de março de dois mil e treze, 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, Alessandro Luiz Bonifácio – VicePresidente 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. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia vinte e seis de
fevereiro de dois mil e treze. Em discussão, o vereador José Guedes solicitou que a
mesma fosse retificada. Em votação, foi aprovada. Continuando, o Senhor Presidente
solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei
nº 1.291/2013, autoria do Poder Executivo, que “Institui o Conselho Municipal do
Trabalho e Renda do Município de Nova Lima, CMTR, o Fundo Municipal de Trabalho
e Renda, FMTR, além de dar outras providências”. O Senhor Presidente informou que
este projeto ficará na Secretaria da Casa conforme decisão das Comissões e, por
enquanto, não será encaminhado às mesmas. A vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira ressaltou que se o prefeito mandar os projetos com maior antecedência, facilitará
o trabalho da Câmara e dará tempo de os vereadores fazerem uma análise com mais
critério e rigor. Afirmou que necessitam ter mais informações em tempo hábil. O Senhor
Presidente registrou o prazer em receber na Câmara a Delegada de Polícia, Doutora
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Glória Maria Ferreira Duarte, a Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres,
Senhora Maria de Lourdes dos Santos Borges e a Assistente Social e Assessora Técnica
do Centro de Referência da Mulher, Rosana Solano Rocha. 2) Projeto de Lei
nº 1.292/2013, autoria do Poder Executivo, que “Revoga a Lei Municipal nº 2.270, de
03/04/2012, além de dar outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação
e Justiça para emissão de parecer. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente,
autorizou a inclusão na pauta e leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação e
Justiça referentes ao Projeto de Lei nº 1.285/2013, que “Altera a Lei Municipal
1.714/2002, criando a Administração Regional Nordeste, AR-Nordeste, as Unidades
Administrativas e Cargos em Comissão infra descritos, além de dar outras providências
e ao Projeto de Lei nº 1.286/2013, que “Altera a Lei Municipal 1.714/2002,
acrescentando os Cargos em Comissão infra descritos junto à Estrutura Organizacional
da Administração Regional Noroeste, AR-Noroeste, além de dar outras providências”.
A comissão emitiu parecer favorável à tramitação dos projetos que foram encaminhados
à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. O Senhor Presidente solicitou
a leitura do Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos
Municipais; e Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei
nº 1.289/2013, que “Promove a complementação dos Cargos Públicos Efetivos
constantes na Lei Municipal 2.085, de 01/06/2009, além de dar outras providências”. O
Plenário dispensou interstícios para a votação deste projeto. Prosseguindo, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 1.289/2013. Em
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discussão, o vereador José Guedes lembrou que fizeram um acordo com a Prefeitura
para o envio da relação com a colocação dos concursados, informando quantos foram
chamados. Afirmou que irá votar em confiança e espera que o Prefeito libere a relação
completa conforme entendimento entre os dez vereadores. Em primeira e segunda
votação, aprovado por nove votos e encaminhado à sanção. Na sequencia, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação requerimento de autoria do vereador Flávio
de Almeida: Requer desta Egrégia Casa que solicite ao Poder Executivo que encaminhe
o Projeto de Lei criando a diferenciação salarial em níveis hierárquicos conforme Lei
Municipal 2.189/2010. Aprovado, nove votos. O vereador José Guedes solicitou que a
Presidência da Câmara envie ofício pedindo ao Prefeito informações sobre a obra do
Posto Médico do Cascalho. O Senhor Presidente comunicou que atenderá a solicitação
do vereador José Guedes. Informou que encaminha à Comissão de Serviços Públicos
Municipais os Projetos de Lei 1.285/2013 e 1.286/2013 que havia encaminhado à
Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, comissão que a partir de hoje,
por coerência, será a última a emitir parecer. O vereador Flávio de Almeida informou
que a Comissão de Serviços Públicos Municipais reunir-se-á na quinta-feira, às quatorze
horas na antessala. O Senhor Presidente passou a Presidência ao Vice e fez
requerimento verbal solicitando ao Executivo que envie com urgência para a Câmara a
relação do concurso, constando nomes dos aprovados e dos que foram chamados,
comprovando que os concursados não foram e nem serão lesados. Lembrou que, hoje,
aprovaram o Projeto de Lei nº 1.289/2013 e a relação dos concursados deveria constar
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no projeto. Afirmou que este documento é de enorme importância para verificarem se a
chamada do governo anterior foi dentro do cronograma porque passar alguém na frente
de um concursado é lamentável e desonesto. O vereador José Guedes falou que passar
pessoas na frente de concursados vem de longa data. Disse que tem certeza de que o
prefeito Cássio não negará documentações para a Câmara porque já foi vereador e sabe
como funciona. O vereador Silvânio Aguiar Silva falou que a maioria dos concursados
são da área da educação. Afirmou que a Casa agiu certo ao dar celeridade a este projeto.
Declarou que defende a ex-Secretária de Educação, vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira, pois considera que as pessoas chamadas obedeceram a ordem do concurso.
Ressaltou que se houver alguma irregularidade neste processo, basta acionarem o
Ministério Público. O vereador Nélio Aurélio de Souza disse que seu requerimento é
legítimo, pois tenta resguardar pessoas de serem lesadas pelo município. Afirmou que
não está levantando dúvidas, apenas cumpre seu papel de vereador que é fiscalizar.
Registrou que quer ver o cronograma de todos os concursados chamados. O vereador
Leci Alves Campos cumprimentou as Comissões pela celeridade dada a este processo.
Disse que se houver dúvidas sobre classificação e contratação dos concursados,
problemas ou equívocos, a Casa deve acionar o Ministério Público. Afirmou que não
acredita que isto aconteça porque conhece e sabe que o Secretário de Administração e o
Chefe de RH são pessoas sérias. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira salientou
que, enquanto Secretária de Educação, fez tudo com a maior lisura. Relatou que foi
chamada quatro vezes pela Promotora para apresentar o procedimento de chamadas dos
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concursados na Secretaria de Educação. Disse que o papel dos vereadores é fiscalizar e
corrigir o que estiver errado. O vereador André Luiz Vieira da Silva esclareceu que
ocorreu um erro do Executivo que não atendeu um pedido dos vereadores. O vereador
Leci Alves Campos recordou que os integrantes das três comissões solicitaram a relação
dos concursados ao Executivo. Informou que procurou o Chefe do RH da Prefeitura,
Senhor Celso, que lhe mostrou a relação dos aprovados e a classificação; por isto votou
a favor. O vereador Fausto Niquini Ferreira falou que é fácil resolver isto. Ressaltou que
qualquer cidadão nova-limense concursado que se sentir lesado deve procurar os
vereadores e eles irão investigar. Requerimento aprovado por nove votos. O Senhor
Presidente reassumiu a Presidência e comunicou que procederiam à homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. Convidou para compor a Mesa: a Delegada de Polícia, Doutora
Glória Maria Ferreira Duarte e a Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres,
Senhora Maria de Lourdes dos Santos Borges. O Senhor Secretário ressaltou que os
vereadores, com imenso orgulho, homenageiam as mulheres pela comemoração do Dia
Internacional da Mulher, demonstrando respeito e consideração a todas. Afirmou que os
legisladores devem atuar e trabalhar pela efetiva luta, defesa e apoio às políticas
públicas para as mulheres, assim, estarão no rumo certo para o fim da desigualdade
entre os sexos e o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres.
Parabenizou e agradeceu as mulheres presentes. A Senhora Maria de Lourdes dos
Santos Borges, Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, proferiu leitura de
uma mensagem

da Vice-Prefeita Fatinha Aguiar. Esclareceu que necessitam
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implementar políticas públicas para as mulheres para a equidade de gênero e a luta por
igualdade de direitos. Informou que o Centro de Referência é um equipamento de
enfrentamento à violência contra a mulher. Solicitou à Casa que crie espaços para as
discussões das políticas públicas para as mulheres. Agradeceu pela homenagem. Disse
que estão disponíveis, por meio da Coordenadoria, para discutir e subsidiar objetivando
construir no município uma sociedade mais justa e igualitária. A Dra. Glória Maria
Ferreira Duarte, Delegada de Polícia, ressaltou que retorna à Casa Legislativa, com
imenso prazer, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Relatou que a delegacia
especializada de atendimento à mulher surgiu a partir dos movimentos feministas em
meados da década de oitenta; tem um papel fundamental neste enfrentamento e trabalha
na garantia de direitos. Falou que há comarcas, como a de Nova Lima, que ainda não
têm delegacias de atendimento à mulher, embora haja um projeto de âmbito nacional
para que todos os municípios tenham estas delegacias. Afirmou que precisam avançar
em Nova Lima, pois é necessário que exista no município um equipamento ao qual a
mulher tenha acesso e receba tratamento humanizado e sensibilizado. Contou que há
informações de que Nova Lima será contemplada com mais dois delegados; um dos
objetivos é a implantação de uma delegacia de mulheres, mas para isto são necessários
policiais, prédio, equipamentos e mobiliário. Registrou que conta com a Câmara e o
Executivo para dar andamento no projeto de criar no município uma delegacia de
atendimento às vítimas de violência contra a mulher. Deixou o seu compromisso à
frente da Delegacia Regional: lutar para que Nova Lima tenha mais este instrumento de
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combate à violência que visa garantir que as mulheres nova-limenses não sofram
caladas, consigam enfrentar e pôr fim ao ciclo de violência. A vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira e os vereadores Flávio de Almeida, José Guedes, Leci Alves Campos,
Silvânio Aguiar Silva, André Luiz Vieira da Silva, Fausto Niquini Ferreira, Gilson
Antônio Marques e Alessandro Luiz Bonifácio parabenizaram, homenagearam e
exaltaram todas as mulheres. Afirmaram que com enorme satisfação a Câmara realiza
esta comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Lembraram de uma triste realidade
presente no dia-a-dia das famílias brasileiras: a violência de gênero e que os números
deste crime no país são alarmantes. Salientaram que é preciso dar um fim à violência
contra as mulheres em Nova Lima por meio de ações oriundas do trabalho conjunto
entre Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, Delegacia de Atendimento à
Mulher, Legislativo e Executivo. Logo após, o Senhor Presidente convidou alguns
vereadores para entregar homenagens. O vereador Flávio de Almeida entregou à
Senhora Rosana Solano Rocha. O Vice-Presidente Alessandro Luiz Bonifácio entregou
à Senhora Maria de Lourdes dos Santos Borges. O vereador André Luiz Vieira da Silva
entregou à Dra. Glória Maria Ferreira Duarte. O vereador Fausto Niquini Ferreira
entregou à vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. O Senhor Presidente agradeceu e
parabenizou todas as mulheres, em nome da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira,
pelo Dia Internacional da Mulher. Afirmou que todas merecem seu respeito, mas
homenageia e agradece três mulheres especiais na vida dele: sua mãe, sua filha e sua
esposa. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de
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Deus, declarou encerrada a reunião.__________________________________________

