Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia doze de junho 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 e Sandro Lima –
Secretário Ad Hoc. 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
ausência justificada dos vereadores Ailton Soares Amaral, Cássio Magnani Júnior e
Renato Faria Silva. O vereador Luciano Vitor Gomes assinou o livro de presença ao
final da reunião. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, adiou a leitura de Atas.
O vereador Ronaldes Gonçalves Marques justificou a ausência do vereador Cássio
Magnani Júnior. Logo após, o Senhor Secretário proferiu leitura da correspondência
recebida: Ofício Gab. P. nº 0080/12 do Deputado Estadual Pinduca Ferreira. Informa
que o município de Nova Lima foi indicado em sua emenda parlamentar para receber o
valor de cinquenta e cinco mil reais para a aquisição de uma ambulância, atendendo
pedido do vereador José Guedes. Continuando, o Senhor Presidente retirou de pauta por
ausência de assinaturas os Pareceres da Comissão de Legislação e Justiça referente aos:
1) Projeto de Lei nº 1.243/2012, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Promoção da Igualdade Racial e da outras providências”; 2) Projeto de Lei
nº 1.244/2012, que “Altera os incisos I e II, além de incluir o inciso III ao artigo 4º da
Lei nº 2.256, de 06 de março de 2012, que ‘Estima a Receita e fixa a Despesa do
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Município de Nova Lima para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências”.
Prosseguindo, colocou em discussão e votação requerimento de autoria do vereador
Marcelino Antônio Edwirges: “Requer que esta respeitosa Casa, através de Moção de
Aplausos, envie congratulações à Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura
de Nova Lima e ao Grupo Bandeirantes de Comunicação pela realização do evento
chamado ‘Estação New Orleans Nova Lima’ que ocorreu nos dias 02 e 03 de junho, que
movimentou a cidade e elevou o município no cenário da música, com artistas de nível
internacional e grandes grupos culturais de Nova Lima, relembrando pessoas ilustres
como o saudoso Zé Fuzil”. Aprovado, 05 votos. O vereador José Guedes, inscrito no
Grande Expediente, informou que falaria na próxima semana. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus,
declarou encerrada a reunião._______________________________________________

