Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia doze de agosto de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quinze minutos, reuniuse 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. Logo após, convidou todos para, de pé, ouvir o Hino
Nacional. Em seguida comunicou que as Atas das Reuniões Ordinárias dos dias sete de
julho e cinco de agosto de dois mil e quatorze foram encaminhadas aos gabinetes para
os vereadores conferirem-nas. Colocou-as em discussão; nenhum vereador se
manifestou. O Plenário aprovou as Atas. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a
leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.456/2014,
autoria do Poder Executivo, que “Majora os valores que menciona, complementando
aqueles dispostos na Lei Municipal nº 2.391, de 12/12/2013, que dispõe sobre a
Concessão de Auxílios, Contribuições e ou Subvenções Sociais”. O Senhor Presidente
disse: “eu vou encaminhar esse projeto à Comissão de Legislação e Justiça. Agora, eu
queria dar uma sugestão aos vereadores e se alguma das Suas Excelências quiser se
pronunciar. Como eu disse, aqui já tiveram duas pessoas reivindicando necessidade de
subvenção. Quem sabe os vereadores e as Comissões se entenderiam e durante a semana
faziam esse parecer em conjunto. Eu estou dando uma sugestão”. O vereador Silvânio
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Aguiar Silva afirmou: “Senhor Presidente, eu quero me manifestar sim. Como é do
conhecimento de todos os vereadores, a gente percebeu ali agora neste momento que os
escoteiros, por exemplo, ainda não receberam a quarta parte da subvenção que lhe é
devida. Então, já fica de minha parte aqui a intenção da gente fazer uma emenda
também incluindo o Grupo de Escoteiros de Nova Lima, sem nenhum prejuízo para as
outras entidades. Nós sabemos também de outras entidades que precisam de lei para
receber esta subvenção. Muito obrigado, Senhor Presidente”. O vereador Leci Alves
Campos falou: “Senhor Presidente, eu gostaria também de informar que esse projeto de
lei, de autoria do Executivo, estará sendo encaminhado para a Comissão de Legislação e
Justiça, e também eu acho muito importante a sugestão de Vossa Excelência quando
pede um parecer conjunto para que possamos agilizar a votação e, assim, as entidades
possam receber as suas subvenções dentro deste exercício efetivamente. Eu já gostaria
também de adiantar que eu vou ser autor de uma emenda aditiva acrescentando duas
entidades muito importantes que necessitam receber essa subvenção. Inclusive uma
delas está com o seu imóvel, no qual funciona o seu escritório, eles foram até
despejados por falta de receita. E em se tratando do objeto dessa entidade, é a primeira
entidade de Nova Lima que preocupou com o problema dos tóxicos na cidade, que seria
o NAT’S, que é o Núcleo de Atendimento aos Toxicômanos. Então, eu gostaria de
lembrar, mais uma vez, que eu estou sendo autor de uma emenda acrescentando a
subvenção para o NAT’S e também para a Associação Ciência e Cultura, todas as duas
aptas a receber a subvenção”. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente, aprovou a

3

confecção de parecer conjunto para este projeto. O vereador José Guedes registrou:
“Senhor Presidente, eu quero dizer que ano passado eu procurei o prefeito sobre a
subvenção de São Vicente de Paulo, de Santa Efigênia, lá no Bairro dos Cristais. Ele me
disse que ficaria para esse ano, que ano passado não seria possível. Procurei o Cassinho
há uns quinze dias atrás, reivindicando essa subvenção e ele disse para mim que para o
próximo ano. Então, eu vou entrar com emenda, São Vicente de Paulo presta um grande
serviço pelos menos favorecidos na cidade, São Vicente de Paulo ajuda muito o
município, ajuda muito o prefeito. Então, eu vou entrar com essa emenda e pediria à
Ângela que marcasse uma reunião com os vereadores e com o prefeito para garantirmos
que ele vai conceder essa verba, porque não adianta nada a gente fazer emenda aqui e o
prefeito chegar lá e não mandar pagar. Então, São Vicente de Paulo necessita muito, eu
conheço o trabalho do São Vicente de Paulo nos Cristais. É de utilidade pública, é de
direito. Não sou contra nenhuma entidade que receba os benefícios financeiros da
prefeitura, não sou contra, mas São Vicente de Paulo é um dos maiores merecedores da
cidade. Enrolou o ano passado, agora vai enrolar esse ano? Eu não vou aceitar”. O
Senhor Presidente informou: “o projeto... só vou lembrar aos vereadores que eu só estou
encaminhando para as comissões, ele não está sendo discutido”. A vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira disse: “Senhor Presidente, eu acho prudente, inclusive, a
gente fazer um levantamento de todas essas instituições que estão sendo colocadas
porque o prefeito mandou um projeto com valores, então as emendas também nós
vamos ter que colocar com valor, não? Certo? Então, eu acho que a gente tem que ter

4

essa prudência de em contato com o setor responsável na prefeitura, para a gente fazer
um levantamento dessas instituições que nós vamos colocar emenda, para saber o valor.
Enquanto Presidente da Comissão de Orçamento, isso aqui realmente nos interessa
enquanto Comissão de Orçamento”. O Senhor Presidente afirmou: “já foi combinado
com a Casa, com todos os vereadores, durante a semana as três Comissões se reúnem e
resolvem esse tipo de coisa. Estou encaminhando para a Legislação e Justiça com as
outras duas Comissões que fazem parte”. O vereador José Guedes falou: “é de meu
conhecimento que algumas entidades vão receber pela segunda vez, sendo que algumas
não receberam nem a primeira. Então, eu fico sem entender. Vou citar aqui, por
exemplo, SOBRAS. Fui informado que a SOBRAS já recebeu e está reivindicando
novamente e está nos planos do prefeito a SOBRAS. Não é justo dar para algumas duas
vezes e outras nenhuma”. O Senhor Presidente encaminhou o projeto às Comissões
competentes; 2) Projeto de Lei nº 1.457/2014, autoria da vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e contém
outras providências” – Associação Comunitária de Moradores Bairro Vila Passos.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 3) Projeto de
Lei nº 1.458/2014, autoria do vereador Gilson Antônio Marques, que “Dá denominação
à via pública que menciona” – Rua João Honorato Neto. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer; 4) Projeto de Lei nº 1.459/2014, autoria da
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal
a criação da Guarda Civil Municipal Ambiental e contém outras providências”.
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Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 5) Projeto de
Lei nº 1.460/2014, autoria do Poder Executivo, que “Institui o Programa Municipal de
Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social no Município de Nova Lima, além
de dar outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para
emissão de parecer; 6) Projeto de Lei nº 1.461/2014, autoria do Poder Executivo, que
“Cria o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, CMHIS, além de dar
outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 7) Projeto de Lei nº 1.464/2014, autoria do Poder Executivo, que “Retifica o
caput do artigo 16 da Lei Municipal nº 2.298, de 01/11/2012, além de dar outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 8) Projeto de Lei nº 1.465/2014, autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva, que
“Dá denominação à via pública que menciona, além de dar outras providências” – Rua
Francisco Clementino Rosário Filho. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça
para emissão de parecer. O Senhor Presidente nomeou o vereador Leci Alves Campos
como Presidente da Comissão de Legislação e Justiça em substituição ao autor da
proposição; 9) Projeto de Decreto Legislativo nº 284/2014, autoria do vereador André
Luiz Vieira da Silva, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr.
Domingos Sávio Barreto de Oliveira”. Encaminhado à Comissão Especial designada
pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, José
Guedes e Fausto Niquini Ferreira; 10) Projeto de Decreto Legislativo nº 285/2014,
autoria do vereador André Luiz Vieira da Silva, que “Concede Título de Cidadão
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Honorário de Nova Lima ao Sr. César Antônio Santos”. Encaminhado à Comissão
Especial designada pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores Gilson Antônio
Marques, Silvânio Aguiar Silva e Maria Ângela Dias Lima Pereira; 11) Projeto de
Decreto Legislativo nº 286/2014, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que
“Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Edson Alexandre Pereira”.
Encaminhado à Comissão Especial designada pelo Senhor Presidente, composta pelos
vereadores Flávio de Almeida, Leci Alves Campos e André Luiz Vieira da Silva.
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas 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; 2) Parecer
da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.455/2014, que
“Cria o Monumento Natural Açude de Matosinhos no Distrito de Honório Bicalho”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à
Comissão de Serviços Públicos Municipais; 3) Parecer da Comissão Especial referente
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 280/2014, que “Concede Título de Cidadão
Honorário de Nova Lima ao Pe. Wanderson José Guedes”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente,
conforme solicitação do vereador Leci Alves Campos, dispensou os interstícios para a
votação deste projeto; 4) Parecer da Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 281/2014, que “Concede o Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao

7

Sr. Marcos Maracanã”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto;
5) Parecer da Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo
nº 282/2014, que “Concede Título de Cidadã Honorária de Nova Lima à Sra. Reginalda
Lima Pereira”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto; 6) Parecer
da Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 283/2014, que
“Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Tenente José Moreira da Silva
Filho”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. Dando
continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de
Decreto Legislativo nº 278/2014, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova
Lima ao Sr. Pedro Carlos Bitencourt Marcondes”. Em primeira e única votação,
aprovado por nove votos e encaminhado à promulgação; 2) 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”. Em primeira votação, aprovado por
nove votos; 3) 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”. Em primeira votação, aprovado por nove votos; 4) 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”. Em segunda e última votação, aprovado por nove votos e encaminhado à
sanção; 5) 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
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no município de Nova Lima e dá outras providências”. Em primeira votação, aprovado
por nove votos; 6) 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”. Em primeira votação, aprovado por nove votos; 7) Projeto de Lei
nº 1.445/2014, que “Cria o monumento natural Rego dos Carrapatos”. Em primeira
votação, aprovado por nove votos; 8) 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”. Em primeira e única votação, aprovado por
nove votos e encaminhado à sanção; 9) Projeto de Lei nº 1.449/2014, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Rua Ivone Rodrigues Guimarães. Em
primeira e única votação, aprovado por nove votos e encaminhado à sanção; 10) Projeto
de Decreto Legislativo nº 280/2014, que “Concede Título de Cidadão Honorário de
Nova Lima ao Pe. Wanderson José Guedes”. Em primeira e única votação, aprovado por
nove votos e encaminhado à promulgação. Na sequência, o Senhor Presidente colocou
em discussão e votação os requerimentos: 1) Do vereador Leci Alves Campos: Requer
ao Prefeito Municipal a instalação de iluminação na Praça Djalma Felipe Gabrich no
Bairro Quintas. Aprovado, nove votos. 2) Do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao
Poder Executivo que seja solucionado pelas Secretarias competentes o transbordamento
do esgoto na Rua Três, nº 331, no Bairro Honório Bicalho – Banqueta do Matozinhos.
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Aprovado, nove votos. 3) Do vereador Gilson Antônio Marques: Requer que esta Casa
organize, nos termos regimentais, a realização de Audiência Pública para discutir sobre
a situação da Banqueta de Matozinhos, em Honório Bicalho. O vereador Gilson Antônio
Marques permitiu que o vereador Alessandro Luiz Bonifácio participasse deste
requerimento. Aprovado, nove votos. 4) Do vereador José Guedes: Requer ao Prefeito
Municipal a instalação de Tele Centro no Bairro Chácara dos Cristais. Aprovado, nove
votos. 5) Do vereador Leci Alves Campos: Requer ao Senhor Presidente envie moção de
pesar à família enlutada do Sr. Sebastião Elias Borges, conhecido por Tião Marreco, em
nome da sua filha, Sra. Consuelo Borges Alves, residente e domiciliada à Avenida Rio
Branco, nº 401, Bairro Centro, em Nova Lima. O vereador Leci Alves Campos permitiu
que a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira assinasse este requerimento.
Aprovado, oito votos. 6) Do vereador Leci Alves Campos: Requer ao Senhor Presidente
envie moção de pesar à família enlutada do Sr. Pedro Jesus do Nascimento, em nome da
sua esposa, Sra. Jandira do Carmo Nascimento, residente e domiciliada à Rua José Nery
dos Santos, 81, Bairro Centro, em Nova Lima. Aprovado, oito votos. 7) Do vereador
Nélio Aurélio de Souza: Requer que esta respeitosa Casa solicite ao Município que
providencie a construção de um corrimão e guarda corpo na Rua Pedro I, Bairro
Cabeceiras. Em discussão, o vereador Silvânio Aguiar Silva solicitou: “Senhor
Presidente, o Senhor me permite; o Senhor me deixa assinar este requerimento junto
com o Senhor. Tem um morador desta rua que me trouxe um abaixo-assinado pedindo
este serviço. Se o Senhor permitir”. O Senhor Presidente permitiu que o vereador
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Silvânio Aguiar Silva assinasse este requerimento. Aprovado, oito votos. 8) Do
vereador Gilson Antônio Marques: Requer que a Mesa Diretora desta Casa envie moção
de pesar à família enlutada da Sra. Maria Machado Mozelli. Aprovado por oito votos. O
vereador Gilson Antônio Marques permitiu que os vereadores Leci Alves Campos e
Fausto Niquini Ferreira assinassem este requerimento. Aprovado, nove votos. A
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira propôs requerimento verbal: “eu gostaria
que esta Casa enviasse uma moção de pesar à Sra. Keila Cristina Nunes Figueiredo,
esposa do nosso colega vereador Silvânio Aguiar, pela perda da sua mãe que ocorreu
durante o nosso recesso parlamentar”. O vereador Silvânio Aguiar Silva registrou: “eu
quero agradecer a vereadora pela lembrança e também gostaria de assinar junto, é
lógico. Mas de qualquer forma, agradeço muito pela sensibilidade e a lembrança da
senhora e de todos os vereadores que vão assinar junto”. A vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira, atendendo às solicitações, permitiu que todos os vereadores
presentes no Plenário assinassem o requerimento. Aprovado, nove votos. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de
Deus, declarou encerrada a reunião.__________________________________________

