Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dezesseis de abril de dois mil e treze, às dezoito horas e quinze minutos, reuniuse 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. O Senhor Presidente
convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. O Plenário adiou a leitura da Ata da
Reunião Ordinária do dia dois de abril de dois mil e treze. O Senhor Secretário proferiu
leitura: 1) Ofício 46/2013 do Secretário Municipal de Saúde João Hernane Simões
Teixeira; responde requerimento dos vereadores Nélio Aurélio de Souza e José Guedes
que solicita ao município que firme convênio junto aos hospitais Biocor, Vila da Serra e
Clínica de Olhos; 2) Ofício do Deputado Federal - DEM/MG Vítor Penido; comunica
que se encontra empenhada emenda individual de sua autoria, alocada no exercício
financeiro de 2012, para o Município de Nova Lima junto ao Ministério da Saúde, de
um milhão e quatrocentos mil reais para aquisição de equipamento para unidade
especializada de saúde da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. O vereador
José Guedes parabenizou e agradeceu a atual administração que começa muito bem,
pois em oito anos e alguns meses, é a primeira vez que vê um requerimento ter resposta
por escrito. Parabenizou o Dr. João Hernane que lhe disse que responderá todos os
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requerimentos endereçados à pasta dele. Afirmou que o requerimento é a arma do
vereador que é o intermediário entre o povo, o Legislativo e o Executivo. Disse que
espera que os demais Secretários façam o mesmo. O vereador Leci Alves Campos
lembrou o vereador José Guedes de que na reunião passada também foi lida uma
resposta a requerimento, do Secretário de Cultura Marcos Augusto. Agradeceu o
Secretário pela resposta, apesar de não ter atendido ao requerimento. Esclareceu que a
Casa solicitou que o Salão de Artes não premiasse artistas que não são de Nova Lima e
ele respondeu que irá premiá-los. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura
das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Decreto Legislativo
nº 239/2013, autoria do vereador José Guedes, que “Confere o Título de Cidadão
Honorário de Nova Lima ao Sr. João Bosco Pio”. Encaminhado à Comissão Especial
designada pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores Alessandro Luiz
Bonifácio, Gilson Antônio Marques e André Luiz Vieira da Silva, para emissão de
parecer; 2) Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.299/2013, autoria do vereador José
Guedes, que “Autoriza o Poder Executivo a criar o serviço ‘Disque-Silêncio’ no
Município de Nova Lima e dá outras providências”. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer. O vereador José Guedes informou que
trabalha há um ano para entrar na Casa com este projeto que, segundo pesquisas, já
existe e funciona em vários municípios de Minas Gerais. Solicitou aos colegas
vereadores que aprovem com urgência esta proposição porque Nova Lima é uma cidade
barulhenta e o povo deve ser respeitado. Falou que é um absurdo e total desrespeito; a
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população não aguenta o som alto nos carros de elementos irresponsáveis e baderneiros
que tocam músicas com letras indecentes e indecorosas. Citou as academias sem
acústica, que abrem às seis da manhã e fecham à meia noite, casas de shows e outros.
Registrou que a Lei do Sossego deve ser respeitada. Lembrou que Nova Lima é uma
cidade de trabalhadores que têm o direito de dormir. O vereador Silvânio Aguiar Silva
registrou que convoca a Comissão de Legislação e Justiça para tratar deste projeto, na
sexta-feira, às dezesseis horas. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura:
1) Parecer da Comissão de Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao
Projeto de Lei nº 1.288/2013, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua
Espírito Santo. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto; 2) Parecer
da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei Autorizativo
nº 1.293/2013, “Fica o Poder Executivo autorizado a firmar parceria com a Corregedoria
Geral de Justiça para estabelecer ajuda de custo aos Comissários do Município de Nova
Lima”. Retirado de pauta pelo autor conforme pedido do vereador Silvânio Aguiar
Silva, Presidente da Comissão de Legislação e Justiça; 3) Parecer da Comissão de
Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.294/2013, “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de contratação de Bombeiros Civis, no âmbito do Município de Nova
Lima, por estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas e dá outras
providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor Presidente
nomeou o vereador André Luiz Vieira da Silva para atuar como Presidente da Comissão
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de Serviços Públicos Municipais em substituição ao autor da proposição, vereador
Flávio de Almeida; 4) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente
ao Projeto de Lei nº 1.298/2013, que “Dá denominação à via pública que menciona” –
Rua Pedro Paulo de Jesus. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto.
O Senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 1.296/2013,
que “Dá denominação à via pública que menciona” – Alameda Oscar Niemeyer. Em
discussão, o vereador Leci Alves Campos registrou seu voto favorável e parabenizou o
Senhor Presidente pela justa homenagem num local apropriado para receber o nome do
ilustre arquiteto Oscar Niemeyer, autor de diversas obras pelo país, notadamente em
Brasília e na capital mineira. O vereador José Guedes parabenizou o Senhor Presidente
pela autoria do projeto e salientou que o trabalho de qualidade do arquiteto Niemeyer foi
mundialmente reconhecido. Registrou: “Eu não posso me silenciar sobre o cidadão
Walmir Braga que tem, constantemente, criticado os políticos de Nova Lima. Este
Walmir Braga foi candidato a vereador, na minha opinião ele é um frustrado. Ele só fala
coisas ruins contra os políticos de Nova Lima e a última dele é de estarrecer. Ele
colocou na imprensa que os políticos de Nova Lima não fizeram nada em prol da
trincheira. Eu não concordo. O Senhor Presidente, meu colega no mandato passado, viu
o quanto nós lutamos e batalhamos por aquela trincheira; quantas correspondências o
Senhor mandou para o Governador, para o Prefeito de Belo Horizonte e para os
deputados, com o aval da Câmara. Agora vem um senhor desses que, graça a Deus, nem
conheço, vejo a foto dele no jornal; ele vem constantemente cutucando os políticos de
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Nova Lima. Eu não poderia me silenciar, ele é um ingrato por falar isto sobre a Câmara.
Eu sei que alguns políticos encostaram, mas falar que a Câmara não fez nada, que os
políticos em Nova Lima não fizeram nada. Teve muita gente boa que lutou. Se o
governo não teve boa vontade, nós não temos culpa. E ele fica endeusando os
empresários que deram, na minha opinião, uma mixaria para aquela trincheira,
aproximadamente três milhões de reais. O que alguns daqueles empresários fizeram com
Nova Lima em prol de si, em benefício próprio, três milhões é uma mixaria. O
Shopping deu aproximadamente quatro milhões, é uma mixaria pelo estrago que fez lá
em baixo. Eu vou pegar no pé desse Walmir Braga para ele nos respeitar”. O Senhor
Presidente lembrou que aqueles que estão no Jornal Belvedere entraram neste processo
depois. Relatou que na inauguração falou a verdade sobre aquela trincheira, em nome da
Câmara. Afirmou que alguns pegaram carona, mas devem citar aqueles que trabalharam
no passado. Ressaltou que as construtoras fizeram um enorme estrago nas Seis Pistas
com grandes prédios, por isto deviam construir a trincheira e o viaduto de graça para a
comunidade. O Senhor Presidente passou a Presidência ao Vice e agradeceu os
vereadores Leci Campos e José Guedes pelos pronunciamentos. Registrou que, como
todos os brasileiros, tem grande admiração pelo Senhor Oscar Niemeyer que faleceu aos
cento e quatro anos. Salientou que o Doutor Mário Vrandecic, um boliviano do bem que
tem prestado muitos serviços ao município, foi um dos pioneiros ao instalar o Hospital
Biocor nas Seis Pistas, por isto comunicou-lhe que colocaria o nome Oscar Niemeyer
naquela avenida. Relatou que o Doutor Mário elogiou a escolha do nome e disse que
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esta denominação era algo muito importante, pois agora teriam um nome no lugar de um
número. Contou que deu satisfação ao dono do Biocor, um homem que faz muito por
Nova Lima. O Senhor Presidente reassumiu a Presidência. Em votação, o projeto foi
aprovado por nove votos e encaminhado à sanção. O Senhor Presidente comunicou que
havia dezoito requerimentos para apreciarem e dois vereadores inscritos no Grande
Expediente. O vereador Leci Alves Campos solicitou que fosse mantido o combinado de
dois requerimentos por vereador. O Senhor Presidente respondeu que manterá. Na
sequência, colocou em discussão e votação os requerimentos: Do vereador Flávio de
Almeida: 1) Requer desta Casa que marque sessão ordinária a ser realizada nos Bairros
Jardim Canadá, Região Noroeste, e Honório Bicalho, Região Nordeste, respectivamente
deste município. Em discussão, a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira falou que
este requerimento é muito oportuno e antecipou seu voto favorável. Relatou que quando
foi vereadora de 1997 a 2000, também entraram com requerimento solicitando a Câmara
Itinerante, mas naquela época o prefeito rasgava os requerimentos deles; assim, não
tiveram oportunidade de colocar a Câmara Itinerante em prática desde 1997. Disse que
agora acredita que conseguirão implantar a Câmara Itinerante, pois o Prefeito Cássio
Magnani e seus Secretários estão respondendo aos requerimentos com delicadeza e
interesse. Afirmou que a comunidade do Jardim Canadá precisa que o poder esteja mais
perto dela, não só o Prefeito e o representante da Regional, mas a Câmara de
Vereadores. Destacou que também é uma oportunidade para o pessoal do Jardim
Canadá, Vale do Sol e redondezas participar de uma reunião de Câmara. Aprovado,
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nove votos; 2) Solicita do Poder Executivo a implantação de vídeo monitoramento das
portas e dependências das Escolas Públicas de Nova Lima. Em discussão, o vereador
José Guedes parabenizou o colega Flávio de Almeida pelo requerimento muito bem
feito e feliz. Afirmou que fala e briga porque os prefeitos do passado deveriam respeitar
os requerimentos que são a arma do vereador. Frisou que o prefeito, para ter uma boa
harmonia com a Câmara, deve responder sim ou não ao vereador. Salientou que todos
sabem o que acontece nas portas das escolas em Nova Lima e contou que há um mês,
havia um traficante próximo ao Estadual distribuindo drogas por vários dias. Falou que
tem absoluta certeza de que este requerimento acabará com os traficantes e
distribuidores de drogas nas portas das escolas. Relatou a história de um sobrinho que
aos doze anos, na Escola Estadual, teve a infelicidade de ser levado para a maldição das
drogas; perdeu a cabeça, começou a roubar em casa e está internado pela terceira vez.
Disse que o mais grave é que havia um “Tio João” do Cruzeiro, traficante que foi pegar
dinheiro na casa do seu irmão que saia às três da manhã para trabalhar em Sarzedo.
Ressaltou que pessoas corretas não devem ter medo. Registrou que o requerimento
coibirá a vagabundagem dos maus elementos, traficantes destruidores de famílias e
entregadores de drogas para meninos de doze anos na porta de escolas. Aprovado, nove
votos. Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer seja solicitado ao Prefeito
Municipal Kit Escolar composto de mochila, blusa de manga curta e comprida, calça e
short, meia e tênis para todos os alunos matriculados da rede pública municipal. Em
discussão, o vereador Leci Alves Campos perguntou ao autor se isto já existe, visto que
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recebeu uma guia de IPTU com uma foto da entrega do kit escolar. A vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira esclareceu que o Prefeito Carlinhos Rodrigues estabeleceu em
seu governo que a Secretaria de Educação fornecesse o kit completo com mochila a
todos os alunos da rede pública, o que era feito de dois em dois anos. Informou que
materiais como caderno e lápis eram dados todos os anos. Afirmou que isto já existe;
entende que o vereador Alessandro Coxinha solicita ao Prefeito Cássio Magnani que dê
continuidade ao programa instituído no governo Carlinhos Rodrigues. O vereador Leci
Alves Campos registrou que os vereadores serão favoráveis ao requerimento, no entanto
considera que o Prefeito irá fazer, uma vez que colocou a foto no carnê de IPTU de
2013, ano de mandato da sua gestão. Aprovado, nove votos. Do vereador Gilson
Antônio Marques: Requer ao Prefeito Municipal a iluminação pública da nova rua
construída em Honório Bicalho. Aprovado, nove votos. O Senhor Presidente informou
que o vereador Flávio de Almeida se retirou do Plenário por causa de febre e garganta
inflamada. Do vereador Leci Alves Campos: Requer ao Prefeito Municipal nova
demarcação e limpeza de área atrás do CAIC utilizada para aplicação de testes de
concessão de CNH. Aprovado, oito votos. Do vereador Fausto Niquini Ferreira:
1) Requer seja enviada ao Prefeito Municipal solicitação para que analise a
possibilidade de manutenção e municipalização do Campo do Rosário. Em discussão, o
vereador José Guedes parabenizou o colega Fausto e disse que tem ouvido rumores de
que Secretários da Prefeitura falaram que não darão cobertura aos campos dos clubes
amadores. Afirmou que a maioria dos clubes amadores não tem condições financeiras
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para disputar campeonatos e muito menos para cuidar de seus campos que estão
acabando. Lembrou que há muitos anos, quando a arrecadação era menor, a Prefeitura
dava força ao futebol amador e cuidava dos campos. Sugeriu um adendo ao vereador
Fausto para que a Prefeitura cuide dos campos de todos os clubes. Ressaltou que o
município é beneficiado pelo futebol amador que é um dos maiores lazeres dos pobres
aos domingos. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio recordou que foi aprovado na
Casa um requerimento verbal dele, solicitando manutenção em todos os campos.
Relatou que infelizmente na semana passada, a trave do campo do Barra do Céu caiu, o
que é um absurdo. Afirmou que não basta um requerimento, os dez vereadores devem se
unir, trabalhar com o presidente da Liga e Secretária Municipal de Esporte e Lazer em
busca de soluções. Lembrou que aprovaram oitocentos mil reais para o Villa Nova,
entretanto devem incentivar o futebol amador, esporte que contribui muito para o
combate às drogas. Disse que começará um projeto da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, mas com quadras que também se encontram em péssimas condições. O vereador
José Guedes sugeriu ao vereador Alessandro Luiz Bonifácio que convide a Secretária
Municipal de Esporte e Lazer para vir à Câmara. Aprovado, oito votos; 2) Solicita que a
Casa encaminhe Moção de Pesar à família da Sra. Maria José Gonçalves Sarti,
carinhosamente conhecida como Dona Lili. Em discussão, a vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira reiterou o requerimento e solicitou que a Câmara envie Moção de
Pesar à família do Dr. Juarez Morais de Azevedo que no dia treze, perdeu a mãe dele, a
Sra. Elza de Morais. Os dois requerimentos foram aprovados por oito votos. O vereador
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Leci Alves Campos fez uma Moção de Pêsames à família da Sra. Yvone Xavier
Ferreira, mãe de Fabíola Félix, esposa do Dr. Juvenil Félix, ex-superintendente da
Morro Velho. Aprovada, oito votos. Do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao
Poder Executivo o aumento na altura do guarda-corpo da Avenida Professor Aldo
Zanini, no trajeto que vai da Praça Sidney Alves até o entroncamento com a Rua
Abolição na região popularmente conhecida como Rua Nova, no Bairro Centro. Em
discussão, o vereador Leci Alves Campos antecipou seu voto favorável. Contou que
conhece um capoeirista que caiu deste local e teve apenas leves escoriações, pois gozava
de boa saúde. Disse que outras pessoas podem se machucar ali. O vereador Silvânio
Aguiar Silva rogou aos colegas que aprovem o requerimento para suplicarem ao Prefeito
que faça este guarda-corpo. Registrou que o local é muito perigoso, lembrou que ali
existe uma creche e há um intenso tráfego de alunos de colégios de peso em Nova Lima,
como o João Felipe da Rocha, Estadual e Emília de Lima. Aprovado, oito votos. Da
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: 1) Requer ao Chefe do Poder Executivo que
autorize à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a instalar no Bairro Jardim das
Américas, em um espaço localizado na Rua Porto Rico, Aparelhos de Ginástica do tipo
Academia ao Ar Livre nos moldes da que já se encontra instalada na Praça da Bíblia,
bem próximo à Igreja Universal do Reino de Deus. Aprovado, oito votos; 2) Requer ao
Chefe do Poder Executivo que autorize à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a
instalar na Praça José Leonel, Bairro Parque Aurilândia, Aparelhos de Ginástica do tipo
Academia ao Ar Livre nos moldes dos que já se encontram instalados na Praça da
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Bíblia, bem próximo à Igreja Universal do Reino de Deus. Solicito ainda que autorize a
Secretaria de Obras a dar continuidade às obras de construção da Quadra Esportiva no
mesmo Bairro Parque Aurilândia, que foi iniciada no ano passado e atualmente está com
as obras paralisadas, tendo sido concluída apenas a terraplanagem. Em discussão, o
vereador Silvânio Aguiar Silva comentou que a segunda parte do requerimento é
idêntica a outro requerimento dele aprovado pela Casa. Relatou que cobrou do prefeito a
continuidade destas obras, ao que ele respondeu que ligou para o Flávio Menicucci que
informou que as obras estavam iniciadas ou em vias de começar. Afirmou que a
solicitação da nobre vereadora é muito pertinente apesar de ser um pedido idêntico ao
dele. Salientou que aquela comunidade precisa e merece a conclusão daquelas obras
iniciadas com grande investimento da administração anterior. Aprovado, oito votos. Do
vereador José Guedes: 1) Requer ao Prefeito Municipal que recupere o asfalto da Rua
Rubens Costa, Bairro Bom Jardim. Em discussão, o autor informou que o Sr. Rubens
Costa Lima é o pai da vereadora Ângela Lima. Contou que ele foi um excelente pai de
família, prefeito correto e humano, que fez muito por Nova Lima no tempo das vacas
magras. Aprovado, oito votos. Do vereador Nélio Aurélio de Souza: 1) Requer ao
Prefeito Municipal que providencie a construção de um muro de arrimo à Rua Rio das
Pedras, 129, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, pois a rua se encontra com muitas
trincas que foram acentuadas pelas recentes chuvas, colocando em risco a residência da
Senhora Íris de Lourdes Silva, bem como de toda vizinhança. Aprovado, oito votos;
2) Requer ao Prefeito Municipal que complemente o passeio e providencie a iluminação
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no trecho compreendido entre o Supermercado BH até o entroncamento da Rua Eugênia
Clark. Aprovado, oito votos. O vereador José Guedes parabenizou o Senhor Presidente
pela compra dos microfones e das cadeiras. Afirmou que ficou estarrecido porque hoje
foi informado de que tinha um elemento tirando fotos das cadeiras novas. Rogou ao
Senhor Presidente que também comprasse as mesas. Lembrou que devem construir um
novo prédio para a Câmara, pois no próximo mandato não terão somente dez
vereadores. Registrou que é um defensor da Câmara Municipal desde o seu primeiro
mandato, pois faz parte desta Casa. Disse que fica abismado com esses elementos
mesquinhos que não têm nada para fazer na vida. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio
lembrou que dezenove de abril é Dia do Índio; registrou que não pode deixar passar,
pois também é o Dia do Exército Brasileiro, onde esteve por quatro anos e foi uma
escola de vida que o fez chegar à vice-presidente da Câmara de Nova Lima. Salientou
que se trata de uma data muito honrada para ele. Informou que os vereadores Fausto
Niquini Ferreira e André Luiz Vieira da Silva também passaram pelo Exército
Brasileiro. No Grande Expediente, o vereador Leci Alves Campos registrou: “Vocês já
devem ter ouvido algumas frases como: ‘Alphaville próximo à 040, região das Seis
Pistas na Grande BH, na Estrada de Nova Lima, perto do BH Shopping, o melhor bairro
da cidade’. São frases inseridas em campanhas de marketing da área empresarial, da
área de serviços e da área imobiliária e, contudo, não citam que a cidade é Nova Lima.
Estão em nosso solo e não tem a honra de estar nela. Eu não concordo com a forma que
o marketing tem feito na região de Nova Lima, não citando o nome da nossa cidade.
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Estou preparando uma lei que vai tratar deste assunto. Eu não podia de deixar de
registrar que tivemos a honra de ver Nova Lima nos jornais de todo o país. Hoje foi o
lançamento da Biomm Technology, uma fábrica de insulina recombinante e, assim, a
retomada da produção no Brasil, com um investimento na ordem de trezentos e
cinquenta milhões. O Governador Anastasia disse que é o novo ouro da nossa cidade.
Esta frase foi falada nos jornais da Rede Globo e por todo o país. Com certeza, Nova
Lima ficou mais conhecida no nosso país. E a Presidenta Dilma disse no Sesi Minas
‘esta Nova Lima animada’. O Governador do Estado de Minas Gerais e a Presidenta da
República Dilma falaram de nossa cidade. Eu não poderia deixar de fazer esse registro
porque a minha admiração por eles aumentou”. Inscrita também no Grande Expediente,
a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira destacou: “Esta foi uma semana de
conquistas e realizações para o nosso governo, em especial, para o PMDB. Nós tivemos
no dia doze a inauguração da trincheira que vem facilitar o nosso ir e vir para Belo
Horizonte, fazendo uma ligação direta com o município de Belo Horizonte com mais
tranquilidade, principalmente nos horários de pico. Tenho que ressaltar nesta
inauguração da trincheira, o discurso do nosso Presidente Nélio Aurélio. Senhor
Presidente, o Senhor foi brilhante na sua fala, falou com objetividade, energia e lembrou
das pessoas que em 2006 iniciaram este debate da trincheira, que foram: o deputado
João Leite, o Senhor, enquanto vereador do município de Nova Lima e Eduardo Costa
da Rádio Itatiaia, sem esquecer do ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, Roberto de
Carvalho. O Senhor lembrou com propriedade estas pessoas que, desde 2006, já pediam
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providências naquela região. O Senhor foi realmente brilhante, o PMDB se orgulha de
tê-lo nos quadros. E nós, o Leci já antecipou, de novo o PMDB, representado pelo nosso
Prefeito Cássio Magnani, hoje, tivemos no Sesi Minas, o André até me perguntava o
porquê de a cerimônia não ser em Nova Lima se é uma conquista para a cidade de Nova
Lima. Nós vimos Secretários e Ministros falarem, mas apenas o nosso Governador do
Estado, Doutor Antônio Anastasia e a nossa Presidente Dilma ressaltaram o nome de
Nova Lima e do nosso Prefeito Cássio Magnani. Esta é uma semana de muito valor para
Nova Lima e para o PMDB. Nós, como representantes do PMDB, ficamos felizes de
estar contribuindo para o crescimento e o engrandecimento do nosso município. Quero
lembrar aos vereadores que no dia dezoito, vamos fazer o lançamento da 4ª Conferência
Municipal das Cidades que vai acontecer no Cineminha. E pela primeira vez, a Câmara
Municipal de Nova Lima participa desta Conferência como coordenadora junto com a
Prefeitura e a sociedade civil. O Senhor Presidente teve a honra de nos nomear, eu e o
vereador Silvânio nos sentimos honrados por representar a Câmara Municipal de Nova
Lima nessa 4ª Conferência Municipal das Cidades. Nós convocamos toda a comunidade
civil a participar porque vamos discutir o que temos que fazer para melhorar cada vez
mais a nossa cidade. É importantíssima a participação da sociedade civil. O nosso
Prefeito Cássio Magnani já dizia no seu discurso que não quer conselho chapa-branca,
não quer que somente pessoas do Poder Executivo ou Legislativo façam parte de
conselhos, de comissões e da preparação da Conferência, mas a sociedade civil
organizada. Nós, enquanto sociedade civil organizada, temos que procurar fazer o
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melhor para a cidade de Nova Lima. Então, conclamo todas as pessoas presentes a
participarem dessa 4ª Conferência Municipal das Cidades e chamar as pessoas do
entorno, da sua casa, do seu bairro para participarem efetivamente dessa 4ª
Conferência”. O vereador Silvânio Aguiar Silva prestou reconhecimento ao PMDB por
dar continuidade a um governo vitorioso em Nova Lima. Lembrou que em reunião com
os vereadores e Secretários, o Prefeito nominou umas dez obras iniciadas na
administração anterior que continuam agora, fato que considera louvável. Salientou que
quando foi Secretário de Desenvolvimento Econômico esteve com o Carlinhos diversas
vezes na Cidade Administrativa e no BNDES, negociando com o José Francisco a vinda
da Biomm Technology para Nova Lima, o que foi, sem dúvida, uma vitória do Prefeito
Carlinhos Rodrigues que muito lutou para fazer com que esta fábrica se instalasse no
município. Contou que a última dificuldade foi um entrave burocrático vencido pela
administração anterior com relação à uma rua que ficava no terreno comprado pela
fábrica. Registrou que, enquanto PT, se sente honrado por saber que o governo deles
está sendo substituído por um governo que tem a responsabilidade, não só de obedecer a
Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de dar continuidade ao que é bom para a cidade.
Parabenizou o Prefeito, o PMDB e fez uma salva ao PT. A vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira concordou com o vereador Silvânio. Falou que o Ministro Alexandre
Padilha, que é do PT, foi brilhante na exposição dele e mostrou como o governo Dilma
tem trabalhado para a saúde do país. O vereador André Luiz Vieira da Silva afirmou que
compreende que a agenda da Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma Rousseff tem
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que ser o mais abreviada possível, e que a organização deve ter pensado nisto quando
escolheu Belo Horizonte para sediar o evento que é de suma importância para o Brasil,
mas também para Nova Lima. Esclareceu que fez a pergunta porque ficou com dúvida,
pois era uma excelente oportunidade de mostrarem que a nova trincheira funciona e
facilita a saída da cidade, e que o Teatro Municipal não deixa nada a desejar ao teatro
onde foi realizada a cerimônia. Registrou que seria uma grande oportunidade de a
Presidenta Dilma, o Governador e os Ministros virem à Nova Lima e entende que teria
valido a pena o esforço para trazer o evento para o município. O vereador Leci Alves
Campos relatou que no primeiro slide apresentado pelo Ministro da Saúde havia o nome
da empresa Biomm Technology, escrito embaixo Belo Horizonte, Minas Gerais. Disse
que sentiu a falta do Secretário de Saúde de Nova Lima no evento. Indagou à vereadora
Ângela se ela e o vereador Silvânio são conselheiros do Conselho das Cidades. O
Senhor Presidente respondeu que a Câmara foi convidada para participar da Conferência
e, atendendo a um ofício, escolheu os dois vereadores para representá-la. O vereador
Leci Alves Campos justificou sua ausência na inauguração da trincheira, informou que
não foi convidado. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira registrou que finaliza
falando de mais conquistas do governo PMDB. Disse ao vereador José Guedes que hoje
o Secretário de Educação Adriano, que pertence aos quadros do PMDB, esteve em
Brasília e conseguiu manter a verba de 2010 para agilizar a construção da primeira
escola no Campo do Pires, creche-escola na qual atenderão cento e vinte crianças.
Relatou que ele também conseguiu outro recurso para a construção de mais uma nova
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unidade da primeira escola. O Senhor Presidente agradeceu a vereadora Ângela pelos
elogios. Esclareceu que fez o papel dele na inauguração da trincheira, lutou para falar
em nome de Nova Lima e das pessoas que mereciam. Disse ao vereador José Guedes
que o senhor que tanto fala deles está completamente desinformado quando coloca em
suas declarações que o Plano Diretor está na Câmara e deve ser votado. Ressaltou que
Plano Diretor, Georeferenciamento e Saneamento Básico estão na prefeitura; explicou
que o que foi enviado pela administração passada é totalmente incompleto e está
arquivado na Casa. Relatou que o Prefeito Cássio Magnani afirmou que até junho
enviará o Plano Diretor à Câmara para começarem a fazer as audiências públicas.
Informou que na inauguração da trincheira teve que brigar para falar em nome de Nova
Lima e fazer justiça às pessoas, pois no Jornal Belvedere apenas apareceram o Deputado
Fred Costa e os empreendedores. Registrou que os empreendedores liquidaram as Seis
Pistas, por isto deviam fazer o viaduto e a trincheira. A vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira disse que este senhor deveria descer para visitar a parte pobre do
município, conhecer os problemas do centro da cidade e começar a pensar em ajudar os
pobres de Nova Lima. O Senhor Presidente lembrou que a Casa fez o principal com
dignidade, votou o cancelamento das edificações, pois isto deve ser debatido,
conversado, estudado e não votado na calada da noite em dezembro. Nada mais havendo
a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a
reunião.________________________________________________________________

