Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dezessete de dezembro 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: Renato Faria Silva – Presidente em exercício e Luciano Vitor
Gomes – 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 ausência
justificada do vereador Nélio Aurélio de Souza. O Senhor Presidente solicitou ao
Senhor Secretário determine a leitura das Atas das Reuniões Ordinárias dos dias vinte e
sete de novembro, quatro e onze de dezembro de dois mil e doze. Em votação, foram
aprovadas. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que
deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.283/2012, autoria da Mesa Diretora, que
“Altera as disposições contidas na Lei nº 1.917/2006, que Institui o Plano de Cargos e
Salários da Câmara Municipal de Nova Lima e dá outras providências”. Encaminhado à
Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. O Senhor Presidente nomeou
o vereador Ronaldes Gonçalves Marques como Presidente da Comissão de Legislação e
Justiça em substituição ao vereador Renato Faria Silva; 2) Projeto de Resolução
nº 119/2012, autoria da Mesa Diretora, que “Transfere provisoriamente a Sede própria
da Câmara Municipal”. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, dispensou
pareceres e interstícios para apreciação desta proposição; 3) Projeto de Lei
nº 1.277/2012, autoria vereador Ailton Soares Amaral, que “Dá denominação à via
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pública que menciona” – Alameda Cenário; 4) Projeto de Lei nº 1.278/2012, autoria
vereador Ailton Soares Amaral, que “Dá denominação à via pública que menciona” –
Alameda Alta Vista; 5) Projeto de Lei nº 1.279/2012, autoria vereador Ailton Soares
Amaral, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Travessa Pôr Do Sol;
6) Projeto de Lei nº 1.280/2012, autoria vereador Ailton Soares Amaral, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Alameda Horizonte; 7) Projeto de Lei
nº 1.281/2012, autoria vereador Ailton Soares Amaral, que “Dá denominação à via
pública que menciona” – Alameda Engenheiro Mário Henrique Rocha; 8) Projeto de Lei
nº 1.282/2012, autoria vereador Ailton Soares Amaral, que “Dá denominação à via
pública que menciona” – Alameda Bela Vista. O Plenário, consultado pelo Senhor
Presidente, aprovou a confecção de pareceres conjuntos para as proposições 1.277,
1.278, 1.279, 1.280, 1.281 e 1.282/2012, que foram encaminhadas às comissões
competentes. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer Conjunto
das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos Municipais; Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.275/2012, que “Dispõe
acerca da regularização de edificações em situação irregular e dá outras providências”.
O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente conforme solicitação do vereador
Ronaldes Gonçalves Marques, dispensou interstícios para apreciação desta proposição;
2) Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos
Municipais; Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei
nº 1.273/2012, que “Altera a Lei Municipal nº 1.914 de 28 de dezembro de 2005 –
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Taxas, modificando e corrigindo itens e valores em sua respectiva Tabela”; 3) Parecer
Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos Municipais;
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.272/2012,
que “Institui a Planta Genérica de Valores de Terrenos e a Tabela de Valores de
Construções para fins de apuração do valor venal de imóveis para fins de lançamento do
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, no exercício de
2013”; 4) Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos
Municipais; Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei
nº 1.271/2012, que “Altera, no que determina, a Lei Municipal nº 2.256 de 06/03/2012,
além de dar outras providências”. O Senhor Secretário ressaltou que consta no parecer a
Emenda modificativa: “Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a um de novembro de
2012”; 5) Parecer Conjunto das Comissões de Serviços Públicos Municipais;
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.152/2011,
que “Altera a Lei Municipal nº 1.714/2002, institui a Reforma Administrativa, criando a
Gerência de Projetos e Contratos, GPC, junto à Estrutura Organizacional do Gabinete
do Prefeito, GAPIP, além de dar outras providências”. O Plenário, consultado pelo
Senhor Presidente conforme solicitação do vereador Sandro Lima, dispensou
interstícios para apreciação desta proposição; 6) Parecer da Comissão de Serviços
Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.268/2012, que “Declara de
Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras providências” – Associação
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Milan Galo Social. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto;
7) Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente à
Proposta Orçamentária 2013: Projeto de Lei nº 1.260/2012, que “Estima a Receita e fixa
a Despesa do Município de Nova Lima para o exercício financeiro de 2013” e Projeto
de Lei nº 1.261/2012, que “Dispõe sobre a Concessão de Auxílios, Contribuições e ou
Subvenções Sociais”. O Senhor Secretário informou que no parecer referente ao Projeto
1.261 consta a data treze de dezembro de dois mil e dez, erro material que será corrigido
pela Comissão de Redação, alterando o ano para dois mil e doze. O vereador José
Guedes solicitou ao Senhor Presidente a garantia da manutenção do prazo das emendas
de sua autoria referentes à rede pluvial dos Bairros Chácara dos Cristais, Cristais e o
fechamento da quadra do Nacional. O Senhor Presidente e os vereadores Sandro Lima,
Marcelino Antônio Edwirges e Cássio Magnani Júnior esclareceram que o prazo de dez
dias para apresentação de emendas já esgotou. O Senhor Presidente, com a permissão
do Plenário, concedeu vista da Proposta Orçamentária ao vereador José Guedes pelo
prazo de três dias. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente marcou uma reunião
ordinária para sexta-feira, dia vinte e um de dezembro, às dez horas; 8) Parecer da
Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.220/2012,
que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona” – Associação de
Apicultores das Cidades de Rio Acima e Nova Lima – AACRANOLI; 9) Parecer
Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos Municipais
referente ao Projeto de Lei nº 1.219/2012, que “Declara de Utilidade Pública a entidade
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que menciona” – Associação Cultural Afro Brasileira - ACAB - Bloco da Cor. As
comissões emitiram parecer favorável à tramitação dos projetos. Na sequencia, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.150/2011, que
“Altera a Lei Municipal nº 1.714/2002, institui a Reforma Administrativa, criando a
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, SEMTR, as Unidades Administrativas e
Cargos em Comissão infradescritos, além de dar outras providências”. Em primeira
votação. Em discussão, o vereador Ronaldes Gonçalves Marques, considerando a
importância do projeto, manifestou seu voto favorável e solicitou a dispensa de
interstício para realizarem a segunda votação. O Plenário, consultado pelo Senhor
Presidente, dispensou o interstício. O vereador Sandro Lima manifestou seu apoio ao
projeto e falou da importância desta Secretaria para o município. Aprovado, oito votos.
Em segunda votação, aprovado por oito votos e encaminhado à sanção; 2) Projeto de
Lei nº 1.275/2012, que “Dispõe acerca da regularização de edificações em situação
irregular e dá outras providências”. Em primeira e segunda votação, aprovado por oito
votos e encaminhado à sanção; 3) Projeto de Lei nº 1.152/2011, que “Altera a Lei
Municipal nº 1.714/2002, institui a Reforma Administrativa, criando a Gerência de
Projetos e Contratos, GPC, junto à Estrutura Organizacional do Gabinete do Prefeito,
GAPIP, além de dar outras providências”. Em primeira e segunda votação, aprovado
por oito votos e encaminhado à sanção; 4) Projeto de Lei nº 1.267/2012, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Rua Gualdo Gonzaga. Em segunda e
última votação, aprovado por oito votos e encaminhado à sanção. O Senhor Presidente
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Renato Faria Silva agradeceu a colaboração de todos os vereadores e salientou a sua
honra em dirigir os trabalhos. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião._____________________

