Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dezoito de setembro de dois mil e doze, às dezesseis 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, Renato Faria Silva – VicePresidente 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 José Guedes. O Senhor
Presidente solicitou ao Senhor Secretário determine a leitura da Ata da Reunião
Ordinária do dia quatro de setembro de dois mil e doze. Em votação, foi aprovada.
O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, conforme solicitação do Senhor
Secretário, adiou a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia onze de setembro de dois
mil e doze. O vereador Ronaldes Gonçalves Marques atuou como Secretário Ad Hoc até
esta parte da reunião, quando o Senhor Secretário chegou. Conforme solicitação do
vereador Cássio Magnani Júnior, o Plenário autorizou a inclusão na pauta e leitura do
Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos Municipais
e de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei
nº 1.255/2012, que “Majora os valores que menciona, complementando aqueles
dispostos na Lei Municipal nº 2.255, de 05/03/2012, que dispõe sobre a Concessão de
Auxílios, Contribuições e ou Subvenções Sociais”. A comissão emitiu parecer favorável
à tramitação do projeto. O Plenário dispensou interstícios para a votação do supracitado
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projeto e do Projeto de Lei nº 1.253/2012, de acordo com solicitação do vereador Cássio
Magnani Júnior. Continuando, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação:
1) Projeto de Lei nº 1.172/2011, que “Institui o Programa Municipal de
Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo – PróArtesão”. Em segunda votação, aprovado por 07 votos e encaminhado à sanção;
2) Projeto de Lei nº 1.253/2012, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que
menciona” – Centro de Assistência Social Edificando. Em primeira e segunda votação,
aprovado por 07 votos e encaminhado à sanção; 3) Projeto de Lei nº 1.255/2012, que
“Majora os valores que menciona, complementando aqueles dispostos na Lei Municipal
nº 2.255, de 05/03/2012, que dispõe sobre a Concessão de Auxílios, Contribuições e ou
Subvenções Sociais”. Em primeira e segunda votação, aprovado por 07 votos e
encaminhado à sanção. O vereador Luciano Vitor Gomes parabenizou o vereador
Cássio Magnani Júnior pela iniciativa nos dois projetos; disse que foi com muita
satisfação que dispensaram interstícios, pois são dois grandes programas que ajudarão
muita gente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião._____________________

