Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dezenove de junho de dois mil e doze, 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 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 dos vereadores
Ailton Soares Amaral, José Raimundo Martins, Renato Faria Silva e Ronaldes
Gonçalves Marques. O Senhor Presidente convidou todos para, de pé, ouvir o Hino
Nacional. Em seguida, solicitou ao Senhor Secretário a leitura das Atas. O Senhor
Secretário lembrou que na reunião do dia vinte e nove de maio do corrente, o Soberano
Plenário decidiu que as Atas das reuniões dos dias vinte e quatro de abril, oito e nove de
maio seriam enviadas aos gabinetes para realizarem a discussão e votação das mesmas.
Solicitou ao Senhor Presidente, conforme decisão do Soberano Plenário, que coloque as
referidas Atas em discussão e votação. O Senhor Presidente colocou as Atas das
reuniões dos dias vinte e quatro de abril, oito e nove de maio de dois mil e doze em
discussão e votação; as três foram aprovadas. Logo após, o Senhor Secretário propôs
que fossem lidas as atas dos dias cinco e doze de junho; e as dos dias quinze, vinte e um
e vinte e nove de maio de dois mil e doze sejam enviadas aos gabinetes para, na
próxima reunião, fazerem um esforço concentrado no sentido de colocá-las em dia. O
Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, concordou com a proposta do Senhor
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Secretário. Na sequencia, o Senhor Secretário determinou a leitura das Atas das
Reuniões Ordinárias dos dias cinco e doze de junho de dois mil e doze. Em votação,
ambas foram aprovadas. Em seguida, o Senhor Secretário proferiu leitura das
correspondências recebidas: 1) Justificavas das ausências dos vereadores Ailton Soares
Amaral, Renato Faria Silva e Ronaldes Gonçalves Marques; 2) Ofício 40/2012 do
Secretário Municipal de Obras Públicas e Regulação Urbana, Fernando Taveira Correa.
Encaminha para conhecimento Ofício 177/2012/GAB/SREMG/DNIT em resposta a
requerimento do vereador Nélio Aurélio de Souza referente à vistoria técnica no
Viaduto da Mutuca. O vereador Luciano Vitor Gomes recordou que a Câmara, por meio
da Comissão de Participação Popular, realizou a 2ª Audiência Pública sobre Transporte,
com a ausência da Saritur. Informou que a Via Ouro respondeu os questionamentos,
compareceu à Audiência e se abriu às indagações feitas. Relatou que a Comissão
entende que a Via Ouro procurou corrigir erros, abriu um canal de diálogo direto com o
cidadão e demonstrou boa vontade. No entanto, a Saritur não compareceu, não deu
notícias e nem respondeu. Falou que, conforme discussão ocorrida na Audiência, a
Comissão de Participação Popular optou por encaminhar uma solicitação de CPI à Mesa
Diretora. Contou que contrataram, por meio da Mesa Diretora, o suporte técnico
jurídico do Doutor Wladimir que trabalhou em processo similar na Assembleia
Legislativa. Afirmou que o requerimento já foi assinado por ele e pelo Senhor
Presidente; os vereadores Ailton, Tatico e Ronaldes solicitaram fosse registrada a
assinatura deles. Proferiu leitura do requerimento: “Excelentíssimo Senhor Presidente
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da Câmara Municipal de Nova Lima. Os vereadores que este subscrevem requerem à
Vossa Excelência, nos termos do artigo 104 do Regimento Interno e do artigo 69,
parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, a criação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para, no prazo de cento e vinte dias, apurar possíveis situações de
irregularidade no serviço de transporte coletivo metropolitano que atende a este
Município, constando do seguinte objeto específico: exame da regularidade do
instrumento de delegação do serviço em questão; avaliação da regularidade da
contratação pública referida e análise dos principais dispositivos legais e contratuais
incidentes sobre o serviço público aludido; análise da distribuição de pontos de parada,
trajetos, horários, frequência e organização das linhas metropolitanas e da continuidade
do serviço, verificando previsão e efetiva prestação do serviço; exame das condições de
operação dos veículos; verificação do atendimento e possíveis lesões aos direitos dos
usuários; investigação sobre a fixação e realização da política tarifária. Paço do
Legislativo Doutor Sebastião Fabiano Dias, em 2012.” Solicitou à assessoria faça o
aporte das assinaturas dos vereadores Cássio Magnani Júnior, José Guedes, Marcelino
Antônio Edwirges e Sandro Lima. Após todos os vereadores assinarem, solicitou ao
Senhor Presidente coloque em votação no momento de apreciação de requerimentos.
Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da proposição que deu entrada na
Casa: Projeto de Resolução nº 116/2012, autoria da Mesa Diretora, que “Transfere
provisoriamente a Sede própria da Câmara Municipal de Nova Lima”. O Plenário,
consultado pelo Senhor Presidente, dispensou pareceres e interstícios para aprovar a
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proposição na presente data. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão e
votação o Projeto de Resolução nº 116/2012, que “Transfere provisoriamente a Sede
própria da Câmara Municipal de Nova Lima”. Em primeira e segunda votação,
aprovado por 05 votos e encaminhado à promulgação. Dando sequencia, o vereador
Luciano Vitor Gomes comunicou que o requerimento contém as assinaturas de todos os
vereadores presentes. Sugeriu que deixem para apreciá-lo na próxima semana por
questão de ética e respeito aos ausentes. O Plenário concordou. O Senhor Presidente
passou a Presidência ao Senhor Secretário para fazer um requerimento verbal. Solicitou
ao Senhor Prefeito que informe à Câmara porque está demorando tanto para arrumar o
trecho da Avenida José Bernardo de Barros, onde um barranco desmoronou, visto que a
chuva voltará, piorando ainda mais a situação. Pediu ao prefeito que dê andamento na
obra, facilite a vida dos nova-limenses e explique o motivo pelo qual a obra não foi
realizada até a presente data. O vereador Cássio Magnani Júnior sugeriu incluir a Rua
Eduardo Aymoré Jones no Boqueirão. O Senhor Presidente concordou. O vereador José
Guedes lembrou que fez o mesmo requerimento há meses, ocasião em que ele e o
vereador Cássio avisaram que no local poderiam ocorrer transtornos e mortes. Relatou
que há trinta dias, visitou uma pessoa que foi atropelada ali e ficou com dezessete
parafusos na perna. Afirmou que não entende como um município que arrecada trinta e
quatro milhões, deixa de fazer obras essenciais como da Avenida José Bernardo de
Barros e da Rua Lauro Magalhães Santeiro. Falou que acha que o prefeito largou a
prefeitura há muito tempo, não quer saber nem acompanhar nada. Contou que, semana
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passada, na saída do Bairro do Pastinho para a estrada, um funcionário do Pátio de
Obras perdeu um pé, tragédia provocada por incompetentes. Disse que houve um
manifesto no local e a prefeitura ainda não fez os dois quebra-molas que custam muito
pouco, um desrespeito total do prefeito. Requerimento aprovado por 05 votos. O Senhor
Presidente reassumiu a Presidência e agradeceu pela aprovação do requerimento.
Inscrito no Grande Expediente, o vereador Sandro Lima realizou o pronunciamento:
“Faço uso desta Tribuna para declarar a toda população da minha querida Nova Lima,
particularmente aos 1.662 eleitores que confiaram em mim e, no ano de 2008, me
elegeram vereador desta cidade com a maior votação da história, que decidi a não me
candidatar à reeleição de vereador neste ano. Tomo essa decisão porque me foram
impostas condições que, no meu entendimento, não foram justas com o povo de Nova
Lima. Mas quero deixar bem claro e para evitar quaisquer tipos de comentários
maldosos, que não tenho nenhum impedimento legal para ser candidato, mas tomo esta
decisão pelas questões que informei anteriormente. Continuarei ativamente na vida
pública de Nova Lima, cidade que eu amo e escolhi para viver. Estou deixando de ser
candidato a vereador, mas nunca deixarei de servir o povo de Nova Lima, contribuindo
com minha experiência e dedicação para que a nossa cidade possa crescer cada dia mais
e mais com qualidade de vida para os nova-limenses. Quero agradecer em primeiro
lugar a Deus por tudo e às 1.662 pessoas que votaram em mim em 2008. E quero
tranquilizar meus eleitores quanto ao meu apoio, pois estou analisando muito bem as
candidaturas de vereadores e prefeitos, e apoiarei o melhor nome para prefeito e
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vereador desta cidade e em breve, no momento oportuno, anunciarei a todos o meu
apoio e estarei ativamente na campanha deste município. Muito obrigado a todos e que
Deus os abençoe”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.___________

