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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte de março 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: 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 do vereador
Renato Faria Silva. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário determine a
leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e doze.
O Senhor Secretário lembrou que a referida reunião durou quase quatro horas. Propôs
ao Senhor Presidente que consulte o Plenário a fim de não procederem à leitura e para
que a cópia desta Ata seja enviada aos gabinetes para cada vereador com sua assessoria
fazer a leitura e, na próxima reunião, realizarem suas colocações caso seja necessário. O
Plenário aprovou a proposta. Em seguida, o Senhor Secretário proferiu leitura da
correspondência recebida: Ofício 13/12 do Secretário de Obras e Serviços Urbanos em
resposta a requerimento do vereador José Guedes. Continuando, o Senhor Presidente
solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Decreto
Legislativo nº 228/2012, autoria do vereador José Raimundo Martins, que “Concede
Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Marcos da Costa Negraes”.
Encaminhado à Comissão Especial designada pelo Senhor Presidente, composta pelos
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vereadores Ronaldes Gonçalves Marques, José Guedes e Ailton Soares Amaral;
2) Projeto de Decreto Legislativo nº 229/2012, autoria do vereador Nélio Aurélio de
Souza, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Délio de Jesus
Malheiros”. Encaminhado à Comissão Especial designada pelo Senhor Presidente,
composta pelos vereadores Sandro Lima, Cássio Magnani Júnior e Marcelino Antônio
Edwirges. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura dos Pareceres da
Comissão de Serviços Públicos Municipais referentes aos: 1) Projeto de Lei
nº 1.213/2012, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Mirtes Pires de
Souza; 2) Projeto de Lei nº 1.214/2012, que “Dá denominação à via pública que
menciona” – Glauco Sarti; 3) Projeto de Lei nº 1.215/2012, que “Dá denominação à via
pública que menciona” – Fuad Farah; 4) Projeto de Lei nº 1.216/2012, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Gerson Luis Perdigão; 5) Projeto de Lei
nº 1.222/2012, que “Dispõe sobre a desafetação da área pública que indica, autoriza
sua permuta, promove a afetação da área recebida, além de dar outras providências”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação dos projetos. Pareceres da Comissão de
Legislação e Justiça referentes aos: 1) Projeto de Lei nº 1.218/2012, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Irene Pereira Lopes; 2) Projeto de Lei
nº 1.221/2012, que “Dispõe sobre a criação e denominação do Centro de Educação
Infantil indicado e dá outras providências” – Maria de Lourdes Scoralick Serretti;
3) Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.225/2012, autoria do vereador Luciano Vitor
Gomes,

que “Dispõe

sobre atividades a serem desenvolvidas por entidades
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carnavalescas”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação dos projetos que
foram encaminhados à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O vereador Luciano
Vitor Gomes agradeceu os vereadores Cássio e Zuca. Ao Cássio, por se debruçar sobre
o projeto, se empenhar e propor o substitutivo; ao Zuca, por ser companheiro e assinar.
Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de
Lei nº 1.204/2011, que “Cria o Conselho Municipal de Educação de Nova Lima e dá
outras providências”. Em primeira votação, aprovado por oito votos. O Plenário,
conforme solicitação do vereador Luciano Vitor Gomes, dispensou o interstício para
realizar a segunda votação. Em segunda votação, aprovado por oito votos e
encaminhado à sanção; 2) Projeto de Lei nº 1.206/2011, que “Institui o Programa
Municipal de Patrimônio Imaterial e dá outras providências”. Em primeira votação,
aprovado por oito votos. O Plenário, conforme solicitação do vereador Luciano Vitor
Gomes, dispensou o interstício para realizar a segunda votação. Em segunda votação,
aprovado por oito votos e encaminhado à sanção; 3) Projeto de Lei nº 1.210/2012, que
“Institui a Semana Municipal do Estudante e o Dia Municipal do Estudante e contém
outras disposições”. Retirado de pauta devido à ausência do autor, vereador Renato
Faria Silva; 4) Projeto de Lei nº 1.211/2012, que “Declara de Utilidade Pública a
entidade que menciona e dá outras providências” – Artes das Ruas. Em primeira
votação, aprovado por oito votos. O Plenário, conforme solicitação do vereador Luciano
Vitor Gomes, dispensou o interstício para realizar a segunda votação. Em segunda
votação, aprovado por oito votos e encaminhado à sanção. Na sequencia, o Senhor
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Presidente colocou em discussão e votação os requerimentos: 1) Autoria dos vereadores
Luciano Vitor Gomes, Ronaldes Gonçalves Marques e Ailton Soares Amaral:
“Requerem que esta respeitosa Casa solicite ao município que promova a capina das
ruas do Bairro Le Cotage”. Aprovado, 07 votos; 2) Autoria do vereador José Guedes:
“Requer que esta Casa faça por encaminhar ao Excelentíssimo Prefeito Municipal o
seguinte pedido de providência: Que o Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e
Transportes, Flávio de Almeida, tome providências com relação à invasão de terrenos
no final da Rua Lauro Magalhães Santeiro, antes do Campo do Nacional e Morro
Velho. Invasão esta que vem ocorrendo dos lados esquerdo e direito da rua. Cerca de
nove lotes já foram cercados e espero que a prefeitura tome as devidas providências o
mais rápido possível”. Em discussão, o vereador Ailton Soares Amaral relatou que ia
fazer o mesmo requerimento porque vem recebendo várias denúncias de invasões feitas
por pessoas que cercaram e estão até vendendo imóveis nesta área. Disse que se trata de
área pública, institucional, faz parte do loteamento Vale dos Cristais, local onde podem,
inclusive, construir casas populares, pois tem tamanho de quase oitenta mil metros
quadrados. Afirmou que providências devem ser tomadas imediatamente. O vereador
Luciano Vitor Gomes parabenizou o vereador José Guedes pela iniciativa e solicitou à
Assessoria Parlamentar que faça o requerimento ainda hoje e entregue com urgência
amanhã ao prefeito, pois se trata de área pública e cabe à Guarda Municipal protegê-la.
O vereador José Guedes falou que as invasões em Nova Lima são uma indecência e
estão se tornando rotineiras. Relatou que procurou o Secretário Flávio que ordenou ao
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seu assessor que retire a cerca, mas dois dias após revogou a ordem dizendo que
encaminharia ofício à prefeitura para saber se o prefeito havia autorizado aquilo.
Afirmou que se trata de uma área de preservação, repassada à prefeitura pela
AngloGold. Registrou que devem tomar, com urgência, as providências cabíveis porque
não podem permitir invasões e nove ou dez lotes já foram cercados. Aprovado, 06
votos. O vereador Ailton Soares Amaral propôs requerimento verbal para que a Casa
envie moção ao Lions Club Nova Lima parabenizando-o pelo aniversário de quarenta e
cinco anos; destacou que a homenagem é justa e merecida pelo trabalho que realizam no
município. Aprovado, 06 votos. O Senhor Presidente propôs requerimento verbal para
que a Casa peça ao Senhor Prefeito que interceda junto ao Dnit e solicite ao
departamento que realize uma vistoria técnica no Viaduto da Mutuca. Relatou que
conforme denúncias recebidas de alguns moradores da região noroeste, a estrutura do
viaduto está comprometida pela erosão nas bases das sapatas das colunas de
sustentação, situação perigosa que pode até provocar desabamento. Solicitou à imprensa
que noticie o fato. Propôs que também encaminhem ofício ao Dnit solicitando que
verifique, apure as denúncias e envie laudo técnico à Câmara. Aprovado, 07 votos.
Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus,
declarou encerrada a reunião. ______________________________________________

