Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e um de maio 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, 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 presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente solicitou
ao Senhor Secretário determine a leitura da Ata da Reunião Solene do dia onze de abril
de dois mil e doze. Em votação, foi aprovada. O Plenário adiou a leitura das Atas das
Reuniões Ordinárias dos dias dezoito e vinte e quatro de abril de dois mil e doze. Em
seguida, o Senhor Secretário proferiu leitura da correspondência recebida: Ofício
152/2012/GAB/SREMG do DNIT em resposta a requerimento do vereador Nélio
Aurélio de Souza que solicita vistoria técnica no Viaduto da Mutuca. O vereador José
Raimundo Martins relatou que lhe foi passada uma missão e preferiu fazê-la no
momento das correspondências. Afirmou que se trata de uma correspondência assinada
por quinze partidos políticos, solicitando um estudo para que retornem as quinze
cadeiras. Declarou que é favorável a este movimento, desde que não onere o município.
Disse que o movimento foi iniciado por mais três pessoas, chegou a vinte e um partidos,
mas apenas quinze definiram. Falou que sabe que estão em um regime democrático e
respeitará toda e qualquer decisão dos vereadores, reafirmou que é favorável, entretanto
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jamais desrespeitará ou deixará de ser amigo de qualquer pessoa que tenha atitudes
diferentes. Salientou que este é um processo de democracia, iniciou-se um movimento
partidário que está tomando corpo na cidade, ao qual é favorável, mas respeita a decisão
de seus pares. Entregou as correspondências ao Senhor Secretário. O Senhor Secretário
informou que vai ler um ofício e o nome dos partidos que assinaram porque todos
possuem o mesmo conteúdo: “Exmo. Sr. Nélio Aurélio de Souza, DD. Presidente da
Câmara Municipal de Nova Lima. Solicitamos a essa egrégia Casa Legislativa, na
pessoa de seus ilustres membros, proceder um criterioso estudo visando rever a
possibilidade de se voltar a considerar o antigo número de cadeiras de vereadores, a
partir da próxima legislatura. Lembramos que a Câmara constitui essa história que
integra a história de Nova Lima e o fato merece toda a atenção dos atuais Edis. Certos
de sua mais completa atenção, agradecemos.” Comunicou que os ofícios são assinados
pelos partidos: PC do B, PT, PTC, PT do B, PDT, PHS, PMN, PTN, PRB, PSDC,
PRTB, PPS e PSD. Continuando, o Senhor Presidente consultou o Plenário que permitiu
a entrada na Casa e leitura da proposição: Projeto de Lei nº 1.238/2012, autoria do
vereador Luciano Vitor Gomes, que “Reconhece a pessoa com Espectro Autista como
portador de deficiência para fins da fruição dos direitos assegurados pela Lei Orgânica
do Município de Nova Lima, e institui o Sistema Municipal Integrado de Atendimento à
Pessoa com Espectro Autista e dá outras providências”. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer. O vereador Luciano Vitor Gomes
solicitou ao Senhor Presidente que consulte o Plenário para fazerem parecer conjunto
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com o objetivo de adiantar o processo de votação. O Plenário, consultado pelo Senhor
Presidente, concordou com a confecção de parecer conjunto. Logo após, o Plenário
autorizou inclusão na pauta e leitura do Parecer Conjunto das Comissões de Legislação
e Justiça; Serviços Públicos Municipais e Orçamento, Finanças e Tomada de Contas
referente ao Projeto de Lei nº 1.237/2012, que “Altera a Lei Municipal nº 1.917/2006,
que “Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Nova Lima,
cria o cargo de Gestor de Contratos e dá outras providências”. As comissões emitiram
parecer favorável à tramitação do projeto. O vereador José Raimundo Martins
cumprimentou a Mesa Diretora pela bela atitude e solicitou ao Senhor Presidente que
consulte o Plenário a fim de dispensarem os interstícios para a votação do projeto. O
Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, concordou com a dispensa de interstícios.
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão Especial
referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 234/2012, que “Concede Título de
Cidadania Honorária de Nova Lima ao Sr. Patrus Ananias, Ex-Ministro de Estado”. A
Comissão emitiu parecer favorável ao projeto. O Plenário, conforme solicitação do
vereador Ronaldes Gonçalves Marques, dispensou o interstício para apreciação do
projeto na presente data. 3) Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.156/2011, que “Dispõe sobre a remodelação da
planta do loteamento denominado Serra dos Manacás, desafeta as áreas públicas que
indica, autoriza sua permuta, promove a afetação das áreas recebidas, além de dar outras
providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. Dando
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sequencia, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Decreto
Legislativo nº 233/2012, que “Concede Título de Cidadania Honorária de Nova Lima ao
Sr. Luiz Dulci, Ex-Ministro de Estado e Diretor do Instituto Lula”. Em primeira e única
votação, aprovado por 09 votos e encaminhado à promulgação; 2) Projeto de Decreto
Legislativo nº 234/2012, que “Concede Título de Cidadania Honorária de Nova Lima ao
Sr. Patrus Ananias, Ex-Ministro de Estado”. Em primeira e única votação, aprovado por
09 votos e encaminhado à promulgação. O vereador Renato Faria Silva agradeceu os
colegas pela aprovação dos dois Decretos Legislativos. Esclareceu que solicitou estes
Títulos de Cidadania Honorária porque os Senhores Luiz Dulci e Patrus Ananias,
mineiros de grande envergadura, ex-ministros do governo anterior, ajudaram o Lula a
retirar, por meio de políticas sociais e econômicas, o povo da miséria, inclusive em
Nova Lima, com o Programa Vida Nova que elevou pessoas à uma condição digna de
saúde, tirando-as de situações de fragilidade social. O vereador Ronaldes Gonçalves
Marques parabenizou o vereador Renato pelas iniciativas, pois o que disse e colocou
nos projetos basta para justificar as homenagens. Falou que acompanhou e sabe a
importância dos relevantes serviços prestados pelo Luis Dulci à frente do Ministério da
Casa Civil para vários municípios, dentre eles, Nova Lima. Afirmou que o Patrus
Ananias é seu amigo particular, tem muito carinho e respeito por ele, pois sempre
prestou relevantes serviços para a cidade. Relatou que na época em que eram prefeitos
juntos, em Nova Lima e Belo Horizonte, ele sempre defendia os municípios e, de uma
forma muito especial, Nova Lima. Declarou que, com máxima alegria e prazer, fizeram
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o parecer favorável e votaram favoravelmente. O vereador Luciano Vitor Gomes
parabenizou o vereador Tatico pela iniciativa. 3) Projeto de Lei nº 1.237/2012, que
“Altera a Lei Municipal nº 1.917/2006, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários
da Câmara Municipal de Nova Lima, cria o cargo de Gestor de Contratos e dá outras
providências”. Em primeira e segunda votação, aprovado por oito votos e encaminhado
à sanção. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião._____________________

