Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e um de maio de dois mil e treze, 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, Alessandro Luiz Bonifácio –
Vice-Presidente e Silvânio Aguiar Silva – 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 da vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira. O Senhor Secretário proferiu leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia sete de
maio de dois mil e treze, que foi aprovada. Logo após, proferiu leitura das
correspondências recebidas: 1) Ofício nº 037/2013 da vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira; reitera comunicação de ausência nesta reunião, ratifica seu voto de
coração ao Decreto Legislativo nº 240/2013, que “Concede Título de Cidadão Honorário
de Nova Lima ao Excelentíssimo Vereador Nélio Aurélio de Souza”, e cumprimenta a
equipe da Câmara pela brilhante atuação no torneio de futebol society da Associação
dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima; 2) Ofício nº 967/2013 –
GECAR/MG do Diretor Regional dos Correios de Minas Gerais, José Pedro de
Amengol Filho. Assunto: Distribuição postal no Bairro Oswaldo Barbosa Pena, em
Nova Lima. Responde requerimento do vereador Nélio Aurélio de Souza. O vereador
José Guedes solicitou à Presidência da Casa que envie ofício à Prefeitura solicitando a
colocação de placas indicativas com o nome das ruas no loteamento Padre Oswaldo
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Barbosa Pena; 3) Ofício nº 141/2013 da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de
Nova Lima. Promotora de Justiça Ivana Andrade de Souza. Ref. Encaminha cópia da
Recomendação nº 09/2013. O Senhor Presidente encaminhou este ofício à Comissão de
Saúde da Câmara; 4) Ofício de 20 de maio de 2013, do Presidente do Villa Nova
Atlético Clube, Senhor Jairo Gomes Moreira; congratula com os vereadores, agradece o
imprescindível apoio que possibilitou ao Clube a conquista do Título Campeão Mineiro
do Interior 2013, e esclarece que a publicação de um pôster do Time Campeão no jornal
“Cultura e Comércio” deveu-se à inciativa do próprio periódico. O Senhor Presidente
lembrou que na semana passada houve comentários na Casa sobre matéria publicada por
um jornal, cujo conteúdo consideraram injusto. Relatou que procurou o Presidente Jairo
Gomes e o Diretor de Futebol Tiago Tito, ambos esclareceram que a publicação teve
como autor o próprio jornal. Afirmou que na correspondência o fato está bem explicado.
Agradeceu a Diretoria do Villa Nova pelo reconhecimento e agradecimentos. Registrou
que a Câmara trabalha para a população e pelo Villa Nova. Continuando, o Senhor
Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de
Lei nº 1.310/2013, autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício de 2014 e dá outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 2) Projeto de Lei nº 1.311/2013, autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
a concessão da isenção de IPTU ao imóvel pertencente aos portadores de doenças graves
incapacitantes e aos doentes em estágio terminal irreversível, desde que destinado,
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exclusivamente, ao uso residencial, além de dar outras providências”. Encaminhado à
Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 3) Projeto de Lei
nº 1.312/2013, autoria do Poder Executivo, que “Ratifica o Acordo Coletivo 2013/2014,
dispõe sobre o reajuste anual do vencimento dos servidores, além de dar outras
providências”. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio lembrou o Senhor Presidente de
que o artigo primeiro, parágrafo segundo do projeto concede reajuste aos vereadores. O
Senhor Presidente esclareceu que os vereadores têm duas opções: o reajuste coletivo do
município ou pela Constituição Federal que prevê que o subsídio máximo dos
vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais.
Recordou que a última Legislatura optou pelo efeito cascata, ou seja, quarenta por cento
do subsídio dos Deputados Estaduais. Afirmou que fará uma emenda supressiva
retirando a palavra “vereadores” do projeto. O Plenário consultado pelo Senhor
Presidente, dispensou pareceres e interstícios para a votação do projeto; 4) Projeto de
Lei nº 1.313/2013, autoria do vereador Gilson Antônio Marques, que “Dá denominação
à via pública que menciona” – Mara Núbia Gonçalves Lopes. Encaminhado à Comissão
de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 5) Projeto de Decreto Legislativo
nº 241/2013, autoria da Mesa Diretora, que “Aprova as Contas do Município de Nova
Lima relativas ao exercício de 2011”. Encaminhado à Comissão de Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas para emissão de parecer; 6) Projeto de Decreto
Legislativo nº 242/2013, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que “Concede
Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Excelentíssimo Vereador Fausto Niquini
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Ferreira”. Encaminhado à Comissão Especial designada pelo Senhor Presidente,
composta pelos vereadores André Luiz Vieira da Silva, Flávio de Almeida e Gilson
Antônio Marques, para emissão de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou
a leitura: 1) Parecer da Comissão do Meio Ambiente referente ao Substitutivo ao Projeto
de Lei nº 1.299/2013, que “Autoriza o Poder Executivo a criar o serviço ‘DisqueSilêncio’ no Município de Nova Lima e dá outras providências”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto; 2) Pareceres da Comissão de Legislação e
Justiça referente aos Projetos de Lei: nº 1.306/2013, que “Dá denominação a logradouro
público que menciona, além de dar outras providências” – Praça Dra. Vera Vieira;
nº 1.307/2013, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras
providências” – Associação Milan Galo Social; nº 1.308/2013, que “Declara de
Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras providências” – Associação
Ciência e Cultura de Nova Lima. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação dos
projetos. As três proposições foram encaminhados à Comissão de Serviços Públicos
Municipais. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: Projeto de
Decreto Legislativo nº 240/2013, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova
Lima ao Excelentíssimo Vereador Nélio Aurélio de Souza”. Em discussão, o Senhor
Presidente comunicou que vai se abster da votação. O vereador José Guedes
parabenizou o colega Alessandro Coxinha pela iniciativa, cujo agraciado é enorme
merecedor. Disse que o Senhor Presidente é um grande batalhador por Nova Lima e
pelo glorioso Villa Nova, do qual já foi presidente. Falou que acompanha os passos de
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todos os vereadores de Nova Lima, e considera o vereador Nélio um dos mais
trabalhadores, uma pessoa que sempre está ao lado dos menos favorecidos. O vereador
Silvânio Aguiar Silva parabenizou o autor do projeto, vereador Alessandro Luiz
Bonifácio. Parabenizou o Senhor Presidente e disse que o título é mais do que merecido
porque Nova Lima inteira conhece o Nélio Presidente, o Nélio do Villa Nova, o Nélio
vereador, o Nélio trabalhador da cidade. Agradeceu a Deus pela oportunidade e prazer
de votar esta homenagem. O Senhor Presidente agradeceu pelas palavras de carinho. O
vereador Flávio de Almeida declarou que hoje votará a favor do título; lembrou que há
uns dois anos, este mesmo projeto estava na Casa e votou contra. Disse que não votará
no título para o vereador Nélio, mas para a pessoa do vereador Nélio, por tudo que fez
pelo Villa Nova e vem fazendo em prol de Nova Lima. Informou que não gosta de votar
título para vereador, pois acha que recebem subsídio e devem fazer o excepcional e ser
excelentes para a comunidade. O Senhor Presidente agradeceu. O vereador José Guedes
parabenizou o vereador Flávio por reconhecer que o Senhor Presidente é um trabalhador
em prol do município. Afirmou que o voto dele é muito valioso. Em única votação,
aprovado por oito votos, com a abstenção do Senhor Presidente, e encaminhado à
promulgação. O Senhor Presidente agradeceu os vereadores. Disse que está muito
emocionado; contou que há anos se mudou para o município, onde cria sua família e
seus filhos. Afirmou que é uma honra ser cidadão nova-limense. O vereador Alessandro
Luiz Bonifácio afirmou que foi com muito orgulho que trabalhou neste projeto, por
conhecer há anos o Senhor Presidente, homem humilde, simples, um trabalhador que
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veio para Nova Lima somar e trazer alegria aos nova-limenses. Parabenizou e agradeceu
o Mimiu, grande parceiro do Senhor Presidente. Agradeceu os demais vereadores. O
Senhor Presidente agradeceu o vereador Alessandro Luiz Bonifácio pela homenagem.
Declarou que é uma imensa honra ser cidadão honorário de Nova Lima; 2) Projeto de
Lei nº 1.312/2013, que “Ratifica o Acordo Coletivo 2013/2014, dispõe sobre o reajuste
anual do vencimento dos servidores, além de dar outras providências”. Em discussão, o
Senhor Presidente propôs uma emenda supressiva, retirando do projeto a palavra
“vereador”, lembrando que optaram pelo reajuste conforme os subsídios dos deputados
estaduais. O Plenário aprovou a emenda. O vereador André Luiz Vieira da Silva
indagou se a palavra “prefeito” permanece no projeto. O Senhor Presidente disse que
não respondem pelo prefeito; o mesmo deve decidir. O vereador André Luiz Vieira da
Silva afirmou que entendeu que houve certo contraponto. O Senhor Presidente registrou
que não podem ter este aumento, pois optaram pelo efeito cascata. O vereador André
Luiz Vieira da Silva falou que a questão não é o aumento, não quer aumento; salientou
que a questão é que houve uma discordância na Casa. Ressaltou que se há discordância
ou dúvida, vale a pena realizar uma reunião extraordinária para o Jurídico ter tempo de
fazer uma análise profunda. O vereador Flávio de Almeida registrou que devem aprovar
este projeto e depois marcar uma reunião extraordinária para rediscutir a lei que fixou os
subsídios dos vereadores, votada no ano passado pela Casa, porque não podem
confundir aumento com reajuste. O vereador Leci Alves Campos afirmou que devem
conhecer a lei que fixou os subsídios dos vereadores, onde consta, com certeza, o
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reajuste para os mesmos. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente concordou em
realizar uma reunião extraordinária na próxima quinta-feira, às dez horas. O vereador
Silvânio Aguiar Silva pediu perdão e informou que não comparecerá à reunião, pois irá
viajar. Disse que enviará sua justificava de ausência por escrito. Em primeira e segunda
votação, o projeto foi aprovado por oito votos e encaminhado à sanção. O Senhor
Presidente registrou a presença do vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Pablo César – Pablito. Solicitou ao vereador Gilson Antônio Marques que o conduza à
Mesa; afirmou que é uma honra tê-lo na Câmara; 3) Projeto de Lei nº 1.304/2013, que
“Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras providências” –
Associação Cultural e Capoeira Belo Artes das Gerais. Em primeira votação, aprovado
por oito votos; 4) Projeto de Lei nº 1.305/2013, que “Declara de Utilidade Pública a
entidade que menciona e dá outras providências” – Sindicato dos Servidores Públicos de
Nova Lima. Em primeira votação, aprovado por oito votos. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação os requerimentos: Do vereador Gilson
Antônio Marques: Requer ao Prefeito Municipal que providencie junto ao DER a
duplicação da ponte que dá acesso ao Distrito de São Sebastião das Águas Claras.
Aprovado, oito votos. Dos vereadores José Guedes, Silvânio Aguiar Silva e Gilson
Antônio Marques: Requerem ao Executivo Municipal que remeta no prazo de cento e
vinte dias, a proposta de Revisão do Plano Diretor. Os autores permitiram que os
vereadores Leci Alves Campos, Alessandro Luiz Bonifácio e Nélio Aurélio de Souza
assinassem o requerimento. O vereador José Guedes sugeriu que o requerimento fosse
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em nome da Câmara para ter mais força. Aprovado, oito votos. Do vereador Leci Alves
Campos: Requer ao Prefeito Municipal a otimização do Ambulatório Municipal com
extensão do espaço, atendimento total e fornecimento do desjejum. Em discussão, o
autor explicou o requerimento. Aprovado, oito votos. Do vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: Requer ao Prefeito Municipal a instalação de um poste de energia da Cemig
na Rua Nossa Senhora da Conceição, próximo ao nº 211, Cruzeiro e na Avenida
Turmalina, próximo ao nº 161, Barra do Céu. Aprovado, oito votos. Do vereador José
Guedes: Requer ao Prefeito Municipal a implantação do vídeo monitoramento (Olho
Vivo) nos Bairros Alvorada, BNH, Chácara dos Cristais, Matadouro, Vila São Luiz e
Cristais. O Senhor Presidente informou que são seis requerimentos contendo o mesmo
assunto, por isto coloca-os juntos em votação. Em discussão, o autor esclareceu que fez
os requerimentos atendendo antigas solicitações dos bairros citados. Ressaltou que
devem lutar para que a prefeitura instale mais “Olhos-Vivos” na cidade com o objetivo
de inibir os constantes assaltos. Aprovado, oito votos. Dos vereadores Gilson Antônio
Marques, Fausto Niquini Ferreira, José Guedes e André Luiz Vieira da Silva: Requerem
ao Executivo Municipal as seguintes informações relativas ao quadro de funcionários do
Executivo: 1- Quantas vagas foram abertas no último concurso para o cargo de
serralheiro? 2- A relação dos serralheiros classificados. 3- Quantos serralheiros já foram
convocados e qual a relação de nomes dos mesmos? Os autores permitiram que os
vereadores Silvânio Aguiar Silva, Leci Alves Campos e Alessandro Luiz Bonifácio
assinassem o requerimento. Em discussão, o vereador Silvânio Aguiar Silva falou que

9

concorda plenamente com o pleito, no qual poderiam incluir outras profissões tais como
fiscal de obras e pedreiro, visto que tem notícias de que no Pátio de Obras há apenas
oito pedreiros. Aprovado, oito votos. Do vereador Fausto Niquini Ferreira: Requer à
Mesa Diretora seja enviada ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Moção de
Aplausos pela brilhante Festa de Congregação proporcionada aos servidores públicos do
nosso município no domingo (último) e, sobretudo pelas lutas e constantes conquistas
alcançadas pelo Sindicato em favor dos trabalhadores. O autor permitiu que os
vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, José Guedes e Leci Alves Campos assinassem o
requerimento. Em discussão, os vereadores José Guedes e Leci Alves Campos
parabenizaram o vereador Fausto pelo requerimento, e o Sindicato dos Servidores pela
belíssima festa. Aprovado, oito votos. Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer
que esta respeitosa Casa através de Moção de Aplausos, envie congratulações à
Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima, pela brilhante
organização do campeonato de Futebol Society, à equipe campeã da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços e à equipe vice-campeã da Câmara Municipal. O autor
também solicitou fosse enviada Moção de Aplausos ao artilheiro do campeonato, o
Fabrício, funcionário da Casa e assessor da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira.
Aprovado, oito votos. O vereador André Luiz Vieira da Silva lembrou que na última
reunião extraordinária houve uma discussão sobre a questão da subvenção, do repasse às
entidades que prestam assistência social no município e ocorreu até denúncia por parte
do vereador José Guedes. Considerando a importância do assunto, sugeriu à Casa que
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crie uma Comissão Especial acompanhada de uma assessoria técnica-jurídica para
avaliar a situação das entidades que recebem subvenção do município. Aprovado por
oito votos. O vereador Fausto Niquini Ferreira, como Presidente da Comissão de Saúde,
informou que hoje recebeu uma ligação do Diretor do Hospital Vila da Serra, Dr.
Wagner Issa, relatando que o Pronto-Atendimento Materno-Infantil e Adulto não será
interrompido, pois foi estabelecido um acordo com as fontes pagadoras. O Senhor
Presidente parabenizou a Câmara e disse que a notícia é muito boa para o município. O
vereador Gilson Antônio Marques fez uma pequena correção ao vereador Silvânio:
informou que na Secretaria há trinta e cinco pedreiros e um déficit de serventes. Propôs
requerimento verbal: “O requerimento que quero fazer é com relação à obra da Chácara.
Quero pedir ao Senhor Prefeito que tome providências cabíveis e eficientes porque no
governo passado foi feita uma licitação, processo todo pronto, ficou apenas aguardando
a ordem de serviço para a execução daquela obra, onde tem quarenta casas penduradas,
salvo engano. Quando o novo prefeito Cássio Magnani assumiu suspenderam estas
obras por duvidar do projeto. Como ficou a situação? Ontem nós marcamos uma
reunião com o planejamento da prefeitura de Nova Lima e o engenheiro responsável
pela Eneplan que é uma empresa muito cara para o município, e tivemos o desprazer de
o cara não ter o comprometimento, o diretor não teve o comprometimento de
comparecer na reunião. E o pessoal está lá, não dorme, não tem certeza se vai fazer a
obra. De manhã eles falam que vão fazer, de tarde falam que eles têm que evacuar a
área, lá tem crianças, tem gente com mais de noventa anos. Então, é preciso levar a
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sério, qualquer hora nós vamos ter em Nova Lima uma réplica do que aconteceu na
Serra de Petrópolis. Queria que o prefeito tomasse providências cabíveis e urgentes”.
Aprovado por oito votos. O vereador Silvânio Aguiar Silva solicitou que a Casa envie
Moção de Pêsames ao companheiro do PT, José Roberto Alves, cujo pai faleceu ontem,
o Senhor José Alves Filho. Aprovado por oito votos. O vereador Flávio de Almeida
propôs requerimento verbal para que a Câmara solicite à prefeitura que retome as obras
do campo de futebol do Bairro Jardim Canadá ou explique o que foi feito com o recurso
destinado àquela obra. Aprovado por oito votos. O vereador Flávio de Almeida, em
nome da Comissão de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, convidou a Casa e o
público presente para participarem de três reuniões que serão realizadas amanhã: a
primeira de 9h às 10h com a Doutora Glória e o Coronel Negraes, com a pauta
Criminalidade em Nova Lima; a segunda às 14h com o DER, o Secretário Municipal de
Obras e o Secretário Municipal de Segurança para tratarem da Grade do Viaduto; e a
última com a Via Ouro e a Saritur para tratarem do Transporte Coletivo em Nova Lima.
O vereador Silvânio Aguiar Silva convocou a Comissão de Legislação e Justiça para
uma reunião na segunda-feira próxima, às dezesseis horas, pois irá viajar. Pediu perdão
de público aos outros dois vereadores membros da comissão pela impossibilidade de
estar presente na reunião de sexta-feira. O vereador Pablito da Câmara Municipal de
Belo Horizonte cumprimentou todos e saudou seus colegas vereadores nova-limenses.
Parabenizou o Senhor Presidente, o mais novo Cidadão Honorário de Nova Lima.
Afirmou que o título é muito merecido, pois há quatro mandatos o vereador Nélio está à
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frente da edilidade, sempre ajudando aqueles que vivem no município; lembrou que ele
também fez uma bela gestão no querido Villa Nova. Registrou que Nova Lima tem
orgulho de tê-lo como filho. O Senhor Presidente agradeceu o vereador Pablito pelas
palavras. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de
Deus, declarou encerrada a reunião.__________________________________________

