Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e um de agosto 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 José Raimundo Martins – Secretário Ad Hoc. 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 Luciano Vitor Gomes.
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário determine a leitura das Atas das
Reuniões Ordinárias dos dias sete e quatorze de agosto de dois mil e doze. Em votação,
foram aprovadas. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições
que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 237/2012, autoria da
Mesa Diretora, que “Aprova as Contas do Município de Nova Lima relativas ao
exercício de 2002”. Encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas para emissão de parecer; 2) Projeto de Resolução nº 118/2012, autoria da Mesa
Diretora, que “Altera o horário das reuniões ordinárias que menciona, além de dar
outras providências”. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, dispensou
pareceres e interstícios para a votação do projeto. Prosseguindo, o Senhor Presidente
solicitou a leitura do Parecer da Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 236/2012, que “Confere o Título de Cidadania Honorária ao Sr. José
Geraldo dos Santos”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto.
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Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Decreto
Legislativo nº 235/2012, que “Aprova as Contas do Município de Nova Lima relativas
ao exercício de 2005”. Em primeira e única votação, aprovado por 07 votos e
encaminhado à promulgação; 2) Projeto de Resolução nº 118/2012, que “Altera o
horário das reuniões ordinárias que menciona, além de dar outras providências”. Em
primeira e segunda votação, aprovado por 07 votos e encaminhado à promulgação.
O Senhor Presidente nomeou o vereador Sandro Lima para atuar como Secretário Ad
Hoc após a saída do vereador José Raimundo Martins. O vereador Marcelino Antônio
Edwirges informou que fará requerimento verbal para ser de autoria da Câmara.
Lembrou que votaram recentemente uma complementação para o Villa Nova,
discutiram o pagamento dos salários atrasados dos funcionários do clube, combinaram
liberar a primeira parcela e estabeleceram uma condicionante para liberar a segunda:
que os funcionários que precisam comprar arroz com feijão recebam seus salários
atrasados. Comunicou que a segunda parcela foi liberada, porém encontra-se em suas
mãos uma lista com o nome de todos os funcionários que continuam com vencimentos
atrasados, como décimo terceiro, férias e pagamentos atrasados há seis meses. Afirmou
que a Câmara deve tomar uma posição e mostrar que são sérias as coisas que aprova.
Ressaltou que, se o município liberou a segunda parcela sem o comprovante de
pagamento dos funcionários, errou mais uma vez e a Casa não pode comungar com isto
porque votou para que a segunda parcela somente fosse liberada após a comprovação
dos pagamentos. Declarou que está com a listagem contendo os nomes de todos os

3

funcionários que continuam com seus pagamentos atrasados. Salientou que isto é muito
sério e, se não tomarem providências, será com a conivência da Câmara. Propôs
requerimento indagando ao Prefeito se foi cumprido o que foi votado na Casa e
solicitando que encaminhe resposta à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada
Contas para ser distribuída aos demais vereadores. Solicitou à Assessoria ajuda no
detalhamento do ofício que será enviado à Prefeitura. Disse que está com o nome de
todos os funcionários e as datas dos pagamentos atrasados. Registrou: “Não importa em
qual administração foi, quem casa com a viúva, consequentemente tem que levar os
filhos”. O vereador José Guedes falou que, mais uma vez, o Prefeito e Presidente do
Conselho do Villa desrespeitou a Casa e pisou na cabeça da Câmara. Afirmou que fica
impressionado porque acompanha o Villa Nova desde que nasceu e considera prioridade
o pagamento do assalariado pelo clube. Disse que este prefeito, nos dois mandatos, não
respeitou a Câmara que sempre o apoiou e sustentou. Contou que está sabendo que ele
está protegendo, colocando debaixo das asas certos candidatos que são funcionários da
prefeitura e fazendo os maiores absurdos. Ressaltou que em sua vida política nunca viu
uma Câmara dar sustentação em dois mandatos ao prefeito e, na hora da eleição, ele
abandonar os vereadores que o apoiaram. Em votação, requerimento aprovado por sete
votos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e,
sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.___________________________

