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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e sete 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, 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 ausência justificada do vereador Ronaldes Gonçalves Marques.
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 conforme deliberado pelo Soberano Plenário na reunião do dia
vinte de março, foi enviada para apreciação dos vereadores cópia da Ata da Reunião
Ordinária do dia vinte e oito de fevereiro, ocasião em que votaram o Orçamento
Municipal. Disse que, por se tratar de uma ata extensa e para não ficarem até tarde da
noite lendo-a, o Plenário aprovou que fosse colocada em discussão e votação, ficando a
mesma à disposição na Assessoria Parlamentar para o público. Comunicou que a Ata
está à disposição para discussão. Em votação, foi aprovada. Logo após, o Plenário adiou
a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia seis de março de dois mil e doze. O Senhor
Secretário proferiu leitura das correspondências recebidas: 1) Justificativa da ausência
do vereador Ronaldes Gonçalves Marques; 2) Ofício P5 01/2012 da Polícia Militar de
Minas Gerais. Primeira Companhia Independente. Gabinete do Comandante Marcos da
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Costa Negraes, Tenente Coronel PM; 3) Ofício de 27 de março de 2012, do Senhor
Lindauro José dos Santos, Sócio Proprietário da Agência de Veículos Dois Coqueiros
Ltda. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram
entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.229/2012, autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a desafetação de parte da via pública que especifica, autoriza a sua
doação onerosa à Empresa Líder Guindastes Ltda. e dá outras providências”.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 2) Projeto de
Resolução nº 115/2012, autoria da Mesa Diretora, que “Transfere provisoriamente a
Sede própria da Câmara Municipal de Nova Lima”. O Plenário dispensou pareceres e
interstícios para a votação da proposição. O vereador Cássio Magnani Júnior fez
deferência e deu boas vindas ao amigo, colega advogado e professor Adão de Pádua,
pessoa atuante que sofreu um acidente em dezembro e retoma hoje suas atividades,
concedendo a todos o prestígio da sua presença na Câmara. O Senhor Presidente
afirmou que sentiram falta do Sr. Adão de Pádua e parabenizou-o pelo retorno.
3) Projeto de Decreto Legislativo nº 230/2012, autoria do vereador Cássio Magnani
Júnior, que “Confere o Título de Cidadania Honorária ao Dr. João Hernane Simões
Teixeira”. Encaminhado à Comissão Especial designada pelo Senhor Presidente,
composta pelos vereadores Luciano Vitor Gomes, Renato Faria Silva e José Raimundo
Martins; 4) Projeto de Lei nº 1.226/2012, autoria do vereador Cássio Magnani Júnior,
que “Dá denominação de José Leite da Paixão à via pública que menciona”.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. O Senhor
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Presidente nomeou o vereador José Guedes como Relator da Comissão de Legislação e
Justiça em substituição ao autor da proposição; 5) Projeto de Lei nº 1.227/2012, autoria
do vereador José Guedes, que “Dá denominação de Geraldo Ferreira da Fonseca à via
pública que menciona”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão
de parecer; 6) Projeto de Lei nº 1.228/2012, autoria do vereador Renato Faria Silva, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de treinamento e capacitação de pessoal em suporte de
vida nos estabelecimentos e locais que menciona”. O vereador Renato Faria Silva
informou que foi suprimida a palavra obrigatoriedade de aquisição do aparelho e
treinamento. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer.
O Senhor Presidente nomeou o vereador Ailton Soares Amaral como Presidente da
Comissão de Legislação e Justiça em substituição ao autor da proposição. Prosseguindo,
o Senhor Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão Especial referente ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 229/2012, que “Concede Título de Cidadão Honorário
de Nova Lima ao Sr. Délio de Jesus Malheiros”. Retirado de pauta. Dando
continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de
Resolução nº 115/2012, que “Transfere provisoriamente a Sede própria da Câmara
Municipal de Nova Lima”. Em primeira e única votação, aprovado por 08 votos e
encaminhado à promulgação. O Senhor Secretário atendendo solicitação do Senhor
Presidente proferiu leitura do ofício encaminhado pela OAB à Casa, no qual o
Presidente da OAB – Nova Lima comunica a realização no dia vinte e dois de maio,
terça-feira, do ‘II Seminário de Direito Eleitoral de Nova Lima, Raposos e Rio Acima’ e
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solicita que a reunião plenária do dia vinte e dois de maio seja antecipada para o dia
vinte e um, segunda-feira, para que todos os vereadores possam comparecer ao
seminário. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, antecipou a reunião ordinária
do dia vinte e dois para o dia vinte e um de maio. Conforme sugestão do vereador
Cássio Magnani Júnior, o Plenário também antecipou a reunião ordinária do dia três de
abril para a próxima sexta-feira, trinta de março, às dezesseis horas. O vereador Cássio
informou que o Presidente da OAB Nova Lima convida para o jogo entre a Regional da
OAB e o Time do Skank, hoje, no campo do Villa Nova, às vinte horas. 2) Projeto de
Lei nº 1.213/2012, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Mirtes Pires de
Souza. Em primeira e única votação, aprovado por 06 votos e encaminhado à sanção;
3) Projeto de Lei nº 1.214/2012, que “Dá denominação à via pública que menciona” –
Glauco Sarti. Em primeira e única votação, aprovado por 06 votos e encaminhado à
sanção; 4) Projeto de Lei nº 1.215/2012, que “Dá denominação à via pública que
menciona” – Fuad Farah. Em primeira e única votação, aprovado por 06 votos e
encaminhado à sanção; 5) Projeto de Lei nº 1.216/2012, que “Dá denominação à via
pública que menciona” – Gerson Luis Perdigão. Em primeira e única votação, aprovado
por 07 votos e encaminhado à sanção; 6) 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”. Em primeira votação,
aprovado por 07 votos. O Plenário, conforme solicitação do vereador Cássio Magnani
Júnior, dispensou o interstício para realizar a segunda votação. Em segunda votação,
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aprovado por 07 votos e encaminhado à sanção; 7) Projeto de Lei nº 1.210/2012, que
“Institui a Semana Municipal do Estudante e o Dia Municipal do Estudante e contém
outras disposições”. Em primeira votação, aprovado por 07 votos. O Plenário, conforme
solicitação do vereador Renato Faria Silva, dispensou o interstício para realizar a
segunda votação. Em segunda votação, aprovado por 07 votos e encaminhado à sanção.
Na sequencia, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação os requerimentos:
1) Autoria do vereador José Guedes: “Requer que esta Casa encaminhe ao Prefeito
Municipal a solicitação: Cópia do processo administrativo nº 111/2007, do contrato
nº 108/2007 celebrado entre a municipalidade e a Jesse G. Brito Arquitetura, com objeto
para elaboração de projeto conceitual do estádio de futebol, valor de cento e quarenta e
seis mil e quatrocentos reais. (folha três em anexo). Cópia do processo administrativo
nº 093/08, do contrato nº 105/2008 celebrado entre a municipalidade e Palmeiras
Construções Ltda., com objeto para prestação de serviços preliminares no estádio de
futebol, valor de cento e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e treze
centavos. (folha quatro em anexo). Que envie a esta Casa ofício informando se a quantia
de dez milhões de reais foi recebida pela municipalidade para construção deste novo
estádio de futebol, denominado de ‘Estádio Januário Carneiro’, conforme é noticiado
pela imprensa. (folhas cinco e seis em anexo). Que também envie neste mesmo ofício
apresentado acima, informações sobre qual o centro de custo ou dotação da receita
orçamentária que amparou legalmente a elaboração do projeto e prestação de serviços
preliminares deste estádio e em qual PPA (Plano Plurianual de Ações) está inserida esta
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proposta de ação. (folha sete em anexo). Por fim, informe também quanto foi o total de
dinheiro público aplicado nesta proposta de construção do novo estádio de futebol, já
que foi a primeira prioridade elencada pelo secretário municipal de planejamento e
gestão da época. (folha oito em anexo)”. Aprovado, 07 votos; 2) Autoria do vereador
José Guedes: “Requer que esta Casa encaminhe ao Prefeito Municipal a solicitação: que
providencie a instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Pio XII, no
Bairro Cabeceiras, próximo ao Grupo Escolar Florie Wanderley Dias e próximo ao
cruzamento com a Rua Presidente Antônio Carlos”. Aprovado, 07 votos; 3) Autoria do
vereador Renato Faria Silva: “Requer que esta respeitosa Casa solicite à Secretaria
Municipal de Segurança e Trânsito que realize uma campanha permanente de
conscientização aos motoristas sobre a preferência do pedestre sobre a faixa”. Em
discussão, o autor afirmou que são necessárias providências com o objetivo de educar o
pedestre para atravessar na faixa, e educar o motorista conscientizando-o de que o carro
e a moto podem matar. Disse que a prefeitura não realiza uma campanha educativa
somente com a distribuição de panfletos no Dia Nacional de Combate à Violência no
Trânsito, é preciso uma ação mais efetiva visando à ampla educação no trânsito.
Lembrou do Projeto Câmara nas Escolas, por meio do qual podem iniciar o trabalho de
educação a fim de diminuir a violência no trânsito em Nova Lima. Em votação,
aprovado por 07 votos; 4) Autoria do vereador Renato Faria Silva: “Requer que esta
respeitosa Casa encaminhe à família do Dr. Élcio de Souza condolências. Em discussão,
o autor declarou que ficou muito sentido com a perda deste grande companheiro. Falou
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que o Dr. Élcio foi um grande vereador, pessoa íntegra que conduziu sua vida pela
honestidade e deixa um legado quanto ao comportamento ideal de um homem público.
Salientou que teve a honra de compartilhar a vida política, o companheirismo dentro do
PT e ser amigo pessoal do Dr. Élcio, um grande camarada. Relatou que o Dr. Élcio
conduziu o Partido dos Trabalhadores com a sabedoria, a calma e a honestidade que lhe
eram peculiares. Afirmou que a política em Nova Lima e o Partido dos Trabalhadores
perdem muito com a partida precoce do Dr. Élcio. O Plenário, atendendo solicitação do
vereador Renato, permaneceu um minuto em silêncio em homenagem à memória do
Dr. Élcio. Requerimento aprovado por 07 votos; 4) Autoria do vereador Renato Faria
Silva: “Requer que esta respeitosa Casa encaminhe correspondência à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente verificando a viabilidade de incluir o Rego dos
Carrapatos, Rego Grande – Peneira e máquina – no programa de Academia ao ar livre”.
Aprovado, 07 votos. O vereador José Geraldo Guedes apresentou requerimento verbal:
“Na reunião da Câmara do dia seis de março, entrei com um requerimento dirigido
especificamente à Mesa Diretora para saber qual a resposta que a Câmara deu ao ofício
997/2011 enviado pelo Ministério Público Estadual. O Ministério Público quer saber da
Câmara se existe ou não uma lei municipal autorizando a doação ou outra forma de
disposição dos imóveis de propriedade da prefeitura de Nova Lima, através de
permissões de uso a título precário e gratuito a empresas e pessoas físicas e privadas,
por meio da edição de decretos municipais do Chefe do Executivo local. Segundo
estudos do próprio Ministério Público, o prefeito de Nova Lima disponibilizou
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aproximadamente noventa terrenos através de permissões de uso. Isto mesmo, quase
cem. Através do meu requerimento, feito há vinte dias atrás, continuo aguardando da
Mesa Diretora a cópia da resposta que vocês deram ao Ministério Público, e se existe ou
não a lei autorizando o prefeito a fazer este tipo de prática. É importante lembrar que o
Presidente da Câmara, meu amigo Nélio Aurélio, garantiu em público que daria a
resposta ao meu requerimento o mais rápido possível”. O vereador José Guedes
esclareceu que solicita uma resposta ao requerimento dele. O Senhor Presidente
informou que durante a semana o vereador terá a resposta. O vereador José Raimundo
Martins recordou que enviaram ao Executivo requerimento da Casa solicitando
providências quanto às pessoas que estão ocupando as ruas de Nova Lima e até a praça.
Relatou que, no domingo, presenciou quatorze dependentes químicos na praça, sofrendo
com uma atitude covarde de um cidadão que deu para eles dois pés de alface, várias
moedas incentivando-os a beber cachaça e ainda disse: “Ninguém vai tirar vocês da
praça”. Afirmou que os dependentes químicos estão sofrendo e perambulando pelas ruas
e merecem com urgência apoio e tratamento. Ressaltou que ninguém deseja retirá-los da
praça, querem que retornem à praça como verdadeiros cidadãos, com saúde e sem
problemas mentais e físicos. Lembrou que solicitam e aguardam uma posição e
intervenção do Poder Executivo. Indagou se para este fim terão que ingressar no
Ministério Público. Pediu, pelo amor de Deus, que o Executivo tente fazer algo para que
estas pessoas deixem de sofrer e retornem com saúde à sociedade. O vereador José
Guedes parabenizou o vereador Zuca pela preocupação; disse que os vereadores devem
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se empenhar e cobrar medidas urgentes do social porque a prefeitura tem condições
financeiras elevadas para tomar atitude e salvar este povo da miséria. Informou que eles
estão presentes nos bairros Chácara dos Cristais, Cristais, Nova Alvorada e Retiro.
Registrou que já cobraram várias vezes, principalmente o vereador Zuca, e não recebem
nem uma resposta oficial da prefeitura. O vereador Cássio Magnani Júnior informou
que é a terceira vez que o vereador Zuca fala sobre o assunto, afirmou que é importante
engrossarem esta fileira porque é um grito da comunidade que se sente incomodada com
a situação destas pessoas que, apesar de sofrerem e viverem no flagelo, não deixam de
agredir a sociedade. Relatou que inúmeras vezes por dia é indagado na praça sobre a
situação. Disse que o município não pode permitir que continue desta maneira porque
pode servir de incentivo para que pessoas de fora em situação de exclusão venham para
Nova Lima. Registrou que juntos devem tomar uma decisão, cobrar providências da
prefeitura porque se trata de uma situação degradante, extremamente maléfica aos
dependentes químicos e também a toda sociedade que se sente muito incomodada com
este transtorno na principal praça da cidade. O Senhor Presidente parabenizou o
vereador José Raimundo Martins e lembrou que o alcoólatra, em muitos casos, não
deseja se tratar. Disse que a proposta dele é excelente, a prefeitura deve procurar
resolver o problema, porém encontrará dificuldades. O Senhor Presidente passou a
Presidência ao Vice a fim de fazer um requerimento verbal. Informou que é de assustar,
mas os funcionários do Hospital Nossa Senhora de Lourdes não têm plano de saúde,
exceto os médicos e os que ocupam cargos mais altos. Indagou como os funcionários de
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um hospital não possuem um plano de saúde, na pior das hipóteses, que fosse um plano
do próprio hospital. Lembrou que o município concede uma subvenção de seis milhões
de reais ao hospital. Propôs que solicitem ao prefeito que interceda junto à Direção da
Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes para que a mesma conceda um plano de
saúde aos funcionários, mesmo que seja do próprio hospital. O vereador Cássio
Magnani Júnior falou que o hospital tem demonstrado ser um péssimo empregador, pois
os funcionários não recebiam nem as cestas que agora são fornecidas pelo município
por meio de um convênio. Requerimento aprovado por 05 votos. O Senhor Presidente
reassumiu a Presidência. O vereador Renato Faria Silva convidou o público presente
para três eventos que ocorrerão na Câmara esta semana: na quarta-feira terá uma
Audiência Pública para a discutirem Transportes Públicos; na quinta-feira será lançada a
Campanha Nacional ‘Se Liga 16’; no sábado haverá outra Audiência Pública sobre
Esporte. O Senhor Presidente lembrou que a Câmara aprovou há mais de um ano a lei
que determina a instalação de limitadores de abertura em janelas de ônibus, vans e
veículos de transporte coletivo escolar, no entanto parece que estão esperando morrer
mais crianças para instalarem os limitadores. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. __________

