Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e sete de novembro 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 Ronaldes Gonçalves Marques – 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 Luciano Vitor Gomes.
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário determine a leitura das Atas das
Reuniões Ordinárias dos dias seis e treze de novembro de dois mil e doze. Em votação,
ambas foram aprovadas. O Plenário, conforme proposta do Senhor Secretário, adiou a
leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia vinte de novembro de dois mil e doze.
Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada
na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.271/2012, autoria do Poder Executivo, que “Altera, no
que determina, a Lei Municipal nº 2.256 de 06/03/2012, além de dar outras
providências”; 2) Projeto de Lei nº 1.272/2012, autoria do Poder Executivo, que
“Institui a Planta Genérica de Valores de Terrenos e a Tabela de Valores de Construções
para fins de apuração do valor venal de imóveis para fins de lançamento do IPTU –
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, no exercício de 2013”;
3) Projeto de Lei nº 1.273/2012, autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei
Municipal nº 1.914 de 28 de dezembro de 2005 – Taxas, modificando e corrigindo itens
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e valores em sua respectiva Tabela”; 4) Projeto de Lei nº 1.274/2012, autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre o Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Nova Lima e
dá outras providências”; 5) Projeto de Lei nº 1.275/2012, autoria do Poder Executivo,
que “Dispõe acerca da regularização de edificações em situação irregular e dá outras
providências”. Encaminhados à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. Logo após, o Plenário autorizou a inclusão na pauta e leitura do Parecer da
Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.267/2012,
que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Gualdo Gonzaga. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. Prosseguindo, o Senhor Presidente
solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto
de Lei nº 1.268/2012, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e dá
outras providências” – Associação Milan Galo Social. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
Municipais. No Grande Expediente, o vereador José Guedes registrou: “Denúncia: há
aproximadamente trinta dias, a FAEL, empreiteira que foi contratada pela prefeitura
para a reforma do posto médico dos Cristais, não está agindo de acordo com as leis, e a
obra não foi iniciada. Quatorze funcionários em sua maioria não tiveram suas carteiras
profissionais assinadas e não receberam sequer um centavo até o presente momento e, o
mais grave, estão dormindo com os colchões no chão. Enfim, em péssimas condições.
Observação: Um prédio que servia de posto médico, onde existem todos os tipos de
bactérias, está servindo como abrigo para esses trabalhadores. O ser humano tem que
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ser tratado com mais respeito. A prefeitura está completamente ilegal na contratação
desta empreiteira. Espero que o responsável por esta obra tome as devidas providências.
Herança maldita. As bombas que o próximo prefeito terá que encarar de frente e com
rapidez: 1) Construção da barragem – obra urgentíssima. O atual prefeito teve
disponível há três anos e quatro meses, trinta e sete milhões de reais para a construção
da barragem. Aproximadamente três meses atrás, iniciou-se a construção da barragem e
devido a erros na execução da obra, alguns moradores, principalmente da Avenida José
Bernardo de Barros e do Matadouro, perderam seus pertences. E aí prefeito, quem irá
arcar com a estas despesas? 2) Passarela do Trevo dos Cristais – obra paralisada.
Prefeito, você está esperando que aconteçam novas mortes? 3) Posto Médico do
Cascalho – obra iniciada há aproximadamente quatro anos, está paralisada; 4) Posto
Médico dos Cristais – obra paralisada; 5) Barranco da Avenida José Bernardo de Barros
– obra paralisada; 6) Barranco do Boqueirão do Cruzeiro – obra paralisada; 7) Bairro
Nossa Senhora de Fátima – buraco (uma verdadeira cratera). Já existem rachaduras no
meio do asfalto, os moradores correm risco de desabamento da rua e de suas moradias;
8) Trevo do Bairro dos Cariocas – uma verdadeira montanha está prestes a desabar;
9) Obras das creches paralisadas – existem aproximadamente quinhentas crianças fora
das creches. Estou alertando e pedindo ao próximo prefeito, Cássio, que olhe
principalmente as obras que citei, são obras que devem ser realizadas urgentemente
porque são prioritárias. Espero que o futuro prefeito realmente olhe as prioridades da
cidade. Eu confio muito no trabalho do próximo prefeito e estamos dispostos, Cassinho,
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a trabalhar para o Senhor porque temos a obrigação, não é favor, e gostamos de Nova
Lima”. O Senhor Presidente lembrou o Executivo de que a Casa fez três requerimentos:
um referente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, outro à revitalização das Seis
Pistas e o terceiro relativo ao terreno invadido há mais de doze anos pela Milton
Campos. Afirmou que espera que o Executivo encaminhe respostas à Câmara. Nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus,
declarou encerrada a reunião._______________________________________________

