Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e nove 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 Secretário
informou que há quatro Atas a serem lidas e aprovadas. Propôs que a Ata do dia dezoito
de abril seja lida; as dos dias vinte e quatro de abril, oito e nove de maio sejam enviadas
para os gabinetes dos vereadores para que procedam à leitura e, caso haja necessidade
de alteração, encaminhem e tragam para discussão no momento de aprovação das Atas.
O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, aprovou a proposta do Senhor
Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário determine a
leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia dezoito abril de dois mil e doze. Em votação,
foi aprovada. Logo após, o Senhor Secretário proferiu leitura das correspondências
recebidas: 1) Convite para o Debate: ‘Combatendo a violência conta a mulher’;
2) Ofício do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Lima – Consep, de
16 de maio de 2012. Registra reclamação do Bairro Ipê e solicita notificação. O
vereador Marcelino Antônio Edwirges registrou que diversas ruas que receberam
denominações desta Casa permanecem com os nomes antigos. Afirmou que esta é a
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reclamação do vereador José Guedes em todas as reuniões. O vereador José Guedes
disse ao vereador Marcelino que novamente entrará com o requerimento sobre as
denominações de ruas, pois a prefeitura tem abusado dos homenageados e dele.
3) Ofício do Deputado Estadual Anselmo José Domingos, de 16 de maio de 2012.
Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada
na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.239/2012, autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre as Diretrizes para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária do exercício de
2013 e dá outras providências”; 2) Projeto de Lei nº 1.240/2012, autoria do vereador
Ailton Soares Amaral, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua
Raimundo Bruno Benigno; 3) Projeto de Lei nº 1.241/2012, autoria do vereador Ailton
Soares Amaral, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Onofre Perez
Furletti; 4) Projeto de Lei nº 1.242/2012, autoria do vereador José Guedes, que “Dá
denominação à via pública que menciona” – Rua Levy Firmino Alves. Projetos
encaminhados à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer.
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer Conjunto das
Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos Municipais e Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.238/2012, 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”. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação do
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projeto. O vereador Luciano Vitor Gomes falou da grata satisfação em poder
proporcionar esse trabalho parlamentar; disse que se seu mandato terminasse hoje,
estaria feliz porque fez algo que realmente valeu. Afirmou que deram um passo, no
entanto há outros a dar, pois se trata de uma luta e longo caminho. Agradeceu os
vereadores que desde o início se colocaram sensíveis a esta causa. Esclareceu que a
necessidade de reconhecer o autismo como deficiência é para que os autistas tenham
acesso a tudo o que a lei resguarda ao deficiente porque hoje são tratados como
portadores de distúrbio de comportamento, o que dificulta o trabalho das famílias.
Declarou que tem muito orgulho de fazer parte da Câmara que tomou a atitude que fez
de Nova Lima uma das primeiras cidades da região metropolitana a realizar este
reconhecimento. Sugeriu a dispensa de interstícios para votarem o projeto na presente
reunião. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, dispensou os interstícios. O
vereador José Guedes parabenizou o colega Luck e salientou que este é um dos projetos
mais importantes em seus vinte anos de Câmara. Parabenizou a Casa que não mediu
esforços para, em tempo relâmpago, aprovar a grandiosa proposição. Dando sequencia,
o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) 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”. Em primeira votação.
Em discussão, o vereador José Raimundo Martins afirmou que se abstém da votação.
Aprovado, 08 votos. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente, conforme
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solicitação do vereador Renato Faria Silva, dispensou o interstício para realizar a
segunda votação do projeto. Em segunda votação. Em discussão, o vereador José
Raimundo Martins reafirmou que se abstém da votação. O vereador Ailton Soares
Amaral informou que foi ao local e comprovou que o projeto simplesmente regulariza
algumas demarcações erradas no condomínio e altera as divisas. Explicou que a
prefeitura não terá ônus e as áreas que estão como vias públicas permanecerão em locais
diferentes. Aprovado por 08 votos e encaminhado à sanção; 2) Projeto de Lei
nº 1.238/2012, 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”. Em primeira votação. Em discussão, o
vereador Ronaldes Gonçalves Marques parabenizou o vereador Luciano pela iniciativa
de tamanha envergadura que faz justiça à família e à criança autista que merece um
tratamento especializado. Parabenizou todos que trabalharam com o vereador Luciano
para que o projeto tramitasse na Casa, pois se trata de uma proposição que valoriza
muito o mandato deles. Chamou a atenção para o seguinte: nesta Casa Legislativa há
pré-candidatos a prefeito, tem quase certeza de que um dos vereadores será o próximo
prefeito eleito; solicitou a este que assuma no seu íntimo o compromisso de colocar este
projeto em prática no próximo ano, caso o atual prefeito não o faça ou deixe pendências.
Afirmou que justifica sua preocupação por meio de uma crítica construtiva para servir
de exemplo. Recordou que há poucos meses, a Casa se debruçou sobre a proposta
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orçamentária, votaram emendas no orçamento, mas verificou que houve uma falha ou
fugiu ao controle do prefeito. Contou que a implantação do Projeto Olho-Vivo e a
construção do Centro de Recuperação de Usuários de Drogas ficaram para dois mil e
treze, entretanto considera que, se foram emendas propostas no orçamento de 2012, não
deveriam estar na LDO, mas no planejamento em projetos para execução. Registrou que
dá este exemplo para alertar cada vereador porque acha que da Câmara sairá o próximo
prefeito. Solicitou aos pré-candidatos a prefeito que fiquem com esta mensagem na
mente. O vereador José Guedes lembrou que o prefeito vetou as duas emendas
aprovadas pela Câmara referentes ao Centro de Recuperação de Usuários de Drogas e
ao Olho-Vivo. Recordou que o Executivo colocou para a Casa que apenas faria as duas
obras caso houvesse sobra de arrecadação. Afirmou que isto é um absurdo, dói o
coração e fica estarrecido, pois a prefeitura arrecada trinta e quatro milhões por mês e
não pode alegar que falta dinheiro. Relatou que na Policlínica estão forrando camas de
aço e cobrindo os pacientes com papel, e não há travesseiros. Salientou que é um
absurdo faltar travesseiros e lençóis na Policlínica. O vereador Luciano Vitor Gomes
agradeceu os vereadores, funcionários da Câmara, em especial a Doutora Delma, o
Doutor Diego e as palavras do vereador Ronaldes que é de grande sensibilidade e foi
um dos prefeitos que mais investiu na escola Ana Nascimento de Souza, a Faenol. O
Senhor Presidente parabenizou o vereador Luciano por uma das iniciativas de maior
importância que passou pela Casa. Afirmou que espera que o Senhor Prefeito respeite a
dificuldade das mães, pais e meninos e procure ajudá-los porque vivem um dia-a-dia de
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sofrimento. Desejou que Deus os ajude. O vereador José Raimundo Martins disse que
não é líder do governo, não é do PT, mas as injustiças doem. Falou que o vereador
Ronaldes colocou a preocupação com muita propriedade, mas quer dizer às mães e pais
que podem ficar tranquilos, pois conhece o lado social do prefeito Carlinhos Rodrigues.
Ressaltou que o pobre, a classe mais sofrida, é respeitado e muito bem tratado em Nova
Lima, basta verificar os benefícios que nunca existiram em outras épocas. Registrou que
tem absoluta certeza de que o prefeito não deixará parar, sequer um instante, este
brilhante projeto que representa um avanço. O vereador Ronaldes Gonçalves Marques
disse ao vereador José Raimundo Martins que não teve nenhuma intenção de fazer
críticas ao prefeito, muito pelo contrário, todos são testemunhas de que, talvez, seja o
vereador que menos fez críticas ao atual governo. Registrou que jamais faz críticas ao
prefeito porque entende que o Executivo possui grande sensibilidade para o lado social.
Em votação, aprovado por 09 votos. Em segunda votação, aprovado por 09 votos e
encaminhado à sanção. Na sequencia, o Senhor Presidente colocou em discussão e
votação os requerimentos: 1) Autoria do vereador Luciano Vitor Gomes: “Requer que
esta respeitosa Casa através de Moção de Aplausos, envie Congratulações ao Sindicato
dos Mineiros pelos seus setenta e oito anos de lutas e conquistas, comemorados com
uma maravilhosa festa para seus associados, no dia vinte de maio no Clube do
Sindicato”. Aprovado, 08 votos; 2) Autoria do vereador Renato Faria Silva: “Requer
que esta respeitosa Casa encaminhe correspondência ao Poder Executivo solicitando
manutenção e limpeza da Rua Oswaldo Cruz”. Em discussão, o autor contou que já fez
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várias solicitações verbais no Pátio de Obras e não foi atendido. Informou que a referida
rua localiza-se atrás do Poliesportivo das Cabeceiras. Relatou que pensou em pedir
emprestado o Poliesportivo porque é festeiro da Comunidade da Sagrada Família, no
entanto desistiu por causa do matagal. Disse que defende o governo vinte e quatro horas
por dia e tem certeza de que Carlinhos não sabe o que estão fazendo no Pátio de Obras.
Lembrou que a sua rua, Maestro Messias, estava um matagal; quando falou na Câmara,
limparam no outro dia. Afirmou que é um absurdo fazerem política com a segurança
dos munícipes e limpeza pública. Registrou que não pedirá mais nada no Pátio e fará os
requerimentos pela Casa. Falou que o Gilson continua operando no Pátio, se há uma
obra da prefeitura em determinado lugar, lá está ele sentado ao lado da obra, uma
palhaçada. O vereador José Guedes relatou que foi a um aniversário na quadra das
Cabeceiras e é de estarrecer o descuido com um local que é usado para a realização de
eventos e a prática de esportes. Aprovado, 07 votos; 3) Autoria do vereador José
Guedes: “Requer que esta Casa faça encaminhar ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
o seguinte pedido de providência: que a prefeitura juntamente com os órgãos
responsáveis canalize água pluvial no Bairro Belarmino”. Em discussão, o vereador
Luciano Vitor Gomes apoiou o requerimento porque não se pode fazer uma obra e,
simplesmente, jogar a água em uma propriedade que foi adquirida com muita
dificuldade. Disse que entre os dez vereadores, o José Guedes é o único de oposição e
fica parecendo perseguição política. Falou que tem certeza de que não é, pois conhece o
Prefeito Carlinhos e sabe que não age desta forma. Chamou a atenção para os
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secretários que são responsáveis por este tipo de atitude e solicitou que tomem as
devidas providências. Afirmou que conhece o Carlinhos de longa data, sabe que jamais
seria capaz de participar de um projeto que prejudicasse alguém. O vereador José
Guedes agradeceu o vereador Luck pelo apoio. Informou que este é o segundo
requerimento e solicitou que o responsável na prefeitura resolva o problema, senão
ingressará no Ministério Público. Aprovado, 07 votos; 4) Autoria do vereador José
Guedes: “Requer que esta Casa faça por encaminhar ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal o seguinte pedido de providências: que a prefeitura juntamente com o órgão
competente instale as placas de rua denominadas: Amélia de Magalhães Pessoa, Arísio
Silva, Clemer Gouvêa, Hernani Olímpio Pessoa e Padre João Marcelino”. Em
discussão, o autor disse: “sem comentários”. Aprovado, 07 votos. O vereador José
Guedes propôs requerimento verbal para que a Casa solicite ao prefeito que informe à
Câmara sobre os processos trabalhistas impetrados contra a prefeitura. Relatou que
várias pessoas o procuraram e disseram que existe cerca de mil e trezentos processos
trabalhistas contra a prefeitura, uma grande irresponsabilidade que representará uma
fortuna para o próximo prefeito pagar. Aprovado, 07 votos. O vereador José Guedes
relatou que é de estarrecer que ao se aproximarem as eleições, um pré-candidato tenha
realizado reunião no Teatro Municipal, onde prometeu casas do Programa Minha Casa
Minha Vida e outras casas fora deste programa do governo. Disse que devem observar
porque não é correto certos pré-candidatos enganarem e aproveitarem a desgraça dos
coitados que pagam aluguel. Declarou que irá policiar e denunciar ao Ministério
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Público. Propôs requerimento verbal para que o prefeito informe à Câmara se,
realmente, está acontecendo isto. O vereador Luciano Vitor Gomes ressaltou que a
denúncia é grave e cabe à Câmara apurar, pois não acredita que o prefeito esteja por trás
disto. Solicitou ao vereador José Guedes retire o requerimento verbal, reformule-o para
a próxima reunião, apure, traga testemunhas e informações sobre local e horário, visto
que o assunto é muito sério. O vereador José Guedes retirou o requerimento. O Senhor
Presidente passou a Presidência ao Vice e recordou que fez um projeto que determina a
instalação de limitadores de abertura em janelas de veículos de transporte escolar, no
entanto até hoje os limitadores não foram instalados. Falou que na hora que morrer
alguém, vão lembrar que o projeto foi aprovado na Câmara e ninguém tomou
providências. Lembrou que há três anos fez requerimento solicitando a instalação de
grades e telas de proteção no viaduto da MG 030, com o objetivo de evitar suicídios.
Afirmou que mais uma vez propõe o requerimento, pois esta semana vai ao DER e
solicitará uma autorização para o município instalar os equipamentos. Disse que
acredita que o prefeito fará, caso consiga a autorização no DER. O vereador José
Guedes informou que diversos vereadores já fizeram requerimentos neste sentido.
Parabenizou o vereador Nélio porque acredita que esta é a solução. O vereador Renato
Faria Silva sugeriu que fizessem uma relação daqueles projetos aprovados pela Câmara
desde o princípio do atual mandato que ainda não foram implementados pelo Poder
Executivo e cobrem do prefeito a implementação. Aprovado por 07 votos. O vereador
Nélio Aurélio de Souza reassumiu a Presidência e agradeceu todos pela aprovação do
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requerimento. O vereador Ailton Soares Amaral propôs requerimento verbal para que a
Câmara envie moção de pesar à família do Senhor Luis Paulo Cardieli, um dos
precursores dos loteamentos em Nova Lima. Aprovado por 07 votos. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção
de Deus, declarou encerrada a reunião._______________________________________

