Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dois de agosto de dois mil e onze, 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 – Vice-Presidente
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
convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Em seguida, colocou em discussão e
votação o Projeto de Lei nº 1.129/2010, autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
o Recadastramento Mobiliário Municipal de Contribuintes, pessoas físicas e jurídicas
estabelecidos no Município de Nova Lima, e dá outras providências” e a Emenda
Modificativa ao respectivo Projeto. O Senhor Presidente informou que há uma emenda
modificativa de autoria do Poder Executivo e colocou-a em discussão e votação, sendo a
mesma aprovada por 07 votos. Em primeira votação, projeto aprovado por 08 votos. Na
seqüência, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação requerimentos de
autoria do vereador Marcelino Antônio Edwirges: 1) “Requer sejam oficiadas as
secretarias competentes para que tomem as devidas providências na manutenção do
asfalto e sinalização de trânsito das Ruas Domingos Rodrigues, Santa Cruz e Bias
Fortes. Aprovado, 08 votos; 2) “Requer seja encaminhado à Copasa Companhia de
Saneamento de Minas Gerais, unidade Nova Lima, solicitação para que sejam enviadas
a esta Casa informações referentes à falta constante de abastecimento de água no Bairro
Monte Castelo neste município”. Aprovado, 08 votos. O vereador Luciano Vitor Gomes

lembrou que antes do recesso receberam uma correspondência do DER informando que
a data de início da obra na cratera da MG 030 seria no dia 22 do mês passado, mas a
obra não começou na data prevista. Propôs que fizessem outro ofício ao DER
solicitando que comunique a nova data de início da obra, considerando que o
cronograma pode ter sofrido alguma alteração e não foram informados. O vereador
Renato Faria Silva comunicou que segundo informações, via imprensa, o DER afirma
que ainda está em processo de licitação para consertar aquele buraco. Ressaltou que, na
verdade, a Casa está sendo desrespeitada pelo DER todo dia e não tomam nenhuma
atitude. Propôs que fizessem um novo convite ao Diretor do DER ou uma audiência
pública para discutirem a questão do transporte e das rodovias em Nova Lima, visto que
a BR 356 está com tráfego intenso em virtude das obras na Fernão Dias. Disse que estão
ficando mentirosos com a população que está achando que vereador e nada é a mesma
coisa, assim, gostaria de fazer valer o seu poder de vereador pelo menos nos limites de
Nova Lima. O vereador Ailton Soares Amaral afirmou que o requerimento do vereador
Luciano é bastante pertinente. Sugeriu que publicassem o ofício enviado pelo DER para
conhecimento da população. Salientou que devem cobrar do DER porque se não tinham
condições de começar no dia marcado, não deveriam ter enviado a comunicação para a
Câmara. O vereador Marcelino Antônio Edwirges registrou: “Acho que esta Casa vem
sendo sistematicamente desrespeitada, tanto pelos poderes estaduais e também pela
própria prefeitura. A prefeitura não se junta aos vereadores em prol do povo de Nova
Lima em nada. Hoje o Senhor ex-Secretário de Administração Fernando Taveira e o
então Secretário de Administração Luiz, na realidade estes dois é que mandam na
prefeitura. Se falou uma vez aqui nesta Casa que chamavam o Fernando Taveira de

prefeito e é verdade, acho que hoje ou o prefeito é um tremeno de um cara de pau que
faz na frente dos vereadores, pelo menos na minha frente tem sido assim, faz um teatro
tremendo e fica em armações com seu grupinho lá dentro. Hoje, para mim, já falei isso
outras vezes e estou falando, o prefeito não caminha sem o Senhor Fernando Taveira e o
Senhor Luiz Cocó deixar. A prefeitura não tem juntado a esta Casa nos pedidos que
transcendem a fronteira de Nova Lima em prol do povo de Nova Lima. Eu faço aqui,
quero que conste em ata as minhas palavras, Senhor Prefeito, ou ele faz um teatro
danado ou não manda nada dentro da prefeitura. Acho que está na hora do prefeito
acordar e começar a entender quem foi eleito para prefeito de Nova Lima foi Carlinhos
Rodrigues, não Fernando Taveira, nem o Senhor Luiz Cocó. Acho que o prefeito está na
hora de acordar, parar de fazer graça. Esta questão do buraco é uma desmoralização
para Nova Lima. Resolvemos o problema da barreira e agora temos o problema do
buraco. Há quanto tempo nós estamos falando isso aqui? Acho que nós temos que partir
para o ataque, já falei isso aqui uma porção de vezes. Acho que também a prefeitura tem
que começar a nos respeitar, não só nas demandas da Casa, mas respeitar as entidades
da cidade. O prefeito tem desrespeitado junto com o Senhor Fernando Taveira e com o
Senhor Luiz Cocó uma entidade desta cidade que presta um serviço enorme para esta
cidade, e fica apadrinhando algumas ong’s que não prestam nenhum tipo de serviço para
a cidade. Eu, enquanto presidente do Sindicato, enquanto vereador, estou de saco cheio
com esses dois assessores do Senhor Prefeito. Esses caras tinham que ter sidos postos é
para fora da prefeitura. O Senhor Prefeito está aí cheio de problemas, inclusive, muitos
deles por irresponsabilidade do Senhor Procurador. Por não gostar de vereador A ou
vereador B fica prejudicando as pessoas. É uma tremenda d e uma vergonha aquele

buraco, isso é uma novela e pior do que novela da Rede Globo. Vai acontecer do povo
de livre e espontânea vontade, iniciativa própria, ir lá e tampar aquele buraco, porque se
eu fosse prefeito da cidade, aquele buraco já estava tampado há muito tempo. Nós temos
que começar a cobrar agora é do Senhor Prefeito, acho que agora já passou dos limites
da gente ficar aqui. E o Senhor Prefeito tem que tomar postura também com seus
assessores”. O vereador Luciano Vitor Gomes relatou que a preocupação quando fez o
requerimento foi que não aguardem o mesmo tempo que esperaram para a concretização
da obra em frente ao Kabuto. Afirmou que a Casa deve continuar cobrando do DER a
execução da obra na cratera, pois já estão no mês de agosto e duvida que a única pista,
onde ainda passa carro, agüenta outra chuva. Registrou: “A Câmara está atuando,
cobrando e fiscalizando, que é o nosso papel. Nós não executamos, se a gente tivesse
dinheiro, licitava e executava; temos que continuar cobrando de todas as formas. Eu
lembro uma vez que estávamos com um problema do redutor, foi até iniciativa do
vereador José Guedes que juntou com o deputado do partido dele, nós fomos até o DER,
resolvemos o problema, no final tinha gente do grupo do governo falando que
estávamos fazendo campanha para deputado de oposição. Estávamos juntando todas as
forças; é juntar com deputado, promotora, vereador e partido porque se não cobrar, se
não atuar de forma desprendida, vou repetir, não sei se aquela via vai agüentar a outra
chuva”. O vereador José Guedes parabenizou o vereador Marcelino. Lembrou que
diversas vezes disse e repete que parece que na prefeitura não tem somente um prefeito,
mas dois ou três. Contou que outro dia foi a Belo Horizonte, parou seu carro e ficou
preocupado, pois constatou que aquele buraco não agüenta outra chuva. Sugeriu que a
Câmara, o deputado, o prefeito, o vice-prefeito e o Ministério Público fossem juntos

cobrar do DER ou vão ficar sem estrada. O vereador Marcelino Antônio Edwirges
afirmou: “Vou falar mais deste bendito buraco, agora ter um prefeito na cidade que não
consegue tampar um buraco é brincadeira. Acho que se parar de gastar dinheiro com
páginas e páginas enaltecendo secretários, dá para tampar aquela porcaria daquele
buraco. Acho que tem que tampar aquele buraco, se o DER não fizer, que a prefeitura
faça e acione o DER judicialmente para pagar os custos, o que não dá é para a gente
ficar sem estrada. A prefeitura faz o trabalho e aciona a justiça para que o DER pague os
custos. Jeito de fazer tem e é muito barato em relação ao que está acontecendo na
cidade”. Requerimento aprovado por 08 votos. O Senhor Presidente falou: “Só lembrar
bem claro, sou testemunha que o Executivo Municipal está encima disso tanto quanto a
Câmara, o DER que é o maior cara de pau de mandar esse requerimento para cá falando
o dia das obras para começar e não começou. Então, lembrar bem que tudo não é só nas
costas do município, isso não é responsabilidade nenhuma do município, ele pode é
fazer o papel dele como a Câmara está fazendo”. Nada mais havendo a tratar, agradeceu
a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. _________

