Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia seis de dezembro de dois mil e onze, às dezoito horas e quinze minutos, reuniuse 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
presença de todos os vereadores. O Plenário autorizou o adiamento da leitura de Atas. O
Senhor Presidente destacou a presença e convidou para compor a Mesa o Dr. Fernando,
Delegado Regional de Polícia Civil de Nova Lima. Continuando, o Senhor Presidente
solicitou a leitura da proposição de autoria do Poder Executivo que deu entrada na Casa:
Projeto de Lei nº 1.189/2011, que “Revoga a Lei Municipal nº 2.130 de 02/12/2009, que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sigla COMDIM,
e dá outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para
emissão de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura dos Pareceres
da Comissão de Legislação e Justiça referente aos: 1) Projeto de Lei nº 1.182/2011, que
“Altera a Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município através da
criação da Unidades Administrativas e Cargos Públicos em Comissão indicados, além
de dar outras providências”; 2) Projeto de Lei nº 1.184/2011, que “Declara de Utilidade
Pública a entidade que menciona e dá outras providências” – Associação Comunitária
dos Moradores do Areião do Matadouro; 3) Projeto de Lei nº 1.187/2011, que “Dispõe
sobre a Regularização Fundiária dos Bairros Vale da Esperança, Vila Ipê Amarelo, Vila
Odete e Vila Aparecida situados no Município de Nova Lima e dá outras providências”.

A comissão emitiu parecer favorável à tramitação dos projetos que foram encaminhados
à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em discussão e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.171/2011, que “Dá denominação à via
pública que menciona” – Rua Padre João Marcelino. Em primeira votação. Em
discussão, o vereador Luciano Vitor Gomes manifestou sua satisfação pelo fato de o
Padre João receber esta justa homenagem da Casa do povo, representando a vontade
popular. Afirmou que os nova-limenses sabem do trabalho do Padre João, não apenas
como padre que orienta, apoia e instrui, mas também como cidadão, administrador do
Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Secretário de Saúde. Registrou que a Casa, em
nome do povo, deve reconhecer aqueles que vieram para o município e muito fizeram.
Parabenizou o vereador José Guedes pela iniciativa e demais vereadores que aprovarão
por unanimidade. O vereador José Guedes ressaltou que o Padre João sempre apoiou as
coisas de Nova Lima, principalmente as pessoas mais carentes; foi um homem caridoso,
trabalhador, Secretário Municipal de Saúde, lutou muito pelo Hospital Nossa Senhora
de Lourdes e pelo povo nova-limense. Afirmou que tem certeza que a alma dele está
junto de Deus. O vereador Sandro Lima, em nome do governo, parabenizou o vereador
José Guedes pela justa homenagem. Destacou que o Padre João foi exemplo de homem
na cidade, seu companheiro por alguns anos no Executivo, e, enquanto Secretário de
Saúde, não media esforços para atender e ajudar a todos. Em votação, aprovado por 09
votos; 2) Projeto de Decreto Legislativo nº 222/2011, que “Aprova as Contas do
Município de Nova Lima relativas ao exercício de 2006”. O vereador Luciano Vitor
Gomes realizou pedido de vista do projeto e foi atendido pelo Senhor Presidente. O
vereador Sandro Lima, como líder do governo, falou que o vereador Luck tem todo

direito de solicitar vista para analisar o projeto, mas não entende o porquê, pois o
parecer já foi emitido pela Câmara e as Contas vieram com a análise favorável do
Tribunal de Contas do Estado. Alertou para o esgotamento do prazo que o TCE
estabeleceu para a Casa cumprir. Solicitou ao Senhor Presidente a gentileza de incluir o
projeto na pauta da próxima sessão. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou que
procederia à homenagem proposta pelo vereador José Guedes à Senhora Isaltina
Tomásio Cruz. Solicitou aos vereadores José Guedes e Ailton Soares Amaral que a
conduzissem até a Mesa e proferiu leitura: “Hoje temos a honra de receber na Câmara
uma senhora que completou no último mês de setembro cem anos de vida. A novalimense ilustre é Dona Isaltina Tomásio Cruz. Para nós, Legisladores, é um imenso
orgulho homenagear a Sra. Isaltina, não só pelos seus cem anos, mas também pelo seu
trabalho intenso e eterna dedicação ao próximo durante toda sua vida. De origem muito
humilde, Dona Isaltina, juntamente com a sua mãe, Benvinda Rosa, fazia serviços de
arrumação na ‘Casa Grande’, casa do Presidente da Mineração Morro Velho naquela
época. Cresceu e fez uma opção de vida ligada aos mais necessitados. Nas horas de
folga, ela participava ativamente de atividades humanitárias e voluntárias. A partir de
um convite da Igreja Católica para reerguer a ‘Casa das Meninas’, uma instituição
filantrópica, Dona Isaltina teve a oportunidade de utilizar ainda mais a sua capacidade
de ajudar, se doar e investir no ser humano. Assim, nasceu a Creche Menino Jesus!
Dona Isaltina nunca se casou, porém, pelo seu grandioso coração adotou uma menina
com quatro anos, Maria do Carmo, que acabou lhe dando três netos: Juliana, Bethânia e
Ricardo, este último falecido aos vinte e três anos. Ao homenagearmos Isaltina Tomásio
Cruz, reconhecemos o seu esforço, aplaudimos a sua coragem e reforçamos o respeito e

o carinho deste Legislativo e de toda Nova Lima, pois a senhora é uma mulher que
inspira a cidadania, a honestidade e a caridade. Assim, acolhemos a iniciativa do
vereador José Guedes para homenagear e cumprimentar Dona Isaltina e toda a sua
família”. Logo após, o vereador José Guedes registrou: “Esta noite, com muita alegria
no coração, homenageio, por meio da Câmara, Dona Isaltina, uma das pessoas mais
importantes em Nova Lima. No dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e onze,
nasceu na cidade de Nova Lima, Isaltina Tomásio Cruz. O pai havia falecido e a família
passava por dificuldades financeiras. Aos doze anos, ela foi trabalhar na Morro Velho
para ajudar no sustento da família. Fez parte da Associação de Lourdes, que realizava
campanhas para ajudar o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Foi presidente da
Cruzada Eucarística, Ministra da Eucaristia, tomou conta da entidade Casa das Meninas
que estava abandonada. Com o tempo, a Casa das Meninas virou Creche Menino Jesus
e Isaltina montou uma diretoria e passou a ser presidente da creche. Sem nunca se casar,
encontrou tempo para adotar uma criança de quatro anos, chamada Maria do Carmo,
que mais tarde se casou dando-lhe três netos: Juliana, Betânia e Ricardo. Isaltina sempre
mostrou honestidade em seu trabalho. Nos meus cinco mandatos, já homenageei várias
pessoas, por meio da Câmara, pelos seus serviços prestados à nossa cidade e às
comunidades, mas nesta data homenageio uma pessoa que é, na minha opinião, uma das
mais merecedoras pelo fato de há muitos anos cuidar de crianças na Creche Menino
Jesus. Isaltina Tomásio Cruz é fundadora da Creche Menino Jesus. Com cem anos de
idade, continua a frequentar a creche, orientando, dando apoio às crianças e aos seus
pais. Tenho absoluta certeza de que Dona Isaltina é amada por todos nova-limenses”.
Em seguida, o vereador José Guedes entregou a Placa de Homenagem: “Homenagem

especial. A Câmara Municipal de Nova Lima com imensa alegria homenageia a
Senhora Isaltina Tomásio Cruz, fundadora da Creche Menino Jesus, pela sua
contribuição a inúmeras famílias nova-limenses por cuidar e proteger nossas crianças. A
sua capacidade e sabedoria ao longo de várias décadas demonstra uma vida de
dedicação e amor ao próximo. Nova Lima, seis de dezembro de dois mil e onze. Nélio
Aurélio de Souza, Presidente. Renato Faria Silva, Vice-Presidente. Luciano Vitor
Gomes, Secretário. Indicação: vereador José Guedes”. O Senhor Presidente entregou
flores à Senhora Isaltina, agradeceu presença de todos, ressaltou a importância desta
homenagem que trouxe momentos de emoção e gratidão. Nada mais havendo a tratar,
sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.___________________________

