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Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, às dezoito horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores
vereadores: José Geraldo Guedes – Presidente, André Luiz Vieira da Silva – VicePresidente e Silvânio Aguiar Silva – Secretário. O Senhor Presidente solicitou a
chamada dos vereadores presentes; constatando-se a existência de número legal
conforme as assinaturas apostas no livro próprio, verificando-se a ausência dos
vereadores Alessandro Luiz Bonifácio e Nélio Aurélio de Souza. Sob a proteção de
Deus, o Senhor Presidente abriu os trabalhos. O vereador Flávio de Almeida: “Senhor
Presidente, o senhor poderia consultar o Plenário e a gente pular a parte do Hino, para a
gente...”. O Senhor Presidente: “consulto o Plenário sobre a solicitação do vereador
Flávio de Almeida. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada,
sete votos”. O Senhor Secretário proferiu leitura da correspondência recebida: De
autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Justificativa de ausência. À Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Nova Lima. Senhor Presidente, José Geraldo Guedes.
Venho por meio desta, justificar a minha ausência na Reunião Ordinária de hoje, dia
20/09/2016, por motivo particular. Atenciosamente, Alessandro Luiz Bonifácio”. Logo
após, o Senhor Presidente comunicou que a Ata da Reunião Ordinária do dia treze de
setembro de dois mil e dezesseis foi encaminhada aos gabinetes para os vereadores
conferirem-na. Colocou-a em discussão, nenhum vereador se manifestou. O Plenário
aprovou a Ata. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da proposição que
deu entrada na Casa: Veto Integral, autoria do Poder Executivo, à emenda ao caput do
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artigo 15 do Projeto de Lei nº 1.587/2016, que “Estabelece Diretrizes Gerais para a
Elaboração e Execução da Lei Orçamentária do exercício de 2017 e dá outras
providências”. Veto encaminhado à Comissão Especial, nomeada pelo Senhor
Presidente, composta pelos vereadores Flávio de Almeida, Leci Alves Campos e Fausto
Niquini Ferreira, para emissão de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a
leitura do Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e Justiça; Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas; Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei
nº 1.598/2016, autoria da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, que “Altera a
redação do inciso X e revoga o inciso XII do artigo 1º da Lei nº 1998/2007, de 06 de
julho de 2007, que institui o incentivo fiscal para a realização de projetos esportivos e
contém outras providências”. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação do
projeto. O Senhor Secretário informou que o supracitado parecer conjunto não foi
assinado pelo vereador Alessandro Luiz Bonifácio, Vice-Presidente da Comissão de
Legislação e Justiça, e Presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais. O
Senhor Presidente: “segunda parte, discussão e votação de projetos: inexistente”. A
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: “Senhor Presidente, questão de ordem.
Levando em consideração que as três comissões fizeram o parecer em conjunto e foram
favoráveis ao projeto, eu gostaria que o senhor solicitasse ao Plenário se a gente pode
fazer primeira e segunda votações hoje do projeto”. O Senhor Presidente: “em discussão
a proposta da vereadora Ângela Lima. Os vereadores que concordam com a proposta da
vereadora permaneçam como estão. Aprovado, oito votos”. A vereadora Maria Ângela
Dias Lima Pereira: “obrigada, Presidente”. O Senhor Presidente: “segunda parte, em
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discussão o Projeto de Lei nº 1.598/2016 em sua primeira votação. Os vereadores que
concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos. Em sua segunda e última
votação o Projeto de Lei nº 1.598/2016 em discussão, em votação. Os vereadores que
concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos. Encaminho o projeto à
sanção”. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: “obrigada, Presidente, em nome
do Conselho de Esporte que está aqui presente, a aprovação desse projeto. Obrigada”. O
Senhor Presidente: “terceira parte, discussão e votação de indicações, moções e
requerimentos. Primeiro requerimento do vereador Flávio de Almeida”. O vereador Leci
Alves Campos: “Senhor Presidente, também pode retirar os meus, que eu tenho um
compromisso, eu não vou poder continuar”. O Senhor Presidente: “solicitaram para
retirada o vereador Flávio, Leci, eu vou retirar do vereador Alessandro Bonifácio por
ele não estar presente. Então, vou retirar do vereador José Guedes, do vereador Silvânio
Aguiar, Fausto Niquini, Leci Campos, José Guedes, Gilson Marques”. O vereador
Gilson Antônio Marques: “pode tirar também”. O Senhor Presidente: “os vereadores
concordaram com a retirada dos requerimentos. Apresentação de oradores inscritos,
inexistente. Encerramento”. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: “não tem
quórum”. O Senhor Presidente: “encerrada a reunião por falta de quórum”. O vereador
Leci Alves Campos: “não, pode encerrar normal, Silvânio voltou”. O Senhor
Presidente: “agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro
encerrados os trabalhos. Boa noite a todos”.___________________________________

