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Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia trinta de dezembro de dois mil e treze, às oito horas e quinze minutos, reuniu-se
a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores vereadores: Nélio
Aurélio de Souza – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio – Vice-Presidente e Silvânio
Aguiar Silva – 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 dos vereadores Fausto Niquini Ferreira e Maria Ângela Dias Lima Pereira.
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente solicitou a leitura da proposição que deu
entrada na Casa: Projeto de Resolução nº 124/2013, autoria da Mesa Diretora, que
“Dispõe sobre a concessão de abono aos servidores ativos (efetivos, comissionados) e
inativos da Câmara Municipal de Nova Lima”. O Plenário consultado pelo Senhor
Presidente, dispensou pareceres e interstícios para a votação do projeto. O vereador
Silvânio Aguiar Silva indagou: “Senhor Presidente, eu queria só questionar a nossa
Procuradora ali com relação aos inativos. Ali fala dos inativos. A Senhora tem o
impacto total da folha?”. O Senhor Presidente esclareceu: “inativos são funcionários que
estão afastados, às vezes, da Câmara. Afastados e aposentados”. O vereador Silvânio
Aguiar Silva afirmou: “está ok, Senhor Presidente, agora que eu entendi, são poucos.
Aposentados. Segundo o que ela está falando só tem um aposentado. O Senhor
Presidente falou: “só tem um aposentado pela Câmara. Inclusive, não tem nada a ver
com a discussão, o vereador Fausto não está aqui. Depois vou ver com a Adele. O plano
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de saúde está garrado exatamente nesse um aposentado. Dois aposentados. O plano de
saúde não aceita que eles entrem, em hipótese alguma, no convênio, não é isso? Agora,
deixá-los de fora vai dar um problema grande, tem que arrumar uma solução. Está
vendo se arruma. É evidente que já demorou muito tempo, nós vamos ter que arrumar
isso de uma forma ou de outra”. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em
discussão e votação o Projeto de Resolução nº 124/2013, que “Dispõe sobre a concessão
de abono aos servidores ativos (efetivos, comissionados) e inativos da Câmara
Municipal de Nova Lima”. Em primeira votação, aprovado por oito votos. Em
discussão, o vereador José Guedes disse: “é com grande satisfação que eu vou votar a
favor, acho que todos os vereadores vão votar a favor. Eu fiquei muito satisfeito com
esta decisão porque todos têm o direito de passar um natal e um fim de ano melhor,
principalmente as pessoas que ganham menos. Acho que a Câmara agiu corretamente,
está dentro da lei, tem condições financeiras para isto. Tem que desejar que esse pessoal
use este dinheiro do melhor modo possível para comemorar o fim do ano com seus
familiares”. O Senhor Presidente registrou: “lembrar aos funcionários da Câmara que
isto foi um esforço de todos os vereadores com a Procuradoria Jurídica, Dra. Adele, o
Administrador da Casa, a Leandra que está ali, a Eliene, enfim, todas os funcionários
que trabalharam muito para que isso acontecesse para os funcionários. Parabéns aos
vereadores e à Casa, especialmente aos vereadores que concordaram. Ontem eu liguei
para todos eles e eles tranquilamente, inclusive, o André estava viajando, tranquilamente
vieram para fazer este benefício aos funcionários da Casa. Justificando a ausência do
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Dr. Fausto, ele perguntou para mim pelo telefone ‘oh Nélio, muito bom, se precisar e
depender de mim, eu saio daqui para ir votar’. ‘Se eu precisar do seu voto, você pode
vim, se eu não precisar, não precisa vim porque é como se você estivesse aqui em
Plenário votando’. Porque ele também concorda com a votação como todos os outros
oito votaram. Então, agradecendo também as palavras do Fausto pelo telefone”. Em
segunda votação, projeto aprovado por 08 votos e encaminhado à promulgação. O
vereador Leci Alves Campos afirmou: “só quero desejar a todos funcionários,
vereadores e Mesa Diretora, um feliz 2014”. O Senhor Presidente comunicou: “pelo
menos esse abono não chegou na época certa, mas a Câmara trabalhou para que
chegasse. Tomara que o servidor aproveite pelo menos no dia de ano. Parabéns ao
servidor público da Câmara, nós estamos aqui para trabalhar para eles”. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de
Deus, declarou encerrada a reunião.__________________________________________

