Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e nove de agosto de dois mil e quatorze, às dez horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a sua Mesa pelos senhores
vereadores: Nélio Aurélio de Souza – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio – 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 justificada
dos vereadores André Luiz Vieira da Silva e Fausto Niquini Ferreira. A vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira disse: “Senhor Presidente, gostaria de ratificar a ausência do
vereador Fausto Niquini que no momento se encontra trabalhando. Pediu para ratificar e
que ele aprova o Plano de Cargos e Salários dos funcionários efetivos da Câmara
Municipal”. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto
de Lei nº 1.469/2014, autoria da Mesa Diretora, que “Institui novo Plano de Cargos e
Salários da Câmara Municipal de Nova Lima e dá outras providências”. O Senhor
Secretário proferiu leitura da emenda aditiva proposta pelo vereador Leci Alves
Campos: “Acrescente-se à letra ‘e’ do art. 20 do Projeto de Lei nº 1.469/2014 as
seguintes comissões permanentes, passando a ter a seguinte redação: e) Pela
participação em Comissões Permanentes no percentual de 50% (cinquenta por cento) do
salário base para os Presidentes e 30% (trinta por cento) para os membros: – Comissão
Permanente de Avaliação e Desempenho, compõe-se esta comissão 01 presidente e 04
membros,

totalizando

05

componentes; –

Comissão Permanente de Processo
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Administrativo, compõe-se esta comissão 01 presidente e 04 membros, totalizando 05
componentes; – Comissão Permanente de Licitação, compõe-se esta comissão 01
presidente, 02 secretários e 01 membro, totalizando 04 componentes; – Pregoeiro e
equipe de apoio para processar e julgar licitações na modalidade pregão, compõe-se esta
comissão 1º pregoeiro, 2º pregoeiro e 06 membros em sua equipe de apoio, totalizando
08 componentes; – Comissão de Controle Interno, compõe-se esta comissão 01
presidente e 03 membros, totalizando 04 componentes”. Em votação, a emenda foi
aprovada por oito votos. O vereador Leci Alves Campos afirmou: “esta emenda aditiva,
na realidade estas Comissões já existem, já funcionam, é só para formalizá-las e elas
participarem do Plano de Cargos e Salários”. Em primeira discussão, o vereador José
Guedes falou: “Senhor Presidente, eu pediria o senhor licença, está fora de pauta, mas
eu pediria o senhor um minuto. Que a Câmara Municipal de Nova Lima juntamente com
o Ministério Público e o prefeito tomem providências urgentes sobre as carretas de
minério. Está fora de pauta, mas eu gostaria de adiantar. Vou mostrar para cada vereador
as fotos”. O Senhor Presidente solicitou: “me faz só um favor, vereador José Guedes,
deixa só eu pôr o projeto para votar porque a reunião é exclusiva para isto, e a
Presidência abre um espaço para falar sobre isso, assim que eu terminar, por favor. Para
não ter desacerto com algum vereador”. Em primeira votação o projeto foi aprovado por
oitos votos. Em segunda discussão, o Senhor Presidente registrou: “eu só quero lembrar
aos vereadores, que eles já sabem, e aos funcionários, que tem muitos funcionários aqui,
que eu fiz questão de não participar do projeto. Deixei a Casa trabalhar e entender, pedi
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aos vereadores, à Comissão, a todos os vereadores que entendessem com os
funcionários. Eu fiquei neutro nisso tudo que está acontecendo aqui. Espero que tenha
atendido aos funcionários e feito alguma coisa produtiva e boa para a Casa. Lembrar
bem que a vereadora Ângela foi testemunha disso ‘eu não quero participar’. Então, se
tem alguma coisa que não agradou, não foi por mim”. Em segunda votação, o projeto foi
aprovado por oitos votos e encaminhado à sanção. O vereador Leci Alves Campos disse:
“considerando o assunto em pauta, que é a votação do Plano de Cargos e Salários que já
aconteceu, eu gostaria de fazer uma solicitação para Vossa Excelência. É que esta Casa,
eu não sei há quanto tempo, quanto anos isso foi feito, mas foi feita uma portaria
reduzindo a jornada do trabalho dos funcionários de quarentas horas para trinta horas,
que refere-se ao artigo dezesseis do Plano. Eu gostaria de solicitar à Vossa Excelência
que o senhor refizesse esta portaria para atualizar esta informação, até para segurança
dos funcionários de manter essa jornada de seis horas diárias. Então, sempre que tiver
uma Mesa Diretora que ela atualize esta portaria, pelo menos eles vão ficar tranquilos,
fazer o seus compromissos e controlar o seu tempo”. O Senhor Presidente afirmou: “eu
vou pedir à Assessoria Jurídica que faça um parecer e, logo em seguida, semana que
vem, a gente toma uma providência a respeito disso”. O vereador Silvânio Aguiar Silva
informou: “só corrigindo aqui, é um decreto, não é uma portaria”. O Senhor Presidente
falou: “vereador, eu disse que vou consultar a Assessoria Jurídica e nós tomamos as
providências dentro da normalidade da lei e vamos atender à sua reivindicação”. O
vereador Leci Alves Campos registrou: “é até mesmo, Senhor Presidente, é para o
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conforto da Mesa Diretora, de Vossa Excelência que ocupa o cargo de Presidente. Eu
acho que é mais tranquilo que atualize, no caso aí já nem é nem portaria mais, é um
decreto legislativo, pois bem que seja, e para segurança não só da Mesa como para os
funcionários da Casa”. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira disse: “Senhor
Presidente, como membro da Comissão de Redação Final, esclarecer para os vereadores
e para os funcionários que segunda-feira a Comissão de Redação Final juntamente com
a Adele, nós vamos fazer a Redação Final, acrescentando a emenda aprovada aqui nesta
manhã, para o projeto ser enviado para a prefeitura”. O vereador José Guedes afirmou:
“pediria ao senhor, como Presidente da Câmara, e os demais vereadores que tomassem
providências, a Câmara Municipal juntamente com o prefeito e Ministério Público,
sobre as carretas. Sábado, as fotos estão aí, coloquei no jornal, coloquei no facebook, o
que este pessoal, a maioria dos motoristas, não são todos, estão correndo em alta
velocidade, é brincadeira. Eles passam na Bela Fama, Santa Rita, trevo dos Cristas, a
cento e vinte, cento e quarenta. Falo isto e provo. Um motorista totalmente embriagado,
na contramão, bateu contra a carreta, vinha um carro Palio, com a senhora dirigindo,
com os seus filhos dentro, umas cinco pessoas no acostamento. Foi Deus que ajudou
que não teve mortes. Nós vamos esperar acontecer mortes para o município agir? Está
todo mundo fazendo vista grossa nisso aí. Ontem na BR, outra batida de carreta de
minério. Ontem no Senai, não sei se era carreta de minério, mas estava toda suja de
minério, outra batida. Então, vai esperar morrer? Será que nós vamos ter que esperar
morrer alguém para tomar providências? O prefeito, o Ministério Público, está todo
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mundo, a cidade toda reclama, está todo mundo de braços cruzados. Nós que temos a
obrigação de olharmos isto. Eu tenho uma casa lá em Santa Rita, foi tratado com o Dr.
Juarez que seria de cinco em cinco minutos transitar uma carreta. Tem hora que, às
vezes, são três, quatro carretas, uma atrás da outra, atrapalhando o trânsito. Não foi
tratado isso. E além do mais, eu quero saber das compensações, são quatro milhões de
carretas que vão passar em quatro anos, um milhão de carretas por ano. Aonde estão as
compensações que trataram com a gente, com a Câmara anterior, aonde? Então, nós
temos que combater aqui os poderosos. Só porque são quatro milhões de carretas, eles
podem matar os outros? Então, Senhor Presidente, a Câmara, nós temos que tomar
providências, marcarmos uma reunião com o diretor-presidente desta firma, me parece
que é Phoenix, não interessa saber quem é, interessa que nós temos que corrigir esse
abuso, carretas tirando fininho nas pessoas. Uma senhora relatou que tinhas três
carretas, uma atrás da outra, uma carreta cortou a outra e ela teve que ir para o
acostamento com a sua família dentro do carro. Nós temos olhar isso urgente”. O
Senhor Presidente comunicou: “eu vou pedir à Assessoria Jurídica que faça uma
correspondência, o Presidente assina, se a Mesa quiser assinar, pedindo, baseado nas
palavras do vereador José Guedes, que o prefeito tome providências e encaminhe
também para a Phoenix pedindo a eles que fiscalize seus motoristas devido o excesso de
velocidade e o transtorno que está ocorrendo”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos funcionários e vereadores, sob a proteção de
Deus, declarou encerrada a reunião.__________________________________________

