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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia quatro de setembro de dois mil e doze, às dezesseis 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 – VicePresidente e Ronaldes Gonçalves Marques – Secretário Ad Hoc. 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 Luciano Vitor
Gomes. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário determine a leitura da Ata
da Reunião Ordinária do dia vinte e oito de agosto de dois mil e doze. Em votação, foi
aprovada. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que
deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.128/2010, autoria do Poder Executivo,
que “Regulamenta, no âmbito de sua competência, a aplicação, no Município de Nova
Lima, da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências”;
2) Projeto de Lei nº 1.255/2012, autoria do Poder Executivo, que “Majora os valores
que menciona, complementando aqueles dispostos na Lei Municipal nº 2.255, de
05/03/2012, que dispõe sobre a Concessão de Auxílios, Contribuições e ou Subvenções
Sociais”; 3) Projeto de Lei nº 1.256/2012, autoria do vereador Renato Faria Silva, que
“Dispõe sobre a regularização de edificações e imóveis através de anistia do habite-se
no Município de Nova Lima e dá outras providências”. O Senhor Presidente nomeou o
vereador Sandro Lima como Presidente da Comissão de Legislação e Justiça em
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substituição ao autor da proposição; 4) Projeto de Lei nº 1.257/2012, autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre o Programa “Minha Casa, Minha Vida” em Nova Lima e
dá outras providências”. Encaminhados à Comissão de Legislação e Justiça para
emissão de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Pareceres
da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente aos: Projeto de
Decreto Legislativo nº 237/2012, que “Aprova as Contas do Município de Nova Lima
relativas ao exercício de 2002” e Projeto de Lei nº 1.172/2011, que “Institui o Programa
Municipal de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica Associada ao
Turismo – Pró-Artesão”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação dos projetos;
2) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei
nº 1.253/2012, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona” – Centro de
Assistência Social Edificando. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
projeto. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: Projeto de
Resolução nº 117/2012, que “Autoriza a utilização do Quadro de Detalhamento da
Despesa anexo nos termos da Lei nº 2.287/12”. Em primeira votação, aprovado por 08
votos. Na sequencia, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação requerimento
de autoria do vereador José Guedes: “Requer que esta Casa faça por encaminhar ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência: Que a Prefeitura
juntamente com os órgãos responsáveis providenciem a colocação de três quebra-molas
antes do trevo do Bairro dos Cristais”. O Senhor Presidente solicitou ao vereador José
Guedes permissão para assinar o requerimento. Em discussão, o vereador José Guedes
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disse que fica estarrecido porque é de seu conhecimento que, há dois anos, existe uma
solicitação de uma passarela para aquele local. Contou que aquela baia foi por ele
requerida após a morte de uma senhora do Bairro Cristais. Falou que, costumeiramente,
a prefeitura somente age depois que ocorre uma morte, e é de seu conhecimento que
esta é a quarta. Permitiu que o Senhor Presidente assine o requerimento para que dê uma
força na colocação urgente dos quebra-molas antes que outras mortes aconteçam.
Afirmou que fica entristecido porque uma família perdeu uma pessoa muito querida.
Ressaltou que espera que o prefeito ponha a mão na consciência e faça os três quebramolas como fez depois do viaduto, pois é um serviço barato e atenderá à comunidade. O
vereador Cássio Magnani Júnior relatou que no dia seguinte de manhã, presenciou outro
acidente no mesmo local, havia uma pessoa atropelada por uma moto agonizando no
chão. O vereador José Raimundo Martins pediu permissão ao vereador José Guedes
para assinar o requerimento, pois ficou profundamente sentido com a perda da Senhora
Solange, pessoa muito ligada à sua família. Disse que não dá para tapar o sol com a
peneira, visto que existe uma manifestação do DER de que esta estrada necessita de
cinco passarelas. Falou que em época de campanha foi prometido nos Bairros José de
Almeida e Cristais, mas várias pessoas continuam perdendo a vida e nada acontece.
Afirmou que o mínimo que deve ser feito, em caráter de urgência, é encher os trevos de
quebra-molas porque só fizeram o quebra-molas depois do viaduto quando houve uma
morte. Registrou: “Enche-se Nova Lima inteira de quebra-molas e asfalto por interesses
políticos, asfaltam até onde não deve. O pátio de obras asfalta tudo, é só chamar o
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Senhor Secretário que continua Secretário até hoje, que não sai do pátio de obras, que
parou o pátio de obras para tomar café em determinado lugar e a Câmara continua
omissa. Nós não temos nada contra os candidatos, muito pelo contrário, ele é um
companheiro de meu partido, tenho que torcer por ele, mas que faça as coisas
legalmente como os demais estão fazendo, quer dizer, estas coisas tem que parar de
acontecer em Nova Lima”. Manifestou sua tristeza por mais uma perda; destacou que os
quebra-molas devem ser feitos como medida de emergência, não como uma solução. O
vereador José Guedes registrou que considera falta de respeito e absurdo o que está
acontecendo no pátio de obras: candidato pegando a sobra e negociando votos em troca
da cesta de legume que é fornecida pela prefeitura. O vereador Aílton Soares Amaral
afirmou que faz questão de assinar o requerimento. Relatou que da outra vez perdeu
uma sobrinha e agora, a Solange, que é casada com o seu primo; disse que parece ironia
do destino. Salientou que, como vereadores, podem e devem, o mais rápido possível, ir
ao DER e solicitar urgentemente a colocação dos quebra-molas. O Senhor Presidente
sugeriu ao autor que todos assinem o requerimento com o objetivo de fortalecer a
solicitação. O vereador José Guedes concordou. Requerimento aprovado por sete votos.
O vereador Marcelino Antônio Edwirges parabenizou o vereador José Guedes pela
iniciativa. Disse que apenas discorda um pouco do vereador Zuca, entende que há
disparates, mas a Câmara não está omissa porque, enquanto vereador, chamou à Casa
esta pessoa de quem o vereador Zuca falou para cobrar explicações, inclusive do Poder
Executivo, porque também considera vergonha e disparate o que está acontecendo.
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Relatou que chamou esta pessoa na Câmara para que tomassem uma posição, mas ficou
sozinho, alguns se calaram por interesse próprio, outros querendo benefícios que não
vieram e nem virão, por isto, agora é amargar, chorar na cama, cobrir a cabeça com
travesseiro porque continuará acontecendo até o dia sete de outubro. Afirmou que o
povo devia dar uma banana para este tipo de candidato. Contou que falou em uma
comunidade que esta pessoa não tira um centavo do bolso para aplicar em obras, ficou
chocando encima de dinheiro para, agora, começar a fazer este derrame. Registrou que
todos eles são culpados, mas o Poder Executivo é muito mais. Propôs a confecção de
requerimento reforçando outros de sua autoria já aprovados pela Câmara referente
aquela duplicação indo para Honório Bicalho, local mal sinalizado, onde viu ocorrer
mais de dez acidentes, inclusive carros capotados. Ressaltou que no dia quatro de
agosto, presenciou uma morte por causa da falta de sinalização e de uma obra deixada
pelo meio, sem o mínimo de escrúpulo. Relatou que no dia quatro, para a sua
infelicidade, um motoqueiro caiu na sua frente e um carro passou encima da cabeça
dele. Destacou que há mais de seis meses vem pedindo, fez requerimento várias vezes e
nada foi feito, visto que não interessa politicamente, pois não dá voto. Declarou que os
absurdos do DER e do município continuam porque aquilo não dá voto, mas
infelizmente uma família ficou sem um ente querido e muitos outros perderam bens
materiais, visto que todo fim de semana há acidentes no local. Esclareceu que o
requerimento é para reforçar outros que fez referente à sinalização do Trevo novo da
Bela Fama, solicitando ao Executivo que tome providências urgentes. Aprovado, sete
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votos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e,
sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.___________________________

