1

Em tempo: o vereador José Guedes solicitou fosse registrada sua fala com relação ao
Conjunto Habitacional Paulo Gaetani, afirmou que rebateu e disse que não foi a
Prefeitura que construiu aquelas casas, mas o Governo Estadual; foi o Dr. Anastasia
quem entregou as chaves para os agraciados. __________________________________
Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia cinco de março de dois mil e treze, às dezoito 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, Alessandro Luiz Bonifácio – VicePresidente 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 presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente solicitou
a leitura da Ata da Reunião Especial do dia dezenove de fevereiro de dois mil e treze.
Em votação, foi aprovada. O Plenário, atendendo solicitação do vereador José Guedes,
permaneceu um minuto em silêncio em homenagem à memória do Senhor Domingos
Camba Martins, ex-funcionário da Prefeitura e da Câmara. Logo após, o Plenário,
conforme solicitação do Senhor Secretário, adiou a leitura da Ata da Reunião Ordinária
do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e treze. A vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira solicitou ao Senhor Presidente e Senhor Secretário um estudo sobre a
possibilidade de não fazerem leituras de Atas extensas. Informou que o artigo 85 do
Regimento Interno prevê que “De cada reunião lavrar-se-á a ata com a sinopse dos
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trabalhos”. Sugeriu que a Ata seja encaminhada, via e-mail, para os vereadores, os
mesmos façam as alterações necessárias, devolvam ao Secretário, e no dia da Reunião
seja lida a sinopse dos pontos mais importantes. Afirmou que ganhariam tempo para
realizarem discussões de interesse da comunidade e relevância para o município.
Sugeriu ainda que a Ata seja afixada em local adequado ao qual o povo tenha acesso.
O vereador Leci Alves Campos falou que o parágrafo 3º do artigo 85 diz que a Ata será
redigida em resumo, assim, é prudente a solicitação da vereadora. O Senhor Presidente
comunicou que ouvirá os outros vereadores e a Mesa Diretora fará o que for necessário
para melhorar. O Senhor Secretário proferiu leitura das correspondências recebidas:
1) Do Presidente do Partido dos Trabalhadores, Daniel César Pereira, comunica que o
vereador Flávio de Almeida é o Líder de Bancada do PT na Câmara. O vereador
Silvânio Aguiar Silva e o Senhor Presidente parabenizaram o vereador Flávio de
Almeida pela liderança do PT na Casa. Desejaram que ele realize um grande trabalho.
O vereador Flávio de Almeida agradeceu. 2) Ofício 044/2013 da Coordenadoria de
Políticas Públicas para Mulheres / Centro de Referência da Mulher. Assunto: evento
Espaço Mulher 2013. Prosseguindo, o Senhor Presidente atendendo solicitação do
vereador Leci Alves Campos, proferiu leitura da constituição definitiva das Comissões
Permanentes, exercício 2013/2014: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA:
Presidente: Silvânio Aguiar Silva; Vice-Presidente: Alessandro Luiz Bonifácio; Relator:
Fausto Niquini Ferreira. COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TOMADA
DE CONTAS: Presidente: Maria Ângela Dias Lima Pereira; Vice-Presidente: André
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Luiz Vieira da Silva; Relator: José Guedes. COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS: Presidente: Flávio de Almeida; Vice-Presidente: Silvânio Aguiar Silva;
Relator: Alessandro Luiz Bonifácio. COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE: Presidente:
Maria Ângela Dias Lima Pereira; Vice-Presidente: Gilson Antônio Marques; Relator:
André Luiz Vieira da Silva. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: Presidente:
Gilson Antônio Marques; Vice-Presidente: Leci Alves Campos; Relator: Flávio de
Almeida. COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR: Presidente: Leci Alves
Campos; Vice-Presidente: Gilson Antônio Marques; Relator: Silvânio Aguiar Silva.
COMISSÃO

DE

SEGURANÇA

PÚBLICA,

TRÂNSITO

E

TRANSPORTE:

Presidente: Flávio de Almeida; Vice-Presidente: Gilson Antônio Marques; Relator:
Alessandro Luiz Bonifácio. COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA: Presidente: Fausto
Niquini Ferreira; Vice-Presidente: Maria Ângela Dias Lima Pereira; Relator: Leci Alves
Campos. COMISSÃO DE REDAÇÃO: Presidente: Leci Alves Campos; VicePresidente: Silvânio Aguiar Silva; Relator: Maria Ângela Dias Lima Pereira. Em
seguida, o Senhor Presidente informou que o vereador Silvânio Aguiar Silva, autor do
Projeto de Lei nº 1.288/2013, retirou a proposição da pauta. Continuando, solicitou a
leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.289/2013,
autoria do Poder Executivo, que “Promove a complementação dos Cargos Públicos
Efetivos constantes na Lei Municipal 2.085, de 01/06/2009, além de dar outras
providências”. O vereador Leci Alves Campos solicitou a confecção de parecer conjunto
e a dispensa de interstícios para votarem esta proposição na próxima reunião. O Senhor
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Presidente conforme solicitação do vereador José Guedes, suspendeu a reunião para as
comissões discutirem a proposta do vereador Leci. Reiniciando os trabalhos, o Senhor
Presidente comunicou que os vereadores decidiram fazer parecer conjunto e dispensar
os interstícios. Informou que os presidentes das três comissões irão solicitar ao
Executivo a relação da numeração do concurso da época a fim de verificarem se o
concurso não tem nenhuma sequência falha, se não colocaram gente na frente de
aprovados ou chamaram pessoas que não constam na relação. Projeto encaminhado às
Comissões competentes para emissão de parecer; 2) Projeto de Lei nº 1.290/2013,
autoria do vereador Fausto Niquini Ferreira, que “Declara de Utilidade Pública a
entidade que menciona e dá outras providências” – Bloco na Contramão. Encaminhado
à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. O Senhor Presidente
nomeou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira para atuar como Relatora da
Comissão de Legislação e Justiça em substituição ao autor da proposição. O vereador
Leci Alves Campos indagou ao Senhor Presidente se já havia os Pareceres da Comissão
de Legislação e Justiça referentes aos Projetos de Lei 1.285 e 1.286/2013, de autoria do
Poder Executivo, que entraram na Casa na semana anterior. Lembrou que será de três
dias o prazo para a comissão emitir parecer conforme artigo 130 do Regimento Interno.
O Senhor Presidente respondeu que concedeu o prazo de mais uma semana aos
membros da Comissão de Legislação e Justiça a fim de esclarecerem dúvidas.
Considerando que havia vinte e oito requerimentos na pauta e para o bom andamento
dos trabalhos, o Senhor Presidente sugeriu que apreciassem apenas dois de cada
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vereador. Explicou que quando lerem mais de dois requerimentos de um mesmo autor é
porque outro vereador cedeu. Na sequência, colocou em discussão e votação os
requerimentos: 1) Do vereador Fausto Niquini Ferreira: “Requer que esta respeitosa
Casa solicite ao Município, através de sua Secretaria competente, proceda à
climatização do Centro de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, pois o
calor excessivo aliado ao tratamento pelo qual são submetidos os pacientes, muitas
vezes causam reações adversas ao tratamento”. Aprovado, nove votos; 2) Do vereador
Fausto Niquini Ferreira: “Requer que depois de percorridos os trâmites regimentais, esta
respeitosa Casa de leis solicite ao Poder Executivo, através de sua Secretaria
competente, a revitalização do Rego dos Carrapatos”. Aprovado, nove votos; 3) Do
vereador Flávio de Almeida: “Requer que o Poder Executivo implante junto à estrutura
organizacional da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos a
Coordenadoria de Defesa Civil”. Aprovado, nove votos; 4) Do vereador Flávio de
Almeida: “Requer que o Poder Executivo proceda o pagamento de 30% (trinta por
cento) de adicional de periculosidade aos vigias e vigilantes do seu quadro efetivo”.
Aprovado, nove votos; 5) Do vereador Flávio de Almeida: “Requer que o Poder
Executivo Municipal proceda o pagamento de mais 10% (dez por cento), a título de
periculosidade, aos Guardas Municipais do Município de Nova Lima”. Aprovado, nove
votos; 6) Do vereador Flávio de Almeida: “Requer que o Poder Executivo Municipal
disponibilize Bombeiros Civis para todos os eventos públicos realizados ou apoiados
pelo Município”. Aprovado, nove votos; 7) Do vereador Fausto Niquini Ferreira:
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“Requer seja oficiado ao Senhor Cássio Magnani Júnior, Prefeito Municipal, solicitação
para que analise a possibilidade de instalar uma base do SAMU descentralizada, em
Nova Lima (sede), bem como outra no bairro Jardim Canadá”. Aprovado, nove votos;
8) Do vereador José Guedes: “Requer que a prefeitura, juntamente com os órgãos
competentes, providencie a construção de um CT (Centro de Treinamento) para o Villa
Nova”. Aprovado, nove votos; 9) Do vereador José Guedes: “Requer que a prefeitura,
juntamente com os órgãos competentes, providencie a revitalização total do bairro
Alvorada, como a construção de novas redes de esgoto e pluvial, além da troca total do
calçamento do bairro”. Aprovado, nove votos; 10) Do vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “Requer que seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal a reforma
completa da escada que liga a Avenida Esmeralda à Rua Eduardo Aimorés Jones,
situada no bairro Cruzeiro”. Aprovado, nove votos; 11) Do vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “Requer que seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção de
toda rede pluvial do Bairro Cruzeiro e Barra do Céu e construção da rede na Avenida
Esmeraldas, Água Marinha no bairro Barra do Céu e na rua Nossa Senhora da Penha no
bairro do Cruzeiro”. Aprovado, nove votos; 12) Do vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “Requer que seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal, a construção do
muro de arrimo da Avenida Esmeraldas, na altura do nº 128, Barra do Céu”. Aprovado,
nove votos; 13) Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Requer que seja solicitado ao
Senhor Prefeito Municipal, reforma do passeio na altura dos números 128 e 162.
Requer, ainda, a construção de quebra-molas na altura do nº 162, ambos na Rua
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Eduardo Aimorés Jones, Cruzeiro”. Aprovado, nove votos; 14) Do vereador Gilson
Antônio Marques: “Requer que o Posto de Polícia de Honório Bicalho volte a operar
com uma viatura, uma vez que existe no referido distrito um prédio alugado com
recursos públicos para esse fim”. Em discussão, o vereador Flávio de Almeida
parabenizou o autor do requerimento. Contou que o vereador Gilson fez esta solicitação
em uma reunião com o prefeito que já tomou providências e a Polícia está atendendo
com uma viatura, um guarda municipal e, nos próximos dias, o posto começará a
funcionar vinte e quatro horas. O Senhor Presidente parabenizou o vereador Gilson e
informou que a Polícia Militar saiu de Bicalho porque o prédio era inadequado.
Aprovado, nove votos. O vereador André Luiz Vieira da Silva registrou agradecimento
ao Prefeito Cassinho que se prontificou a atender aos vereadores com o gabinete aberto
para isto. Também agradeceu ao Secretário da Regional Noroeste, professor Tim, que
por enquanto foi o único que abriu as portas da Secretaria, apresentou a região, a
estrutura de trabalho e, cordialmente, se colocou à disposição dos vereadores. 15) Do
vereador Gilson Antônio Marques: “Requer que seja construída na região de Santa Rita
uma Unidade Básica de Saúde para atender à comunidade, considerando a real
necessidade e por se tratar de uma demanda legítima e já esperada há tempos pelo
bairro”. Aprovado, nove votos. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio agradeceu e
parabenizou os secretários: de Ação Social, Haender; de Segurança e Transportes
Públicos, Tenente Antônio; de Planejamento, Gabriel; de Desenvolvimento, João
Santiago; de Obras, Paulo Damasceno; da Regional Noroeste, Tim e o Procurador
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Castelar. 16) Da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: “Requer ao Senhor
Presidente que envie ao Chefe do Poder Executivo, o pedido no sentido de que seja
encaminhado à esta Casa Legislativa, um Projeto de Lei dispondo sobre a criação e
denominação do Centro Infantil (primeira escola) que está em fase final de construção,
situado na Rua Santiago, nº 05, em Honório Bicalho, que seja dado o nome de: Centro
de Educação Infantil Nize Conceição Silva Ribeiro, com o propósito primordial de
homenagear esta que desde seus 18 anos, prestou seus serviços na área do magistério na
antiga Escola Rural naquele bairro de nossa cidade, nos idos de 1951”. Em discussão, o
vereador Flávio de Almeida ressaltou que é prerrogativa do vereador nomear o Centro
de Educação Infantil, independente do Executivo. Aprovado, nove votos. 17) Da
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: “Requer ao Senhor Presidente que envie ao
Chefe do Poder Executivo, o pedido no sentido de que seja encaminhado à esta Casa
Legislativa, um Projeto de Lei dispondo sobre o PEP – Programa Especial de
Parcelamento de Tributos Municipais, tendo em vista o grande número de contribuintes
cadastrados no Município em débito com os diversos tipos de impostos e taxas
municipais”. Aprovado, nove votos; 18) Do vereador Leci Alves Campos: “Requer que
esta Casa organize uma homenagem à Escola de Samba Unidos do Rosário, face à
comemoração do seu Cinquentenário neste ano. Solicita ainda que seja estendida a
homenagem à Escola de Samba Monte Castelo, que completou seu cinquentenário em
2011, sendo que não houve, à época, pronunciamento desta Casa”. Aprovado, nove
votos; 19) Do vereador Leci Alves Campos: “Requer que esta Casa Legislativa organize
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uma Audiência Pública para discussão de assuntos inerentes à instalação da Praça de
Pedágio no Km 562 da BR 040”. Em discussão, a vereadora Maria Ângela Dias Lima
informou que providenciou para o Deputado Fred Costa um documento da prefeitura
mostrando que o trecho do Jardim Canadá até o Alphaville é zona urbana. Relatou que a
certidão emitida pela prefeitura foi publicada no Jornal do Belvedere, e na quarta-feira o
Deputado Fred Costa irá para Brasília, levando o abaixo-assinado e a certidão. O Senhor
Presidente contou que participou de algumas reuniões sobre o assunto e há um sério
problema, pois se levar o pedágio para onde o pessoal do Alphaville quer, o município
deixará de arrecadar. O vereador Leci Alves Campos parabenizou o Deputado Fred
Costa pelo empenho. O vereador Flávio de Almeida registrou a importância de discutir a
questão com o pessoal daquela comunidade. O vereador Silvânio Aguiar Silva ressaltou
que a população deve ser ouvida. Falou que a atitude do vereador Leci de propor uma
Audiência Pública é extremamente louvável, aprova e conclama os pares a aprovarem.
O vereador Leci Alves Campos afirmou que Audiência Pública será o instrumento para
todas as discussões. Aprovado, nove votos. 20) Do vereador Leci Alves Campos:
“Requer que esta Casa faça por encaminhar ao Excelentíssimo Prefeito Municipal o
seguinte pedido de providência: Emissão de declaração de órgãos públicos existentes na
região de Jardim Canadá, que atendem às necessidades básicas dos moradores, como:
Programa de Saúde da Família, Delegacia de Polícia, Escolas Públicas, Serviço de
Coleta de Lixo, etc”. Aprovado, nove votos; 21) Dos vereadores Fausto Niquini Ferreira
e Nélio Aurélio de Souza: “Requerem que esta respeitosa Casa solicite ao Município
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através de sua Secretaria competente, o acatamento e realização das intervenções
necessárias (anexo) para a ocupação da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária
Federal, na altura do KM 555, da BR-040”. Em discussão, o Senhor Presidente relatou
que a Casa aprovou projeto para o município doar um milhão de reais ao DNIT para a
construção do Posto da Polícia Federal na BR-040. Contou que solicitou explicações
sobre o posto policial ao governo anterior, mas infelizmente não responderam. Informou
que a edificação do posto é de péssima qualidade, no entanto o principal motivo para a
Polícia Rodoviária não mudar para o local é a total falta de segurança para os policiais.
Afirmou que tem certeza de que o prefeito Cássio dará uma resposta à Câmara,
informando quem jogou um milhão de reais no lixo, se o erro no projeto foi do
Município ou do DNIT porque terão que desmanchar o posto. O vereador André Luiz
Vieira da Silva indagou ao Senhor Presidente se a prefeitura fez a obra do Posto da
Polícia Rodoviária em uma área de responsabilidade do DNIT. O Senhor Presidente
respondeu que sim. O vereador José Guedes solicitou ao Senhor Presidente que
convoque uma reunião extraordinária com o objetivo de apreciarem o grande número de
requerimentos que se encontram na Secretaria da Casa. Solicitou ainda que compre, com
urgência, mesas e microfones novos. O Senhor Presidente informou que já foi licitado e
comprado. O vereador Flávio de Almeida explicou que a Prefeitura não pode fazer obras
em local do Estado ou do Governo Federal. Informou que se fizeram algo foi necessário
firmar um convênio, onde faltou fiscalização do DNIT. Requerimento aprovado por
nove votos. O vereador José Guedes disse que é de seu conhecimento que a obra do
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Posto Policial foi superfaturada e está na justiça. Propôs requerimento verbal solicitando
à prefeitura que construa galpões, com urgência, no pátio de apreensão de veículos
localizado em terreno acima do CAIC, com a finalidade de erradicar o maior foco da
dengue em Nova Lima. Lembrou que há três anos, a Câmara aprovou projeto
autorizando o leilão dos veículos que se encontram naquele pátio há anos. Elogiou o
Prefeito Cássio, disse que ele está dando total atenção aos vereadores, pois foi vereador
por seis mandatos. Afirmou que tem certeza de que ele vai responder cada requerimento
aprovado pela Câmara. Relatou que vários prefeitos jogavam requerimentos no lixo e
diziam que não valiam nada. Registrou que requerimentos são a arma do vereador.
Aprovado, nove votos. O vereador Fausto Niquini Ferreira sugeriu, com a permissão do
vereador José Guedes, que todos assinem este requerimento. O vereador Leci Alves
Campos lembrou que o vereador Alessandro Luiz Bonifácio coordenou o depósito, fez
um trabalho muito sério, e tem certeza de que lutou para evitar este problema no local.
O vereador Flávio de Almeida salientou que existe apenas uma forma legal de terminar
com aquilo: fazer um projeto de lei assinado pelos dez vereadores, autorizando o
município a terceirizar o pátio de apreensão de veículos. O vereador José Guedes
informou que requer os galpões porque a apreensão dos veículos vai continuar e os
problemas virão. Falou que a solução imediata é a prefeitura construir galpões e não
adianta tampar o sol com a peneira. Informou que nesta semana havia cinco pessoas
com dengue internadas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, uma com dengue
hemorrágica. O Senhor Presidente comunicou que pedirá à Assessoria Parlamentar que
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confeccione projeto de lei autorizativo, com a assinatura de todos os vereadores, para
que o Executivo terceirize o pátio de apreensão de veículos. O vereador Gilson Antônio
Marques relatou que quando foi Secretário de Obras, o Prefeito ordenou que fizesse o
leilão. Contou que tentou, levou até a última instância, realizaram os levantamentos que
estão no arquivo da Prefeitura e na hora de concretizar o leilão, foram embargados pela
autoridade Policial por causa dos veículos com pendências na justiça. Afirmou que
considera correta a sugestão do vereador Flávio porque o município não teve condições
de realizar o leilão. Atestou que não faltou boa vontade do ex-prefeito em fazer o leilão,
entretanto não conseguiram finalizar. Requerimento aprovado por nove votos.
O vereador Alessandro Luiz Bonifácio fez requerimento verbal para que o Poder
Executivo coloque vigias em todas as quadras poliesportivas municipais a fim de evitar
o vandalismo, preservar o patrimônio público e o bem estar da comunidade. Aprovado,
oito votos. O vereador Leci Alves Campos propôs requerimento verbal para que a
Câmara envie moção de pesar aos familiares do Senhor Domingos Camba Martins.
Aprovado, oito votos. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio, em nome de todos os
vereadores, parabenizou o Senhor Presidente pelo aniversário comemorado na véspera;
desejou que Deus o abençoe. O Senhor Presidente lembrou que os projetos do governo
anterior estão arquivados na Casa, para retirá-los é necessário dois terços dos vereadores
ou pedido do Executivo; citou como exemplos o Plano Diretor e o Saneamento Básico.
Solicitou ao Executivo que faça o encaminhamento correto do Plano Diretor. Informou
que deve mandar primeiro: as diretrizes e as audiências públicas; segundo: o mapa, o
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georreferenciamento que já está definido, e terceiro: o Plano Diretor, que são os
gráficos. Pediu que envie dentro do cronograma certo para não atropelar. No Grande
Expediente, a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira cumprimentou o Senhor
Presidente pelo aniversário. Disse que se orgulha muito por tê-lo como Presidente da
Casa; desejou-lhe felicidades e que continue desenvolvendo o brilhante trabalho
realizado na Câmara. Realizou pronunciamento: “Esta semana, oito de março, Dia
Internacional da Mulher. Como representante da mulher na Câmara, não poderia deixar
de fazer minha manifestação para todas as mulheres nova-limenses, em especial, às
mulheres que trabalham aqui, esposas, filhas, namoradas dos vereadores e às mulheres
que hoje compareceram à sessão. Muito mais do que um prêmio de consolação pela
grande diferença estabelecida entre os gêneros ao longo dos séculos, o dia oito de março
simboliza a luta cotidiana e histórica que travamos pela igualdade de direitos. Não se
pode negar que nossas conquistas avançaram muito nos últimos tempos. Hoje ocupamos
um novo papel na sociedade. Mas é preciso ir além, afinal, na esfera política, nossa
inserção ainda é insuficiente. Hoje ocupamos apenas uma das dez cadeiras na Câmara
Municipal de Nova Lima. E durante esse tempo todo de legislatura no município de
Nova Lima, onde já passaram duzentos vereadores homens, apenas nove mulheres.
Precisamos assegurar maior participação em nossa cidade. E nós, formadoras de
opinião, devemos nos engajar nessa causa. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas
as funcionárias da Casa e mulheres nova-limenses. Vamos celebrar esta data, vamos
construir uma sociedade mais justa e igualitária”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
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Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada
a reunião._______________________________________________________________

