Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dezenove 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 –
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 do vereador Fausto Niquini Ferreira. O
Senhor Presidente convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. O Senhor
Secretário proferiu leitura de correspondência justificando a ausência do vereador
Fausto Niquini Ferreira. Logo após, o Senhor Presidente solicitou a leitura da Ata da
Reunião Ordinária do dia cinco de março de dois mil e treze. Em votação, foi aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente consultou os dez vereadores, todos concordaram com a
leitura do resumo da Ata a partir da próxima reunião, lembrando que a Ata completa já
está sendo enviada por e-mail aos vereadores. A vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira disse que irão afixar a Ata completa em lugar visível para o público. O vereador
José Guedes solicitou ao Senhor Presidente o direito de citar um assunto de relevância
na Ata. O Senhor Presidente concedeu e afirmou que quando se tratar de assunto de alta
relevância basta marcar parte da Ata e pedir ao Secretário para ler. O vereador Leci
Alves Campos relatou que a Comissão de Saúde procurou o Dr. Wagner, Diretor Geral
do Hospital Vila da Serra, foi informada de que o Pronto Atendimento de Pediatria seria
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fechado e não o serviço de Pediatria. Contou que o hospital fez uma prorrogação de
sessenta dias para analisar a situação. Pediu ao Senhor Presidente que formalize convite
ao Senhor Wagner Neder Issa para comparecer à Câmara e explanar sobre o fechamento
do Pronto Atendimento de Pediatria do Hospital Vila da Serra. A vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira estendeu aos demais vereadores convite feito à Comissão de
Saúde da Casa pelo Dr. João Hernane, Secretário de Saúde. Informou que quinta-feira,
às quatorze horas, na sala multiuso do Teatro Municipal, serão apresentados a proposta
e o planejamento para a Saúde no município de Nova Lima. Continuando, o Senhor
Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de
Lei Autorizativo nº 1.293/2013, autoria do vereador Flávio de Almeida, “Fica o Poder
Executivo autorizado a firmar parceria com a Corregedoria Geral de Justiça para
estabelecer ajuda de custo aos Comissários do Município de Nova Lima”. Encaminhado
à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer; 2) Projeto de Lei
nº 1.294/2013, autoria do vereador Flávio de Almeida, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de contratação de Bombeiros Civis, no âmbito do Município de Nova
Lima, por estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas e dá outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 3) Projeto de Decreto Legislativo nº 238/2013, autoria do vereador Leci Alves
Campos, que “Concede Título de Cidadã Honorária de Nova Lima à Sra. Dinah Barreto
Martins”. Encaminhado à Comissão Especial designada pelo Senhor Presidente,
composta pelos vereadores José Guedes, Silvânio Aguiar Silva e Alessandro Luiz
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Bonifácio. O vereador José Guedes parabenizou o autor pela iniciativa e elogiou a Sra.
Dinah. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão de
Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.285/2013, que “Altera a
Lei Municipal 1.714/2002, criando a Administração Regional Nordeste, AR-Nordeste,
as Unidades Administrativas e Cargos em Comissão infra descritos, além de dar outras
providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi
encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. O vereador
Leci Alves Campos indagou ao Senhor Presidente se a Comissão de Serviços Públicos
Municipais solicitou extensão do prazo para emitir parecer no projeto da Regional
Noroeste. O Senhor Presidente informou que a Comissão solicitou prazo de quinze dias.
2) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.290/2013, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras
providências” – Bloco na Contramão. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação
do projeto que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. O Senhor
Presidente autorizado pelo Plenário encaminhou à Comissão de Legislação e Justiça o
Projeto de Lei nº 1.291/2013, que “Institui o Conselho Municipal do Trabalho e Renda
do Município de Nova Lima, CMTR, o Fundo Municipal de Trabalho e Renda, FMTR,
além de dar outras providências”. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira
ressaltou que devem votar com urgência a formação do Conselho e do Fundo Municipal
de Trabalho e Renda, uma vez que é para este Conselho e Fundo que vem o dinheiro do
FAT, responsável pela formação e qualificação do trabalhador. Solicitou ao Secretário
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Geraldo o organograma da Secretaria. O vereador Leci Alves Campos indagou ao
Senhor Presidente se a Comissão de Legislação e Justiça solicitou extensão do prazo
para emitir parecer no Projeto de Lei nº 1.292/2013, que revoga a Lei Municipal 2.270
que trata da desafetação e doação onerosa à empresa Líder Guindastes. O Senhor
Presidente comunicou que irá cobrar o parecer da comissão. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação os requerimentos: Do vereador Leci Alves
Campos: Requer ao Prefeito Municipal: Transporte circular no Cemitério Parque.
Aprovado, oito votos. Da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: 1) Requer ao
Senhor Presidente que envie Moção ao Chefe do Poder Executivo em virtude da sábia
decisão de reconduzir o Sr. Adriano Alisson Vaz ao cargo de Secretário Municipal de
Educação. Em discussão, a autora externou cumprimentos e agradecimentos ao Prefeito
por reconduzir o Sr. Adriano à Secretaria de Educação. Cumprimentou e parabenizou o
Prefeito pela defesa do marco regulatório da mineração, ressaltou que ele é o vicepresidente da Associação Nacional dos Municípios Produtores e único representante de
Minas Gerais na região sudeste. O Senhor Presidente parabenizou o Sr. Adriano pelo
retorno à Secretaria de Educação. Aprovado, oito votos; 2) Requer ao Chefe do Poder
Executivo que providencie a reforma e instalação de cobertura na Quadra de Práticas
Esportivas e Atividades de Educação Física na Escola Ana do Nascimento de Souza.
Aprovado, oito votos; 3) Requer ao Senhor Presidente que forme uma Comissão
Especial Suprapartidária com o objetivo de analisar e propor alterações na Lei Orgânica
do Município e no Regimento Interno da Câmara. Em discussão, o Senhor Presidente
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parabenizou a autora, afirmou que providências serão tomadas a fim de promoverem as
mudanças clamadas pelo povo. Aprovado, oito votos. O Plenário consultado pelo
Senhor Presidente, conforme solicitação do vereador Flávio de Almeida, aprovou a
confecção de parecer conjunto para o Projeto de Lei nº 1.291/2013, que “Institui o
Conselho Municipal do Trabalho e Renda do Município de Nova Lima, CMTR, o
Fundo Municipal de Trabalho e Renda, FMTR, além de dar outras providências”. Do
vereador José Guedes: 1) Que a prefeitura juntamente com os órgãos competentes
providencie a recuperação do calçamento da Praça do Senai ou a construção de uma
nova praça. Em discussão, o autor disse que é o quarto ou quinto requerimento sobre a
Praça do Senai. Afirmou que o maior absurdo aconteceu em sua trajetória de seis
mandatos: o empreiteiro José Agnaldo, totalmente errado, ingressou na justiça contra
ele. Relatou que na audiência, a Promotora perguntou sobre a especificação do material
ao José Agnaldo, proprietário da Engeral, ele respondeu que a especificação no contrato
era um piso com dez centímetros, mas colocou um piso com seis centímetros. Salientou
que o que foi feito na Praça do Senai não é obra para quase um milhão de reais. Falou
que espera que o prefeito Cassinho, com sua boa vontade, faça uma praça nova e
decente para o povo. Aprovado, oito votos; 2) Requer ao Prefeito Municipal que
determine à Secretaria competente que diligencie com a brevidade que a matéria requer
sobre o convênio de auxílio e parceria firmado com a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Nova Lima e Região para que sejam concretizados os termos de
renovação do referido convênio. Em discussão, o autor afirmou que espera que o
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Prefeito Cassinho renove o convênio que é importante para os associados e a população
que é atendida. Aprovado, oito votos. O vereador Leci Alves Campos informou que a
Associação dos Aposentados e Pensionistas consta da Lei Municipal 2.303, de 26 de
dezembro de 2012; cabe aos vereadores fiscalizar o uso da verba. Aprovado, oito votos.
Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: 1) Que seja solicitado ao Prefeito Municipal a
limpeza da Banqueta do Matozinhos em Honório Bicalho. Aprovado, oito votos; 2) Que
seja solicitado ao Prefeito Municipal a construção de uma quadra poliesportiva no bairro
Nossa Senhora de Fátima. Aprovado, oito votos. Dos vereadores Nélio Aurélio de
Souza e José Guedes: 1) Requerem ao Município que firme convênio ou algo que o
valha junto aos Hospitais Biocor, Vila da Serra e Clínica de Olhos, pois uma das
maiores demandas do município diz respeito à saúde. Aprovado, oito votos;
2) Requerem ao Município que argua junto ao Instituto Metodista Izabela Hendrix qual
será a destinação do imóvel constituído de área de 9.750 metros quadrados, objeto de
doação condicional e específica à instituição de ensino, conforme disposto nas Leis
Municipais 1.832 e 1.833, ambas de 04 de outubro de 2004, Lei 1.196 de 12 de abril de
1988 e Lei 1.097 de 31 de maio de 1985. Em discussão, o vereador José Guedes
ressaltou que a Câmara e o Prefeito devem agir para que o município receba de volta um
terreno avaliado em mais de setenta milhões de reais. O Senhor Presidente passou a
Presidência ao Vice, defendeu o requerimento e afirmou que vem lutando por isto desde
o governo passado e nem obteve resposta. Aprovado, oito votos. O Senhor Presidente
reassumiu a Presidência. Do vereador Nélio Aurélio de Souza: 1) Requer ao Município
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informações sobre permissão de uso e ocupação de logradouro público pela Faculdade
Milton Campos na Região das Seis Pistas. O Senhor Presidente passou a Presidência ao
Vice. Em discussão, o autor relatou que há anos vem fazendo requerimentos com o
mesmo propósito, pois a Faculdade Milton Campos invadiu uma área valiosa que
pertence ao município e ninguém toma providências. O Senhor Presidente reassumiu a
Presidência. Aprovado, oito votos; 2) Requer ao Município informações sobre permuta
firmada com a Associação dos Construtores do Vila da Serra. O Senhor Presidente
passou a Presidência ao Vice. Em discussão, o autor esclareceu que há uns quatro anos,
o governo passado fez um convênio com esta Associação, trocou um lote pela
revitalização das Seis Pistas e nada foi feito até a presente data. Informou que requer ao
prefeito que se inteire da situação, retire os jardins feitos pelos empreendedores e abra as
vias que pertencem ao município para uso da população. Aprovado, oito votos. O
Senhor Presidente reassumiu a Presidência. O vereador Silvânio Aguiar Silva propôs
requerimento verbal para solicitar ao Excelentíssimo Prefeito que fiscalize as
Secretarias, os órgãos e os equipamentos públicos do município de Nova Lima no
sentido de prevenir incêndios, melhorar a condição dos equipamentos de segurança e a
qualidade de trabalho dos servidores. Solicitou ainda que coloque extintores de incêndio
nas Secretarias que não tiverem e fiscalize as que têm porque há muitos extintores
vencidos. Aprovado, oito votos. O vereador Flávio de Almeida propôs requerimento
verbal para que o Executivo tome uma atitude urgente, converse com a direção da
Regional Noroeste e peça à mesma que volte a fazer seu papel fundamental: atender
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toda população, sem distinção, e fiscalizar a região. Relatou que a Regional vem
desempenhando um papel muito ruim, afirmando que os vereadores Flávio e Nélio são
culpados de tudo que falta na região. Lembrou que a função do vereador não é fazer
obras. Ressaltou que trabalha com seriedade e não irá consentir que façam politicagem.
O Senhor Presidente afirmou que muitas coisas chegaram ao seu ouvido, em breve
solicitará providências ao Prefeito. Afirmou que a Câmara trata os Secretários com o
maior respeito, mas os Secretários devem respeitar os vereadores. O vereador André
Luiz Vieira da Silva ressaltou que a Câmara tem a prerrogativa de convocar qualquer
Secretário para prestar esclarecimentos. Recordou que na Casa tramita um projeto de lei
que visa cargos para esta Regional. O Senhor Presidente lembrou que o Plenário é
soberano para convocar Secretários e até o Prefeito. O vereador Flávio de Almeida
explicou que não convocou o Secretário porque é governo e a intenção é que o Prefeito
faça este papel. O vereador André Luiz Vieira da Silva esclareceu que não deseja
convocar o Secretário. Disse que está apenas lembrando porque esta atitude
inconveniente vai pesar na decisão quanto ao projeto que cria cargos para a Regional
Noroeste. Aprovado, oito votos. O vereador Gilson Antônio Marques fez requerimento
verbal solicitando que o prefeito receba os vereadores com a maior brevidade possível,
conforme prometido, para que possam ajudar e apontar algumas falhas acontecidas na
cidade. Citou como exemplo e enfatizou que não se pode colocar uma pessoa sem
preparo para administrar a Regional Noroeste, pois sessenta ou setenta por cento da
receita do município vem desta região. Relatou que recebe todos os dias reclamações de
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servidores que são maltratados e desrespeitados na Regional. Registrou que se o
governo não está enxergando, cabe à Câmara mostrar. Aprovado, oito votos. O Senhor
Presidente lembrou que na Regional Noroeste tem muita gente boa, mas desde governos
passados quando há um “fumo” na região central eles mandam para a Regional
Noroeste. O vereador Gilson Antônio Marques afirmou que discorda porque existem
leis e medidas para aplicar corretivos e apurar fatos. Afirmou que não significa que
todos da Regional Noroeste são “fumos”. O Senhor Presidente disse que respeita a
opinião do vereador Gilson, mas tem seu modo de pensar. Esclareceu que falou “fumo”
porque se trata de palavra que não agride, nem é um palavrão. Indagou ao vereador
Flávio se mandam gente boa para a Regional Noroeste. O vereador Flávio de Almeida
relatou que de dois mil e um a dois mil e quatro, receberam somente pessoas que tinham
problemas no Executivo. O vereador Silvânio Aguiar Silva contou que no dia que teve
problemas com uma Secretária no centro da cidade, foi mandado para o Jardim Canadá,
graças a Deus, porque aprendeu muito e voltou como Secretário. Afirmou que concorda
com o Senhor Presidente, pois é uma medida punitiva que existe na Prefeitura, arraigada
na administração: deu problema na cidade, manda para o Jardim Canadá. Registrou que
não é verdade que todo mundo que vai para lá é um problema. O vereador Alessandro
Luiz Bonifácio disse que os campos de futebol do município estão em estado lastimável,
com mato para todo lado. Relatou que procurou uma pessoa, indagou se tinha condições
de limpar um campo de futebol e ela respondeu que era responsabilidade dos clubes.
Lembrou que os clubes recebem dois mil reais por ano, verba insuficiente para

10

realizarem a limpeza. Propôs requerimento verbal para solicitar ao Prefeito que limpe
todos os campos de futebol da cidade, pois são patrimônios do povo nova-limense e o
campeonato amador irá começar. O vereador José Guedes parabenizou o autor pelo
requerimento. Afirmou que o futebol amador em Nova Lima é lazer do pobre e do
remediado, por isto a Prefeitura deve ajudar os clubes. Afirmou que dois mil reais é
esmola para time de futebol amador disputar campeonato, pois a maioria dos clubes não
tem um meio para ganhar dinheiro e sobrevivem do amor do dirigente que sempre enfia
a mão no bolso. Disse que já cobrou e pediu ao Cássio, pelo amor de Deus, que melhore
as verbas concedidas aos clubes. O Senhor Presidente parabenizou o autor pelo
requerimento, afirmou que os times amadores merecem. Registrou que também devem
considerar outros esportes que não existem em Nova Lima tais como basquete, vôlei e
atletismo. Aprovado, oito votos. O vereador José Guedes propôs requerimento verbal
para solicitar ao Prefeito que faça um trabalho de recuperação nas ruas centrais do
município e, se possível, asfalte as mesmas. Aprovado, oito votos. O Senhor Presidente
comunicou que as contas do Ex-Prefeito Carlos Roberto Rodrigues chegaram à Câmara
e encontram-se à disposição da população. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.___________

