Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e três de outubro de dois mil e doze, 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, Renato Faria Silva – VicePresidente e José Raimundo Martins – 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 dos vereadores Luciano Vitor Gomes e
Ronaldes Gonçalves Marques. O Senhor Presidente convidou todos para, de pé, ouvir o
Hino Nacional. Logo após, solicitou ao Senhor Secretário determine a leitura da Ata da
Reunião Ordinária do dia dezesseis de outubro de dois mil e doze. Em votação, foi
aprovada. O Senhor Secretário proferiu leitura das justificativas de ausências dos
vereadores Ronaldes Gonçalves Marques e Luciano Vitor Gomes. Continuando, o
Senhor Presidente consultou o Plenário que autorizou a entrada na Casa do Projeto de
Lei nº 1.266/2012, autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre autorização para
contratação de empresa operadora de Plano de Saúde e dá outras providências”. Em
seguida, o Plenário aprovou a confecção de parecer conjunto conforme proposta do
vereador José Guedes. O Senhor Presidente encaminhou o projeto às comissões
competentes para a emissão de parecer conjunto. Prosseguindo, solicitou a leitura do
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.248/2012,
que “Dá denominação à via pública que menciona” – Alameda de Maria. A comissão
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emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de
Serviços Públicos Municipais. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão e
votação o Projeto de Lei nº 1.250/2012, que “Estabelece Critérios para a Eleição do
Diretor das Unidades Escolares do Município de Nova Lima e dá outras providências”.
Em segunda votação, aprovado por sete votos e encaminhado à sanção. Na sequencia, o
Senhor Presidente passou a Presidência ao Vice para fazer um requerimento verbal.
Relatou que há cerca de cinco anos, o Executivo fez um acordo com a Associação de
Construtores do Villa da Serra e lhe parece que foi passado um lote nas Seis Pistas para
eles em troca da revitalização do local. Comunicou que até a presente data, nenhuma
medida foi tomada e a população da região está cobrando, pois sofre com a tremenda
dificuldade para estacionar veículos. Afirmou que solicita esclarecimentos e
informações ao Executivo sobre a permuta com a referida associação que tem como
contrapartida a revitalização das Seis Pistas. Aprovado, sete votos. O Senhor Presidente
reassumiu a Presidência. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e,
sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.___________________________

