Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e cinco 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 –
Vice-Presidente e Luciano Vitor Gomes – 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
convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Logo após, solicitou ao Senhor
Secretário determine a leitura das Atas das Reuniões Ordinárias dos dias onze e dezoito
de setembro de dois mil e doze. Em votação, ambas foram aprovadas. Continuando, o
Senhor Presidente colocou em discussão e votação requerimento de autoria do vereador
Marcelino Antônio Edwirges: “Vem requerer que seja solicitado ao Prefeito Municipal
Carlos Roberto Rodrigues e à Secretaria competente que efetue estudo técnico referente
à obra de construção de canaleta para rede fluvial que está sendo realizada à Rua
Solimões próximo ao nº 22, esquina com Rua Rio Jaguari no Bairro Nossa Senhora de
Fátima”. Aprovado por 09 votos. O vereador Cássio Magnani Júnior registrou:
“Estivemos conversando, eu e o vereador Luciano, ainda há pouco. Embora os embates
eleitorais que nós estamos tendo, as questões que nós divergimos, nós julgamos por
bem, entendemos que aqui é uma Casa de trabalho, é uma Casa de votar questões de
interesse da população e nós decidimos que estas questões de foro eleitoral nós
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deixaremos para o foro próprio, para a discussão em palanque, para a discussão nos
meios de comunicação. E, em comum acordo, resolvemos poupar a Casa Legislativa
deste tipo de discussão. Então, por isso, não faremos, nem eu nem ele, manifestações
acerca de questões eleitorais”. O vereador Luciano Vitor Gomes registrou: “Como o
vereador Cássio colocou, o calor da discussão, do debate democrático que é saudável,
ele tem influenciado nas nossas ações, nas nossas colocações dentro da Câmara
Municipal e, como bem disse o vereador, isto pode prejudicar o nosso trabalho. Então,
já discutimos alguns pontos que nós divergimos, já avançamos neste sentido.
O Presidente Nélio também estava muito preocupado no sentido de que houvesse aqui
um embate até corporal porque a militância é dos dois lados. E vocês podem ter certeza
que não tem ninguém aqui do movimento do 25 porque a gente fez o acordo que não
traria isto aqui para dentro porque poderia, no calor, não chegar num resultado que é o
que a democracia quer, que é a discussão saudável em cima de proposições e propostas
para o município. Então, fica aqui, o meu pronunciamento também em acordo com o
Cássio, em acordo o Presidente da Casa. Deixo esclarecido que nos nossos meios de
comunicação, os nossos esclarecimentos já estão à disposição das pessoas”. O Senhor
Presidente afirmou que, de acordo com as palavras dos vereadores Cássio e Luciano, a
Presidência percebe que eles entenderam que a Câmara é uma Casa de leis e do povo de
Nova Lima, local em que não devem partir para o embate político. Agradeceu os dois
pela compreensão. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.________________________________

