Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e seis de junho 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 Cássio Magnani Júnior – 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 comunicou que as Atas das Reuniões dos dias quinze, vinte e um e
vinte e nove de maio de dois mil e doze foram encaminhadas aos gabinetes conforme
proposta do Senhor Secretário aprovada pelo Plenário na reunião anterior. Colocou as
três Atas em votação e as mesmas foram aprovadas. O Plenário adiou a leitura da Ata da
Reunião Ordinária do dia dezenove de junho de dois mil e doze. Continuando, o Senhor
Presidente solicitou a leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação e Justiça
referente aos: 1) Projeto de Lei nº 1.239/2012, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a
Elaboração e Execução da Lei Orçamentária do exercício de 2013 e dá outras
providências”; 2) Projeto de Lei nº 1.243/2012, que “Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências”;
3) Projeto de Lei nº 1.246/2012, que “Autoriza a abertura de Crédito Especial na Lei
nº 2.256, de 06 de março de 2012 e dá outras providências”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação dos projetos que foram encaminhados à Comissão de Serviços
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Públicos Municipais. O Senhor Presidente solicitou ainda a leitura do Parecer Conjunto
das Comissões de Legislação e Justiça; Serviços Públicos Municipais e de Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.244/2012, que “Altera os
incisos I e II, além de incluir o inciso III ao artigo 4º da Lei nº 2.256, de 06 de março de
2012, que ‘Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Lima para o
exercício financeiro de 2012 e dá outras providências”. As comissões emitiram parecer
favorável à tramitação do projeto. O Senhor Presidente informou que o referido projeto
será votado na próxima reunião. Prosseguindo, consultou o Plenário que autorizou a
entrada na Casa do Projeto de Lei nº 1.247/2012, que “Altera a Lei nº 1.917/2006, que
dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Nova Lima, cria os
cargos que enumera e dá outras providências”. O Senhor Presidente encaminhou às
comissões competentes para emissão de parecer conjunto. O vereador José Raimundo
Martins solicitou aos colegas que procedam da mesma maneira, façam parecer conjunto
e, logo após, efetuem as votações. O Senhor Presidente consultou o Plenário que
aprovou a confecção de parecer conjunto e a dispensa de interstícios para a votação do
projeto na próxima reunião. O Plenário, atendendo solicitação do vereador José
Raimundo Martins, permaneceu um minuto em silêncio em homenagem à memória do
Senhor Ireno Cotta, ex-presidente do Villa Nova. O vereador José Raimundo Martins
propôs que a Casa envie moção de pesar à família do Senhor Ireno; o Plenário aprovou.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.________________________________

