Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e sete de maio de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores
vereadores: Alessandro Luiz Bonifácio – Presidente em exercício 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 Nélio Aurélio de Souza. O Senhor Presidente convidou todos
para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Logo após, comunicou que as Atas das Reuniões
Ordinárias dos dias treze e vinte de maio e a Ata da Reunião Especial do dia quatorze de
maio de dois mil e quatorze foram encaminhadas aos gabinetes para os vereadores
conferirem-nas. Colocou-as em discussão; nenhum vereador se manifestou. O Plenário
aprovou as três Atas. O Senhor Secretário proferiu leitura da correspondência recebida:
Ofício sem número, justifica a ausência do vereador Nélio Aurélio de Souza na reunião
ordinária de hoje, dia 27/05/2014, por motivo de saúde. Continuando, o Senhor
Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de
Lei Complementar nº 1.436/2014, autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei
Municipal nº 2.007, de 28 de agosto de 2007, no tocante à alteração do zoneamento das
quadras nºs 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36
e 37, situadas no Loteamento denominado Oswaldo Barbosa Pena II, além de dar outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
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parecer; 2) Projeto de Lei nº 1.437/2014, autoria do vereador Alessandro Luiz
Bonifácio, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e dá outras
providências” – Associação Esportiva Bola de Fogo. O vereador Leci Alves Campos
disse: “Senhor Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse os vereadores
para que neste projeto da Associação Esportiva Bola de Fogo tenhamos a dispensa de
interstícios e que façamos a votação hoje”. O vereador Silvânio Aguiar Silva afirmou:
“Senhor Presidente, eu concordo, só penso que a gente tem que pensar um pouquinho
nas coisas nesta Casa. Esta Casa hoje está vivendo um momento muito interessante. Ali
dentro agora, nesse momento, o vereador Leci pediu a todos os vereadores que
observassem com mais atenção essa questão de dispensa de interstícios e pareceres. E
aí, o vereador vai e pede a dispensa de interstícios e pareceres”. O vereador Leci Alves
Campos falou: “eu estou atendendo um pedido do vereador Coxinha. O senhor me dá
licença?”. O vereador Silvânio Aguiar Silva registrou: “vereador, eu estou com a
palavra e não te passei a palavra. Nós fizemos isso ali dentro agora. Todo mundo, os
vereadores sentados lá conversando sobre isso. Aí vem o vereador que levantou a causa
lá dentro e pede dispensa de interstícios e pareceres. É uma vergonha para esta Casa
isso. É o meu parecer”. O vereador Leci Alves Campos disse: “é só você votar contra.
Senhor Presidente, atendendo à sua solicitação, eu mantenho o meu pedido”. O Senhor
Presidente afirmou: “obrigado. Aqueles que concordam com o pedido do vereador Leci
Alves Campos permaneçam como estão. Aprovado, oito votos. Vai para a primeira
votação”. O vereador José Guedes falou: “justificativa de voto. Eu estou totalmente
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decepcionado com alguns vereadores pelo fato de tratarem uma coisa há cinco minutos e
voltam à estaca zero. Eu vou dizer o seguinte, nós todos temos que parar, não é um
vereador só não, parar com esse negócio de dispensa de interstícios aqui porque eu acho
que as comissões... para quê existem comissões? Para analisar, para estudar. Às vezes
tem uma vírgula, um ponto e vírgula errado, ela tem que corrigir. Então, pede-se todas
reuniões aqui dispensa de interstícios. Então, nós temos que sentar em uma reunião à
parte e combinarmos isso, ou vamos pedir ou não vamos pedir. Porque é um jogo de
empurra, cada um tem o seu interesse e não pode acontecer isso”; 3) Projeto de Lei
nº 1.438/2014, autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva, que “Dispõe sobre o
funcionamento e a estrutura do sistema bancário no Município de Nova Lima e dá
outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. O Senhor Presidente nomeou o vereador Leci Alves Campos como Presidente
da Comissão de Legislação e Justiça em substituição ao autor da proposição; 4) Projeto
de Lei nº 1.439/2014, autoria do vereador Leci Alves Campos, que “Dispõe sobre o
fornecimento de adoçante líquido aos portadores de diabetes da rede pública de saúde
no Município de Nova Lima”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para
emissão de parecer. O vereador Silvânio Aguiar Silva registrou: “Senhor Presidente, eu
quero pedir a dispensa da minha presença como Presidente nesta Comissão, uma vez
que já declarei várias vezes nesta Casa que sou contra lei autorizativa. A gente tem
jurisprudência nesse caso, então eu prefiro não participar da Comissão neste momento”.
O Senhor Presidente nomeou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira como
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Presidente da Comissão de Legislação e Justiça em substituição ao vereador Silvânio
Aguiar Silva; 5) Projeto de Lei nº 1.440/2014, autoria da vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira, que “Institui no âmbito do Município de Nova Lima a Política Municipal
de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde e dá outras
providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer; 6) Projeto de Lei nº 1.441/2014, autoria do vereador Silvânio Aguiar Silva, que
“Dá denominação à via pública que menciona, além de dar outras providências” – Rua
Elza Ramos Júlio. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. O Senhor Presidente nomeou o vereador José Guedes como Presidente da
Comissão de Legislação e Justiça em substituição ao autor da proposição; 7) Projeto de
Decreto Legislativo nº 279/2014, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que
“Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Antônio Carlos Mendes
Barboza”. Encaminhado à Comissão Especial designada pelo Senhor Presidente,
composta pelos vereadores Flávio de Almeida, Maria Ângela Dias Lima Pereira e André
Luiz Vieira da Silva, para emissão de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente
solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto
de Lei nº 1.419/2014, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária do Exercício de 2015 e dá outras providências”. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais; 2) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente
ao Projeto de Lei nº 1.435/2014, que “Dispõe sobre a publicação oficial da relação dos
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medicamentos de uso contínuo e insumos disponíveis no Município de Nova Lima e dá
outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto.
Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de
Lei nº 1.437/2014, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e dá
outras providências” – Associação Esportiva Bola de Fogo. Em primeira e segunda
votação, aprovado por nove votos e encaminhado à sanção. O Senhor Presidente disse:
“quero agradecer o vereador Leci Alves Campos e a todos vereadores também por estar
ajudando muito a Associação Bola de Fogo. Muito obrigado senhores vereadores;
2) Projeto de lei nº 1.404/2014, que “Concede benefícios aos servidores públicos
municipais e dá outras providências”. Em primeira votação, aprovado por nove votos;
3) Projeto de Decreto Legislativo nº 276/2014, que “Institui a Comenda Mãe Destaque
Nova-limense – Isaltina Tomásio da Cruz”. Em primeira e única votação, aprovado por
nove votos e encaminhado à promulgação; 4) Projeto de Decreto Legislativo
nº 277/2014, que “Concede Título de Cidadania Honorária de Nova Lima ao Sr. Walter
Xavier Ribeiro. Em primeira e única votação, aprovado por nove votos e encaminhado à
promulgação. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação os
requerimentos: 1) Do vereador Gilson Antônio Marques: Requer ao Prefeito Municipal
que providencie junto à Secretaria de Esportes e Lazer a instalação de equipamentos de
academia ao ar livre no Bairro Bela Fama. Aprovado, nove votos. 2) Do vereador
Silvânio Aguiar Silva: Requer ao Poder Executivo a colocação de barras de proteção na
Rua José de Oliveira, na curva em frente à Escola Vicente Estevão dos Santos no Bairro
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Bela Fama. Aprovado, nove votos. 3) Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer
ao Prefeito Municipal a instalação de um Posto de Saúde no Bairro Matadouro.
Aprovado, nove votos. 4) Da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: Requer ao
Chefe do Poder Executivo que seja instalado em Nova Lima, sob a coordenação da
Secretaria Municipal de Saúde, um Posto de Coleta de Sangue para entrega na Fundação
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas, em Belo
Horizonte. Aprovado, nove votos. 5) Do vereador Leci Alves Campos: Requer ao
Prefeito Municipal que envie cópia para o Gabinete deste vereador dos convênios
firmados entre entidades subvencionais e a Secretaria de Educação. Aprovado, oito
votos. 6) Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio: Requer ao Prefeito Municipal a
instalação do quebra-molas na Avenida Brasil (primeiro quarteirão, início da rua) no
Bairro Jardim das Américas – BNH. Aprovado, oito votos. 7) Do vereador Silvânio
Aguiar Silva: Requer ao Poder Executivo que seja realizada emenda à Lei nº 2.142, de
23 de dezembro de 2009, que institui o Calendário Oficial de Eventos Culturais,
Turísticos, Festas Populares, Folclóricas, Esportivas, Ecológicas e Socioambientais do
município de Nova Lima, incluindo a Festa de Nossa Senhora de Lourdes do Bairro Rio
de Peixe. Aprovado, oito votos. 8) Do vereador Leci Alves Campos: Requer ao Prefeito
Municipal a remoção do poste de iluminação à Rua Vereador João Furtado, em frente ao
nº 54 no Bairro Cariocas. Aprovado, oito votos. 9) Do vereador Gilson Antônio
Marques: Requer ao Prefeito Municipal a construção de rede de esgotamento sanitário,
rede pluvial e água potável nos novos loteamentos Galo/Açafrão no Bairro Galo, neste
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município. Aprovado, oito votos. 10) Do vereador Silvânio Aguiar Silva: Requer ao
Poder Executivo melhorias na estrada de terra localizada atrás da Igreja do Bom Jesus
de Matozinhos em Honório Bicalho. Aprovado, nove votos. 11) Do vereador Leci Alves
Campos: Requer ao Prefeito Municipal a intermediação junto à Polícia Militar para o
retorno do Posto Policial em São Sebastião das Águas Claras (Macacos). Aprovado,
nove votos. 12) Do vereador Gilson Antônio Marques: Requer ao Prefeito Municipal a
reforma da quadra poliesportiva do Bairro Vila Madeira neste município. Aprovado,
nove votos. 13) Moção de Protesto da Câmara de Vereadores de Nova Lima à AMAGIS
(Associação dos Magistrados Mineiros). Aprovada, nove votos. O vereador Silvânio
Aguiar Silva informou: “nós vamos realizar na região do Bela Fama, nesta quinta-feira,
às dezenove e trinta, uma reunião com as autoridades policiais do nosso município. Vão
estar presentes o Comandante da Polícia Militar, o Secretário Municipal de Trânsito e
Transporte, a Delegada de Nova Lima. Eu quero aqui convidar todos os vereadores, é
lógico e evidente, para comparecer a essa reunião, mas, especialmente, a Comissão de
Segurança, que possam estar conosco nessa reunião e discutir as questões relacionadas à
segurança da região do Bela Fama, Nossa Senhora de Fátima, Alto do Gaia, toda aquela
região ali. Aí estou fazendo este convite, lógico, para todos os vereadores, mas,
especialmente, para a Comissão de Segurança Pública desta Casa, na pessoa de seu
Presidente, o vereador Flávio de Almeida”. O vereador Flávio de Almeida disse: “na
quinta-feira é aniversário da minha mãe, oitenta e oito anos. Eu já conversei com o
vereador Gilson, ele vai abrir a reunião lá e vai conduzir. E o vereador Coxinha, o
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senhor está intimado a comparecer à reunião”. A vereadora Maria Ângela Dias Lima
Pereira afirmou: “Senhor Presidente, duas coisas. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao
ex-Secretário Sérgio Motta, Secretário de Comunicação da Prefeitura de Nova Lima, o
trabalho que ele realizou nesse período que esteve à frente da Secretaria de
Comunicação. E gostaria hoje de parabenizar o Secretário que foi colocado na pasta, o
Dr. Márcio Tupy, desejando a ele sucesso frente à Secretaria de Comunicação que é uma
Secretaria muito importante para o nosso governo. E eu gostaria também, Senhor
Presidente, de antecipadamente justificar a minha ausência amanhã na Cidadania
Honorária. Quero justificar à Presidência e ao vereador Flávio que é o autor do projeto,
mas eu já tinha assumido um compromisso anteriormente, há mais tempo atrás, então,
infelizmente, amanhã eu não vou poder comparecer. Mas gostaria de prestar a minha
homenagem à Senhora Vânia Lucy Madeira, esposa do Soldado Fernando, mãe do nosso
amigo e companheiro de Câmara, Diego, por esta homenagem séria, homenagem sincera
e homenagem merecida ao pai do Diego. Que Diego leve à Dona Lucy o meu abraço e a
certeza de que, mais uma vez, Nova Lima acerta na escolha dos seus homenageados”. O
vereador Fausto Niquini Ferreira falou: “eu gostaria também, Soldado Flávio, de
justificar a minha ausência amanhã por motivo de força maior, ele sabe que eu estou
organizando um evento familiar, e amanhã é muito importante que eu faça uma viagem.
E gostaria, Diego, de também abraçar você, sua família, sua mãe. Você, além de ser
nosso Assessor Parlamentar aqui, é um amigo particular meu, uma pessoa muito
dedicada, gostaria realmente de te parabenizar, contribui muito com todos nós aqui e
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realmente só veio acrescentar. Não conheci o seu pai, mas, com certeza, foi uma pessoa
muito boa porque conheço sua mãe, sua família e a gente sabe que quando a gente tem
uma criação boa, dificilmente vai sair alguém errado daquele lar. Então, fica aqui o meu
abraço”. O vereador Silvânio Aguiar Silva registrou: “Senhor Presidente, na verdade, eu
quero solicitar que o Senhor me autorize fazer mais um requerimento, uma vez que eu já
fiz três requerimentos hoje, o Senhor me permite?”. O Senhor Presidente permitiu. O
vereador Silvânio Aguiar Silva apresentou o seu requerimento: Requer ao Poder
Executivo limpeza e fiscalização na estrada conhecida como Estrada dos Gabirobas,
atrás da Indústria Química Cataguazes. Aprovado, nove votos. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus,
declarou encerrada a reunião._______________________________________________

