Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia trinta de abril 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: 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 dos vereadores José Guedes e Nélio Aurélio de Souza. O Senhor Presidente
convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. O Senhor Secretário proferiu leitura
da Ata da Reunião Ordinária do dia dezesseis de abril de dois mil e treze, que foi
aprovada. O Senhor Secretário proferiu leitura das correspondências recebidas: 1) Ofício
de 21 de abril de 2013, do Presidente do Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Nova Lima, Daniel Cesar Pereira; registra insatisfação e repúdio à
permanência do Deputado Federal Marco Feliciano como Presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal; 2) Justificativa de ausência do
vereador Nélio Aurélio de Souza por motivo de realização de procedimento cirúrgicodentário; 3) Justificativa de ausência do vereador José Guedes devido à realização de
processo cirúrgico. O vereador Leci Alves Campos relatou que hoje visitou o vereador
José Guedes que está internado e realizando exames no Hospital Vila da Serra; falou
que, provavelmente, o procedimento cirúrgico será na quinta-feira e no sábado ele deve
estar em casa; 4) Ofício nº 033/2013 da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira;
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comunica sua ausência na reunião ordinária da Casa Legislativa no próximo dia 21 de
maio, data na qual estará em Brasília participando da Convenção Nacional do PMDB
Mulher; 5) Ofício Circular Conjunto nº 01/2013 do Ministério Público do Estado de
Minas

Gerais.

Referência: ICP

MPMG 0024.13.002346-8. Assunto: efetivo

funcionamento da APA SUL RMBH. Os vereadores Leci Alves Campos e Maria
Ângela Dias Lima Pereira solicitaram cópia desta correspondência. Na sequência, o
Plenário aprovou requerimento verbal do vereador Leci Alves Campos para que a Casa
confeccione Moção de Pêsames à família da Sra. Isabel Biaggi, mãe dos conhecidos
educadores nova-limenses: Enilde, ex-diretora do Estadual, Edmar do Potencial e Elton,
professor do Colégio Tiradentes. No Grande Expediente, o vereador Silvânio Aguiar
Silva registrou: “O trabalho é de vital importância para o ser humano, pois é através dele
que o homem consegue sustentar a si, à sua família e se realizar fazendo o que gosta, o
que aprendeu a fazer ou mesmo aquilo que não gosta, mas precisa fazer para garantir
seu emprego. Enquanto alguns colocam o trabalho como fonte de prazer, onde o homem
consegue se realizar e encontrar sua identidade, outros falam da loucura que é o trabalho
e como é complicado realizá-lo sem se alienar. Essa atitude depende do trabalhador, de
como ele realiza seu trabalho e do quão satisfeito ele se sente em realizá-lo. O ato de
trabalhar é uma atividade humana, pois envolve um processo mental em que o homem
planeja antes aquilo que quer realizar a fim de evitar imprevistos, apesar de às vezes eles
serem inevitáveis. Por isso, além da importância do dia do trabalhador que se comemora
amanhã, 1º de maio, ressalto o dia 28 de abril, em que comemoramos o Dia Nacional de
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Prevenção e Segurança no Trabalho, como forma de homenagear todos os trabalhadores
e todas as vítimas de acidente de trabalho e de doenças profissionais. Esperamos que
estas comemorações possam servir para uma maior conscientização das entidades
públicas, das organizações patronais, dos sindicatos e dos trabalhadores quanto à
necessidade de promover políticas e incentivar comportamentos de segurança no
trabalho, de modo a evitar os acidentes e as doenças profissionais. Mas essas políticas
só ganharão sentido e terão efeito útil se forem concretizadas no cotidiano laboral das
empresas e das organizações públicas ou privadas. É, pois, imperioso que todos, sem
exceção, ganhemos consciência de que o descumprimento das normas legais de
prevenção dos riscos profissionais e de proteção da saúde e segurança no trabalho
corresponde a uma conduta socialmente reprovável, punida por lei e com consequências
nefastas, muitas vezes letais para os trabalhadores. O sacrifício de regras de segurança e
a assunção de comportamentos de risco, de forma consciente ou inconsciente, tem por
consequência inevitável maiores custos sociais e econômicos, cujo preço, em alguns
casos, é a própria vida humana. Faço um parêntese para relatar que outro dia vindo de
Belo Horizonte, em plena Rodovia 040, vi um caminhão da Consita com quatro homens
pendurados atrás, em uma rodovia perigosa. A gente fotografou, comunicou à Polícia
Rodoviária. Tive uma resposta dos próprios profissionais da Consita, não estou aqui
para ser advogado da Consita, de que eles têm uma Kombi que vai ao Jardim Canadá
buscá-los, mas eles preferem vir atrás do caminhão, pendurados daquela forma. Então
aquilo é uma forma de precarização do trabalho com a consciência do trabalhador que,
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infelizmente, faz aquilo e espero que não seja com consciência das pessoas ligadas à
administração da Consita porque, enquanto vereador, não posso fechar os olhos para
aquilo. Comemoremos, pois, este ano, o Dia do Trabalhador e o Dia Nacional de
Prevenção e Segurança no Trabalho, movidos pela certeza de que se não conseguirmos
resistir ao impulso primário e imediatista de reduzir os custos do trabalho relacionados
com a segurança dos trabalhadores, seremos certamente uma sociedade mais pobre e
mais injusta, que sucumbiu à exploração humana como forma de gerar lucro e
abandonou de vez o primado do humanismo. Vamos, por isso, todos, a título pessoal e
profissional, desfraldar a bandeira da prevenção e da segurança no trabalho e
instituirmos, no nosso local de trabalho, a máxima da tolerância zero aos
comportamentos e práticas de risco. Assim faço minhas as palavras de Denis Baú: ‘A
segurança no trabalho é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do ser
humano. Não há como produzir riqueza e prosperidade sem zelarmos pela saúde dos
trabalhadores’. E que o dia do Trabalhador possa ser comemorado não só em nossa
cidade, mas em toda a nação brasileira com trabalho, saúde, segurança, salários,
qualidade de vida e justiça para todos! Quero, em nome da Casa, cumprimentar todos os
trabalhadores e profissionais da nossa cidade que, na verdade, fazem a cidade acontecer.
Acho que a nossa cidade e a nossa nação só acontecem pelas mãos dos trabalhadores,
pelas nossas mãos e pelas mãos das pessoas que nos ajudam, que colaboram para fazer
com que a cidade cresça e aconteça. A riqueza do nosso país, sem dúvida nenhuma,
passa pelas mãos de todos os trabalhadores e me sinto parte porque também sou
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trabalhador. Por último, quero fazer essa mesma comemoração, em nome do Partido dos
Trabalhadores, partido que tanto fez pela evolução, qualificação e melhoria da qualidade
do trabalho na nossa cidade, haja visto o quanto evoluiu o salário mínimo no nosso país
de anos para cá. Parabenizo a população nova-limense, os trabalhadores da nossa
cidade, os trabalhadores da nossa Casa que sempre facilitam o nosso trabalho. Acho que
a gente só consegue fazer um trabalho bem feito, se a gente tiver assessoria e as pessoas
que nos conduzem a ser assertivos. Parabéns a todos, parabéns Nova Lima”. Também
no Grande Expediente, o vereador Gilson Antônio Marques se manifestou: “Queria
novamente fazer um protesto de indignação. Semana passada, nós levantamos aqui uma
situação da climatização da diálise do Hospital. Não sei se vocês viram no cantinho do
Jornal A Banqueta da semana passada, o Padre Márcio respondeu que não havia
recebido o pedido. Então, eu o considero além de vaidoso, mentiroso. Ele recebeu sim, a
mim e o Dr. Fausto Niquini na sala dele, com a proposta de ajuda para a climatização.
Nós não falamos que iríamos fazer a climatização na totalidade, nós nos propusemos a
ajudar. Fomos abordados por diversos pacientes muitas vezes e sensibilizados com a
causa, a gente se propôs a ajudar. Hoje, estava lendo uma carta que ele mandou para a
Câmara, exigindo do prefeito que tome todas as providências. Não foi essa a nossa
proposta. Queria fazer esse manifesto mais uma vez. E dizer que o Fausto chegou em
Nova Lima há mais ou menos sete anos, nem pretensão política ele tinha, e já fazia um
trabalho social, eu mesmo participei, mesmo sem conhecê-lo, ele trazia pacientes do
Jardim Canadá e consultava 0800, grátis, pela boa vontade, pelo social da cidade. Da
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mesma forma, fiz muita coisa sem pretensão política. Nossa pretensão, creio eu, pelo
menos de minha parte, nasceu há bem pouco tempo atrás, talvez até em virtude de tudo
o que a gente vinha fazendo por essa cidade sem a pretensão, descobrimos que
poderíamos fazer mais se chegássemos aqui. Esse é o nosso compromisso, nós não
podemos deixar que as pessoas nos intimidem dessa forma. Ratifico: além de vaidoso,
mentiroso porque ele nos recebeu e nós fizemos o pedido. E se ele tivesse o
entendimento de que a gente teria que ter feito o pedido por escrito, era só ele falar que a
gente fazia, a gente confiou na palavra dele”. Logo após, o vereador Fausto Niquini
Ferreira fez um convite da Caravana da Saúde e proferiu leitura: “O Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro e o
Presidente da Comissão de Saúde, Deputado Carlos Mosconi, têm o prazer de convidar
V.Sa. para a reunião de interiorização da Campanha Assine + Saúde, em Nova Lima.
Objetivo: levar a Caravana da Saúde à região, a fim de incentivar a participação da
sociedade na coleta de assinaturas para que seja apresentado à Câmara dos Deputados
projeto de lei de iniciativa popular que determine a aplicação de 10% da receita corrente
bruta da União na saúde pública. Dia 07 de maio de 2013, às 19h30, na Câmara
Municipal de Nova Lima”. Ressaltou que é muito importante todos participarem,
trazerem a família e os amigos. Disse que entregará algumas assinaturas ao Presidente
da Assembleia; considera que ele ficará surpreso porque havia prometido mais ou
menos trezentas assinaturas e graças a Deus, amigos e companheiros, conseguiu muito
mais. Afirmou que se empenhou nesse projeto porque quer fazer um pedido ao
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Presidente da Assembleia. Relatou que deseja, se Deus quiser, daqui a quatro anos,
quando estiver terminando seu primeiro mandato, que não haja nenhum paciente em
Nova Lima sem enxergar por causa de catarata. Agradeceu e registrou que conta com a
presença de todos. O Senhor Presidente Alessandro Luiz Bonifácio agradeceu os
vereadores pela força. Fez um agradecimento especial ao Presidente Nélio Aurélio de
Souza pela grande oportunidade e confiança depositada nele e nos demais vereadores.
Registrou que sempre podem contar com ele, não é em vão que seu lema é “Tamo
junto!”. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de
Deus, declarou encerrada a reunião.__________________________________________

