Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia trinta e um de março de dois mil e quinze, às dezoito horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores
vereadores: José Geraldo Guedes – Presidente, Maria Ângela Dias Lima Pereira – VicePresidente e Nélio Aurélio de Souza – Secretário. O Senhor Presidente 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 Fausto Niquini Ferreira, Gilson Antônio Marques e Silvânio Aguiar
Silva. Sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu os trabalhos, e comunicou que
a Ata da Reunião Ordinária do dia dezessete de março de dois mil e quinze foi
encaminhada aos gabinetes para os vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão;
nenhum vereador se manifestou. O Plenário aprovou a Ata. O Senhor Secretário
proferiu leitura das correspondências recebidas: 1) Do vereador Fausto Niquini Ferreira:
“Nova Lima, 31 de março de 2015. Infelizmente, não vou poder comparecer à reunião
ordinária de vereadores hoje, dia 31/03/2015, em virtude de força maior”. 2) Ofício
nº 102/2015, do gabinete do vereador Gilson Antônio Marques, 31/03/2015. Informa
que o vereador Gilson Marques está impossibilitado de comparecer à reunião ordinária
de hoje, 31 de março do ano corrente, pois se encontra internado no Hospital Biocor
devido a uma infecção estomacal. 3) Ofício DG-0490/2015, Belo Horizonte, 19 de
março de 2015. Do Engº Célio Dantas de Brito, Diretor Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER. Referência: Ofício
nº 20/2015.
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funcionamento dos radares instalados ao longo da Rodovia MG-030, no âmbito do
Município de Nova Lima, informamos que os contratos foram encerrados em
outubro/2014 e que o novo procedimento licitatório já encontra-se em andamento”.
Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deram entrada
na Casa: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 302/2015, autoria do vereador André Luiz
Vieira da Silva, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr.
Geraldo Pereira de Souza”. O vereador Nélio Aurélio de Souza: “antes de eu entrar
neste projeto, Sua Excelência, eu estou com um Decreto Legislativo aqui também,
queria que o Senhor consultasse o Plenário se podia entrar na proposição do dia”. O
Senhor Presidente: “consulto o Plenário sobre a proposta do vereador Nélio Aurélio de
Souza. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, sete votos”.
O Senhor Secretário proferiu leitura do supramencionado projeto que foi,
posteriormente, encaminhado à Comissão Especial designada pelo Senhor Presidente,
composta pelos vereadores Leci Alves Campos, Flávio de Almeida e Alessandro Luiz
Bonifácio. 2) Projeto de Lei nº 1.512/2015, autoria do vereador Leci Alves Campos, que
“Dá denominação a logradouro público que menciona e contém outras providências” –
Rua Eustáquio Castilho Cardoso. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para
emissão de parecer. O Senhor Presidente nomeou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio
como Presidente da Comissão de Legislação e Justiça em substituição ao autor da
proposição. 3) Projeto de Lei nº 1.513/2015, autoria da Mesa Diretora, que “Altera o
Anexo V da Lei nº 2.496 de 12/03/2015 e dá outras providências”. O Senhor Presidente:
“eu vou retirar este projeto de pauta porque teria que ter duas assinaturas dos membros
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da Mesa e só eu que assinei. Então, está fora de pauta”. 4) Projeto de Decreto
Legislativo nº 303/2015, autoria do vereador Nélio Aurélio de Souza, que “Concede
Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Padre Alexandre Fernandes de
Oliveira”. Encaminhado à Comissão Especial designada pelo Senhor Presidente,
composta pelos vereadores Leci Alves Campos, Flávio de Almeida e Alessandro Luiz
Bonifácio. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação:
1) Projeto de Lei nº 1.506/2015, que “Dispõe sobre a proibição do tráfego de caminhões
e veículos pesados durante o “horário de pico” em Nova Lima”. O Senhor Presidente:
“este Projeto de Lei 1.506/2015, de minha autoria, vou retirar de pauta”. 2) Projeto de
Lei nº 1.508/2015, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação oftalmológica para
os alunos da rede municipal de ensino”. Em primeira votação, aprovado por sete votos.
3) Projeto de Lei nº 1.509/2015, “Fica o Poder Executivo autorizado a criar o serviço de
salvamento e resgate móvel de urgência a ser realizado por Bombeiros Civis em
parceria com a Guarda Civil Municipal de Nova Lima”. Em primeira discussão, o
vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente, eu gostaria que o senhor consultasse o
Plenário hoje para a gente colocar também a segunda votação na data de hoje porque aí
já limpa a pauta, não é?”. O Senhor Presidente: “os vereadores que concordam com a
solicitação do vereador Flávio de Almeida permaneçam como estão. Aprovado, sete
votos”. Em primeira e segunda votação, aprovado por sete votos e encaminhado à
sanção. O vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente, gostaria de agradecer aos
vereadores, vereadora, nossa líder aí, ao Senhor e a todos os outros pela votação. E
agradecer à Associação dos Bombeiros Civis que se fazem presentes hoje. E dizer para
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a Casa que hoje a Associação está toda em dia, registrada certinho, tem como presidente
o Senhor Paulo César, não é? E dizer que o projeto é de importância para a cidade,
aonde a cidade volta a ter em suas mãos o serviço de resgate. Continua tendo o SAMU,
mas vai ter um serviço que será nosso, comandado pelos bombeiros juntamente com a
Guarda. Então, é de uma importância para a Câmara Municipal, Prefeitura e cidadão,
que a relevância ultrapassa as barreiras. Então, o meu muito obrigado a todos os
bombeiros civis e aos senhores vereadores. Obrigado”. O Senhor Presidente passou a
Presidência à Vice. O vereador José Guedes: “eu gostaria de fazer um elogio aqui aos
bombeiros. Vejo a luta, principalmente, do vereador Flávio a favor desses grandes
guardiões de Nova Lima. O bombeiro de Nova Lima, quando tem as maiores
necessidades, as maiores urgências e os maiores desesperos do povo nova-limense, eles
estão sempre presentes e, mais uma vez, quero parabenizá-los. E Nova Lima é uma
cidade feliz de ter um corpo de bombeiros como este, na parte feminina e na parte
masculina. É muito bonito o trabalho do bombeiro. Eu já tive e tenho grandes amigos na
corporação. Parabéns para vocês. Obrigado”. O vereador José Guedes reassumiu a
Presidência. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: “Presidente, questão de
ordem. Senhor Presidente, eu acho que eu já estou ficando até chata com isso que eu
vou ficar falando, sabe? Mas, mais uma vez, eu sou surpreendida com a pauta que não
consta o projeto do Executivo que veio para esta Casa há mais de sessenta dias. Entrou
nesta Casa no dia vinte e dois de janeiro, mensagem 03/2015, que trata da
regulamentação das edificações no município de Nova Lima. Esse projeto precisa de
tramitar na Casa. Os vereadores precisam de conhecer esse projeto. Não adianta marcar
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uma reunião com o Secretário de Planejamento para ele vir explicar para vereadores e
para as assessorias da Casa um projeto que nós nem vimos ainda, um projeto que nós
nem vimos ainda. Quem vai votar esse projeto? Quem vai colocar emendas nesse
projeto? Vereadores. E nós não conhecemos o projeto. Então, não adianta vim conversar
com assessoria. A assessoria tem que estar aqui à nossa disposição, no momento...”. O
vereador Nélio Aurélio de Souza: “Senhor Presidente, só questão de ordem, não tem
quórum... São seis”. O Senhor Presidente: “então, está encerrada a reunião, falta de
quórum. Boa noite a todos”. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: “isso é a
Câmara de Nova Lima”. O vereador Nélio Aurélio de Souza: “infelizmente, eu tenho
que alertar porque nós não podemos... A Sua Excelência falar sem quórum não
justifica”. O Senhor Presidente: “eu quero agradecer ao vereador Nélio Aurélio porque
eu estava anotando aqui de cabeça baixa para dar, realmente, as respostas cabíveis sobre
este projeto. Obrigado. Boa noite”.__________________________________________

