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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia oito de novembro de dois mil e onze, às dezoito horas e quinze minutos, reuniuse 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 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 Secretário determinou a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia vinte e
cinco de outubro de dois mil e onze. Durante a leitura, o Senhor Presidente suspendeu a
reunião devido à bagunça; reabrindo os trabalhos relatou que foi procurado pela
presidente do sindicato e outras pessoas que solicitaram a inclusão na pauta e votação
dos projetos. Informou que não tem poder para isto, pode apenas colocá-los em pauta e
os vereadores resolvem o trâmite. Após leitura da ata, colocada em discussão, o
vereador José Guedes relatou que houve outro assalto na porta de um banco. Falou que
o vereador Zuca, há duas semanas, prometeu convidar o Comandante da Polícia Militar
para vir à Câmara com o objetivo de atender reivindicações dos vereadores relativas aos
últimos acontecimentos no município. Lembrou que um representante da igreja foi
morto na porta do banco ao tentar depositar dois mil e quinhentos reais. Contou que no
dia seguinte havia policiais nas portas dos bancos, entretanto passados três dias não
tinha nenhum, assim, é obrigação da Câmara trazer a polícia militar à Casa e cobrar.
Afirmou que o policiamento nas ruas de Nova Lima acontece somente em véspera de
natal e no carnaval, no entanto considera que os policiais devem ficar nas ruas e não no
quartel. Solicitou ao Senhor Presidente faça ofício ao Comandante da Polícia
convidando-o a comparecer à Câmara. O vereador José Raimundo Martins disse que
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procurou o Negraes que hoje compareceria à Casa, mas o major está fazendo um curso
fora e solicitou que a Mesa Diretora e demais vereadores marque uma data na qual virá
com o maior prazer. Em votação, a ata foi aprovada. Logo após, o Senhor Secretário
proferiu leitura dos ofícios: 1) 030/2011, justificativa da ausência do vereador Luciano
Vitor Gomes; 2) DG-2200/11 do DER referente ao ofício 051/11 emitido pela Casa;
3) OFTUR nº 022/11 da Diretora do Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal
de Nova Lima, Renata Couto de Souza e Funcionários, agradecendo pela votação
unânime a favor da criação da Secretaria Municipal de Turismo. Continuando, o Senhor
Presidente solicitou a leitura das proposições de autoria do Poder Executivo que deram
entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.179/2011, que “Altera a Lei Municipal

nº

2.023, de 19/12/2007, fixando novo piso salarial aos servidores públicos municipais
detentores do cargo público efetivo de Assistente Administrativo e dá outras
providências”; 2) Projeto de Lei nº 1.180/2011, que “Altera a Lei Municipal nº 2.023,
de 19/12/2007, fixando novo piso salarial aos servidores públicos municipais detentores
do cargo público efetivo de Vigia e dá outras providências”. O Plenário consultado pelo
Senhor Presidente aprovou a dispensa de interstícios e a confecção de pareceres
conjuntos referentes às duas proposições supracitadas. O Senhor Presidente convocou
uma reunião para a próxima quinta-feira, às dezessete horas, sendo solicitado que a
reunião se iniciasse às dezoito horas, afirmou que o horário seria definido por meio da
convocação. Logo após, o Senhor Presidente encaminhou os projetos às comissões
competentes; 3) Projeto de Lei nº 1.182/2011, que “Altera a Estrutura Organizacional da
Controladoria Geral do Município através da criação da Unidades Administrativas e
Cargos Públicos em Comissão indicados, além de dar outras providências”. Em seguida,
o Senhor Presidente solicitou a leitura de outra proposição que deu entrada na Casa:
Projeto de Lei nº 1.181/2011, autoria do vereador Nélio Aurélio de Souza, que “Dispõe
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sobre critérios adicionais para a concessão de Alvará de Construção para unidades
multifamiliares ou empreendimentos realizados por incorporadoras, consórcio,
empresas de construção e afins e dá outras providências”. Encaminhados à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente
solicitou a leitura dos pareceres: 1) Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.150/2011, que “Altera a Lei
Municipal nº 1.714/2002, institui a Reforma Administrativa, criando a Secretaria
Municipal de Trabalho e Renda, SEMTR, as Unidades Administrativas e Cargos em
Comissão infradescritos, além de dar outras providências”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto; 2) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça
referente ao Projeto de Lei nº 1.171/2011, que “Dá denominação à via pública que
menciona” – Rua Padre João Marcelino. A comissão emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
Municipais; 3) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao
Projeto de Lei nº 1.172/2011, que “Institui o Programa Municipal de Desenvolvimento
da Produção Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo – Pró-Artesão”. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas; 4) Parecer da Comissão de Serviços
Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 1.176/2011, que “Dá denominação à
via pública que menciona” – Rua Rita Almeida Duarte. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto; 5) Parecer Conjunto das Comissões de Legislação e
Justiça; de Serviços Públicos Municipais; de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas
e de Segurança Pública, Trânsito e Transporte referente ao Projeto de Lei nº 1.177/2011,
que “Dispõe sobre a instalação de sistema de filmagem e monitoramento das áreas
externas das agências bancárias do Município de Nova Lima/MG”. As comissões
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emitiram parecer favorável à tramitação do projeto; 6) Parecer da Comissão de
Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.178/2011, que “Dá denominação à
via pública que menciona” – Rua Clemer Gouvêa. A comissão emitiu parecer favorável
à tramitação do projeto que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos
Municipais. O Senhor Presidente comunicou que o vereador Renato Faria Silva pediu
licença para se ausentar por causa de um compromisso inadiável. O vereador Sandro
Lima ressaltou que fizeram um acordo na última reunião de votar o projeto nº 1.150 em
primeiro e segundo turno. O vereador Marcelino Antônio Edwirges recordou que
haviam combinado dispensar interstícios para a votação do projeto nº 1.177. Informou
que depois daquele ocorrido houve outro em frente ao Banco do Brasil, onde um
camarada colocou uma faca no pescoço de uma moça e levou todo o dinheiro que ela
depositaria. O Plenário consultado pelo Senhor Presidente aprovou a solicitação do
vereador Marcelino. O vereador Sandro Lima como líder do governo solicitou que o
projeto 1.150 fosse retirado de pauta e incluído na reunião extraordinária da próxima
quinta-feira. Na sequencia, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o
Projeto de Lei nº 1.177/2011, que “Dispõe sobre a instalação de sistema de filmagem e
monitoramento das áreas externas das agências bancárias do Município de Nova
Lima/MG”. Em primeira e segunda votação, aprovado por 07 votos e encaminhado à
sanção. O Senhor Presidente retirou de pauta um requerimento de sua autoria. Nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus,
declarou encerrada a reunião. ______________________________________________

