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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia dez de maio de dois mil e onze, 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 – Vice-Presidente
e Luciano Vitor Gomes – 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
presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente convidou todos para, de pé, ouvir
o Hino Nacional. O Senhor Secretário determinou a leitura da Ata da Reunião Ordinária
do dia três de maio de dois mil e onze. Em votação, foi aprovada. Logo após, o Senhor
Secretário proferiu leitura da correspondência recebida: Ofício nº 328 da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das
proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei nº 1.142/2011, autoria do
vereador Sandro Lima, que “Reserva vagas em creches para crianças em idade
compatível, filhas (os) de mulheres vítimas de violência doméstica, de natureza física e
ou sexual”; 2) Projeto de Lei nº 1.143/2011, autoria do vereador Sandro Lima, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de madeiras certificadas no município e
dá outras providências”; 3) Projeto de Lei nº 1.144/2011, autoria do vereador Ronaldes
Gonçalves Marques, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona e dá
outras providências” – Conselho Particular Cristo Redentor da Sociedade de São
Vicente de Paulo; 4) Projeto de Lei nº 1.145/2011, autoria do vereador Ronaldes
Gonçalves Marques, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona
e dá outras providências” – Conselho Particular Santo Antônio de Morro Velho da

2

Sociedade de São Vicente de Paulo; 5) Projeto de Lei nº 1.146/2011, autoria do
vereador Luciano Vitor Gomes, que “Institui o Dia Municipal da Juventude”.
Encaminhados à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer.
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura dos pareceres: 1) Parecer da
Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 215/2011, que
“Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Aquiles Ribeiro da
Franca”; 2) Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente
ao Projeto de Lei nº 1.084/2010, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a realizar
doação da área de terreno urbano infra-elencada, situada no Bairro Vila Operária, neste
Município, à entidade mencionada e dá outras providências”; 3) Parecer da Comissão de
Segurança Pública, Trânsito e Transporte referente ao Projeto de Lei nº 1.097/2010, que
“Proíbe motociclista de adentrar portando capacete na cabeça em estabelecimentos
públicos e privados deste Município e dá outras providências”; 4) Parecer da Comissão
de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.121/2010,
que “Revoga as Leis Municipais nºs 1.540 de 30/12/97; 1.592 de 15/04/99 e 1.610 de
17/11/99, dispõe sobre a Assistência Social a cargo do Município de Nova Lima, cria o
Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS e o Fundo Municipal de Assistência
Social e dá outras providências”; 5) Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.135/2011, que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a doar imóvel a quem se destina e dá outras providências”. As
comissões emitiram pareceres favoráveis à tramitação dos projetos. O vereador Luciano
Vitor Gomes parabenizou a diretoria do Villa Nova, campeão da Copa Integração 2011,
categoria júnior. Parabenizou todos que trabalham com a base do Villa, o presidente, o
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vereador Nélio pela grande colaboração, o Chico Spina e o Pirulito. Informou que a
Srta. Gabriela Magnani foi indicada pelo Villa Nova para o concurso Gata do Mineiro e
ocupa, hoje, o primeiro lugar na votação pela internet, seguida de perto pela do
Cruzeiro. Solicitou aos vereadores e público presente que votem na Gabi, por meio do
endereço „www.gatadomineiro.com.br‟. O vereador Cássio Magnani Júnior propôs
requerimento verbal para que parabenizem, em nome da Casa, a nova diretoria do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais pela posse. Afirmou que a
correspondência que receberam do Deputado João Vítor Xavier é um importante aviso
quanto ao fato de o Poder Executivo não haver realizado ainda a inscrição para o
treinamento sobre o Plano de Mobilidade Social, o que pode incapacitar o município de
receber recursos e emendas parlamentares. Propôs que enviassem ofício ao Executivo
alertando-o. Requerimentos aprovados. O vereador José Guedes parabenizou a recém
empossada diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos e também a diretoria do Villa
Nova pela conquista da Copa Integração 2011. Solicitou a todos uma força para a filha
do Cássio a fim de que Nova Lima receba mais um título. Cobrou do Senhor Presidente
providências quanto ao requerimento de sua autoria sobre a construção da alça próximo
ao BH Shopping. O Senhor Presidente comunicou que nesta semana daria andamento ao
requerimento. O vereador Marcelino Antônio Edwirges lembrou a Casa da questão do
transporte escolar, falou da fatalidade ocorrida, onde faleceu uma criança. Relatou que
vindo para a Câmara, passou por dois transportes escolares e viu crianças em pé dentro
dos ônibus da Via Ouro. Afirmou que nada mudou, nenhuma providência foi tomada e
indagou se voltarão a falar no assunto quando acontecer outra tragédia. Recordou do
momento de comoção, no qual todos os vereadores se manifestaram, encaminharam
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requerimento, mas hoje presenciou que até agora nada foi feito. Salientou que devem
cobrar respostas, cobrar posicionamento das empresas, principalmente da Via Ouro, que
não faz nenhum favor para o município e cobra preço de passagem normal, sem
oferecer segurança para os alunos. Reafirmou que devem tomar, com urgência, uma
posição rígida. O Senhor Presidente lembrou que tramita na Casa projeto de sua autoria
que versa sobre o assunto. O vereador Cássio Magnani Júnior informou que o projeto
está com ele e, desde aquela época, se preocuparam em observar como a questão é
tratada em cidades onde o transporte escolar está mais desenvolvido. Relatou que em
Nova Lima não há regulamentação, portanto, a primeira coisa que deve acontecer é a
regulamentação do transporte escolar. Lembrou que o projeto dispõe sobre a instalação
de grades que, embora previstas na legislação federal, foram abolidas, pois se chegou à
conclusão de que o sistema de grades não é aplicável visto que dificulta o resgate em
caso de acidente. Contou que procurou se informar junto à Bhtrans e aos órgãos que
gerenciam o transporte em Belo Horizonte, e descobriu que o sistema utilizado é o de
travas. Declarou que o que podem fazer de imediato, até trocou idéia com o vereador
Nélio, é transformar a proposição em projeto que fixa prazo para Executivo
regulamentar o transporte escolar no município, conforme parâmetros da lei federal. O
vereador Ronaldes Gonçalves Marques sugeriu a confecção de emenda ao projeto
fixando prazo para a regulamentação. O vereador Cássio Magnani Júnior comunicou
que o Assessor Parlamentar já providenciou, com a autorização do autor, uma emenda.
O Senhor Presidente lembrou que a Procuradora fez o projeto com base nas normas
estabelecidas pelo Contran. Salientou que se trata de uma proposição emergencial
que deve ser apreciada com urgência para evitar outras tragédias. O vereador Cássio
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Magnani Júnior afirmou que a iniciativa do Senhor Presidente é tão importante que os
alertou para esta discussão. Reafirmou que o sistema de grades não existe mais, pois
não é adequado, tanto é que não se vê grades em nenhum transporte escolar. Destacou
que a idéia é viabilizar o projeto, aproveitando a iniciativa do Senhor Presidente para
fazerem um ultimato ao prefeito a fim de que ele regulamente o transporte escolar, o
que não cabe ao Poder Legislativo. O Senhor Presidente afirmou que o ultimato ao
prefeito pode demorar muito e devem encontrar rapidamente uma solução para evitarem
a morte de outra criança. O vereador Cássio Magnani Júnior falou que em seu
entendimento, pela pesquisa que realizou junto aos órgãos que fazem o gerenciamento
do transporte escolar, não é recomendável o uso de grades, pois dificulta o resgate em
caso de acidente. O Senhor Presidente sugeriu que se reúnam durante a semana com a
Dra. Delma para buscar um consenso e dar andamento ao projeto. O vereador Marcelino
Antônio Edwirges propôs, para não chorarem mais uma vida ceifada, que este projeto
tramite em regime de urgência urgentíssima. Afirmou que entre todos os projetos que se
encontram na Casa, este é prioridade e, se for preciso, devem realizar reunião
extraordinária para discutir a questão, pois se trata de vidas. Ressaltou que devem fazer
esta proposição tramitar com urgência urgentíssima, seja por meio de iniciativa do
Executivo ou do Legislativo. O vereador José Guedes lembrou a movimentação na
Câmara na semana em que ocorreu o acidente. Contou que está vendo menino
dependurado nos microônibus e vans, e não tomaram nenhuma providência. Disse que o
Senhor Presidente deve estipular prazos e cobrar da prefeitura, onde tudo é muito
devagar. O vereador Marcelino Antônio Edwirges esclareceu que a Casa não paga
reunião extraordinária e informou que a sua sugestão foi pela relevância do assunto. O
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Senhor Presidente sugeriu ao vereador Cássio que durante a semana discutam a
proposição com a Dra. Delma, cheguem num consenso para, na próxima reunião,
apresentarem o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, aprovarem a dispensa de
interstícios e demais procedimentos para a votação do projeto. O vereador Cássio
Magnani Júnior informou que foi a Belo Horizonte para ter uma melhor orientação e
está com toda legislação e regulamentação daquela cidade. Comunicou que a pessoa
encarregada na prefeitura de Belo Horizonte se dispôs a comparecer à Casa para
conversar e colocar sua experiência. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a
reunião.________________________________________________________________

