Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte de setembro 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 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. Logo após, o Senhor Secretário determinou a leitura da Ata da
Reunião Ordinária do dia primeiro de setembro de dois mil e onze. Em votação, foi
aprovada. O vereador Cássio Magnani Júnior registrou a presença do Presidente da
Subseção da OAB, Dr. Leo, que compareceu à Câmara para hipotecar apoio a
requerimento ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Governador do Estado sobre a
transferência da Juíza e a disposição do Tribunal em enviar outro Juiz somente em
fevereiro. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que
deram entrada na Casa: 1) Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.169/2011, autoria do
vereador Nélio Aurélio de Souza, que “Institui o Dia Municipal do Imigrante Inglês”.
Foi lido também o Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente à proposição.
A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto que foi encaminhado à
Comissão de Serviços Públicos Municipais; 2) Projeto de Lei nº 1.171/2011, autoria do
vereador José Guedes, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Padre
João Marcelino. O vereador Luciano Vitor Gomes relatou que foi objeto de conversação
deles que deviam aguardar noventa dias após o falecimento do Padre João para entrar

com a homenagem em uma rua mais central. O vereador José Guedes esclareceu que é
difícil denominar ruas centrais porque todas já têm nomes próprios. Ressaltou que o
Bairro Osvaldo Barbosa Pena, em breve, será um dos maiores em Nova Lima, bem
estruturado, com grandes residências, próximo a uma bela escola e campo de futebol.
Informou que retira o projeto e não sabia que devia esperar noventas dias. O vereador
Luciano Vitor Gomes solicitou permissão ao autor para assinar o projeto, pois foi
batizado, crismado e fez primeira comunhão com o Padre João; 3) Projeto de Decreto
Legislativo nº 224/2011, autoria do vereador Marcelino Antônio Edwirges, que
“Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Vereador Nélio Aurélio de
Souza”. Retirado de pauta pelo autor; 4) Projeto de Decreto Legislativo nº 225/2011,
autoria do vereador Marcelino Antônio Edwirges, que “Concede Título de Cidadão
Honorário de Nova Lima ao Vereador Sandro Lima”. Encaminhado à Comissão
Especial designada pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores Cássio Magnani
Júnior, Renato Faria Silva e Ailton Soares Amaral; 5) Projeto de Decreto Legislativo
nº 226/2011, autoria do vereador Nélio Aurélio de Souza, que “Concede Título de
Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Firmino Melo”. Encaminhado à Comissão
Especial designada pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores José Raimundo
Martins, Marcelino Antônio Edwirges e Ronaldes Gonçalves Marques. Prosseguindo, o
Senhor Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas referente ao Projeto de Lei nº 1.167/2011, que “Caracteriza a
esterilização gratuita de caninos e felinos como função de saúde pública, institui sua
prática como método oficial de controle populacional e de zoonoses, proíbe o
extermínio sistemático de animais urbanos. Autoriza o Poder Executivo a criar Postos

de Atendimento Veterinário no Município de Nova Lima e dá outras providências”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.158/2011, que
“Dispõe sobre a exigência de apresentação de exame médico para a prática de
atividades físicas em academias no município e dá outras providências”. Em primeira
votação, aprovado por 09 votos; 2) Projeto de Lei nº 1.159/2011, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de cobertura em depósitos de pneus, ferros-velhos e
atividades afins, e dá outras providências”. Em primeira votação, aprovado por 09
votos. O vereador José Guedes disse que sempre malha o DER porque as obras
demoram, mas é obrigado a dar a mão à palmatória, pois em duas placas indicativas, o
DER expôs que vai recuperar por completo a estrada. Afirmou que vários vereadores
pediram, solicitaram, brigaram e esperam que o DER cumpra o que está nas placas.
Propôs requerimento verbal solicitando mais uma vez ao DER que providencie
urgentemente os quebra-molas no Trevo de Raposos porque sábado passado quase
houve outro desastre com vítimas. Aprovado, 08 votos. Na seqüência, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação requerimentos de autoria do vereador Cássio
Magnani Júnior: 1) “Requer seja enviada mensagem aos familiares da Sra. Clemer
Gouvêa, manifestando aos mesmos o pesar e o profundo desgosto que assola a todos os
nova-limenses pelo seu falecimento ocorrido no último dia 17/09/2011”. O Senhor
Secretário informou que ele e o vereador Ronaldes Gonçalves Marques assinaram o
requerimento. Em discussão, o vereador José Guedes solicitou ao autor permissão para
assinar, visto que fez requerimento idêntico, mas o do colega Cássio entrou primeiro. O
vereador José Raimundo Martins declarou que Dona Clemer foi uma figura que marcou

Nova Lima, visto que em seu funeral havia enorme quantidade de coroas e saudações
pelos relevantes serviços prestados ao município. Relatou que ela fazia pães, matou a
fome de muitos e viveu uma verdadeira história na cidade. Sugeriu ao vereador Cássio
que transforme o requerimento em moção em nome da Câmara. O vereador Cássio
concordou e falou que a Casa assinando valoriza o requerimento. O Plenário
permaneceu um minuto em silêncio pelo falecimento da Sra. Clemer Gouvêa. O Senhor
Presidente pediu autorização para assinar o requerimento. O vereador Luciano Vitor
Gomes informou que faria o mesmo requerimento, mas assina o do vereador Cássio.
Comunicou que presta uma homenagem à Dona Clemer com muito carinho, em nome
da Associação dos Servidores Públicos Municipais, da família Vitor Gomes, de Solange
Garzon, de toda família Garzon e do povo de Nova Lima que teve o prazer de conviver
com esta grande mulher de garra e fibra: “Homenagem póstuma à Dona Clemer
Gouvêa. É com muita tristeza no peito que hoje fazemos essa homenagem a uma grande
amiga de toda minha família e de Nova Lima, Dona Clemer Gouvêa Otero. Honrado por
falar de uma mulher de tamanhas qualidades, amiga dos meus avós maternos que
construíram laços de profunda amizade, respeito e amor ao próximo. Que criaram juntos
a família aqui na Praça Bernardino de Lima, onde a história de vida vai prevalecer e
jamais será esquecida. Mulher trabalhadora incansável, mãe exemplar de 12 filhos,
amiga nas horas difíceis de superar a dor, quando tudo parecia perdido, uma fortaleza
guiada pela fé. Dona Clemer, mulher que sempre amou seus filhos e que gostava de
uma mesa farta para que todos juntos pudessem ser mais felizes do que ela própria.
Cultivou, ao longo da sua caminhada, filhos adotivos, amigos verdadeiros, alegria e paz
de espírito. Plantou a força do bem, da união, dava gargalhadas ao contar casos antigos

de uma vida dura e cheia de provações. Mas chorava emocionada ao ver os seus filhos
vencerem na vida. Tinha orgulho de sua família. Uma mulher que nunca se deu por
vencida. Tinha em seu enorme coração a prática do bem, do amor e da caridade, uma
mulher que venceu preconceitos ao dirigir um carro velho carregado de pães para
vender e criar com dignidade e respeito a sua família. Na época, o homem é que tinha os
deveres e a mulher tinha que ser submissa, mas nada disso a intimidava e sempre seguia
em frente com o seu trabalho. Trabalhou na Prefeitura de Nova Lima anos mais tardes,
onde deixou projetos como o Miss Nova Lima que divulgava a nossa cidade com
orgulho, Mulata de Ouro e o Concurso das Escolas de Samba. Mulher de garra, acolhia
a todos que até ela chegavam pedindo ajuda ou até mesmo uma palavra. Ninguém saía
de dentro da casa de Dona Clemer sem tomar um café e comer um pedaço de pão.
Ensinou a partilhar o pão e ela sempre olhava para frente. Dona Clemer, a Senhora nos
deixou grandes exemplos a serem seguidos, nos amou até os últimos instantes de sua
vida. A união, a família, a dignidade e o trabalho foram exemplos que marcaram a sua
história de vida. A alegria vai estar sempre conosco todas as vezes que nos lembrarmos
da Senhora, mas a saudade, esta sim, vai doer muito e ficará para sempre em nossos
corações”. Requerimento aprovado por 09 votos; 2) “Requer seja enviada mensagem
aos familiares da Dr. Osvaldo Cruz de Araújo, manifestando aos mesmos o pesar e o
profundo desgosto que assola a todos os nova-limenses pelo seu falecimento ocorrido
no último dia 15/09/2011”. Aprovado por 09 votos; 3) “Requer seja enviada solicitação
ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG e à empresa
Saritur no sentido de ser promovido o remanejamento do último horário diário da linha
Belo Horizonte/Rio Acima, de 23:50 para 23:59. Esta mudança de pequena alteração de

horário significa grande benefício para diversos usuários que se deslocam de grandes
distâncias, em outros coletivos e reiteradamente não conseguem chegar a tempo de
apanhar o ônibus no referido horário das 23:00”. Em discussão, o vereador Renato Faria
Silva salientou seu descontentamento com a Saritur que, infelizmente, trata com muito
desrespeito e atende mal o povo de Nova Lima. Lembrou que fez discurso quando a
Saritur assumiu o transporte coletivo em Nova Lima pelo nome que a empresa tem e
lugares que atende, falou graças a Deus estamos livres da Novalimense. Afirmou que os
carros são ótimos, mas isto não basta, pois a qualidade do transporte é atender bem e
com dignidade o usuário. Disse que no horário de pico a Saritur não atende ninguém,
visto que é impossível pegar ônibus a partir do Mercado. Salientou, considerando a
importância da Câmara, a força de Nova Lima e o lucro da empresa, que precisam
tomar uma atitude e rever a concessão do serviço porque deram um golpe, pegando a
concessão da Novalimense que estava vencendo. Registrou que é política da empresa
não respeitar o usuário e ter lucro a qualquer preço, visto o que fazem com o pessoal da
melhor idade, obrigando-os a pagar o ônibus executivo ou andar na sardinha. Sugeriu
convidem novamente o gerente da Saritur para comparecer à Casa a fim de conversar
com os vereadores. O vereador Cássio Magnani Júnior explicou que as pessoas que o
procurou são usuários que moram em Bela Fama, Bicalho e Santa Rita e a diferença de
nove minutos, que parece pouca, é suficiente para que cheguem a tempo na rodoviária
para pegar o último ônibus. Requerimento aprovado por 08 votos, com a sugestão do
vereador Renato; 4) “Requer seja enviada solicitação emergencial ao Exmo. Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como ao Exmo. Governador do
Estado de Minas Gerais no sentido de que seja designado, imediatamente, em regime de

urgência, um Juiz de Direito para assumir a titularidade da primeira Vara Cível desta
Comarca de Nova Lima ou, em última hipótese, que seja designado um Juiz Substituto
para que assuma imediatamente os trabalhos naquela Vara até que o titular possa
preencher a vaga deixada pela Dra. Ana Cristina Viegas Lopes de Oliveira,
recentemente transferida. Há de se ressaltar que a Comarca de Nova Lima há muito já se
encontra extremamente prejudicada pela existência de tão somente duas Varas Cíveis a
atender uma vultuosa demanda de três municípios, salientando-se ainda que os Poderes
Executivo e Legislativo já viabilizaram e disponibilizaram uma ótima área de terreno
para construção do novo fórum, edificação tão necessária e que vem sendo preterida
inexplicavelmente pelo nobre Tribunal e pelo Governo do Estado. Estas duas Varas
Cíveis de nossa Comarca se encontram com uma sobrecarga inadmissível, chegando a
movimentar, cada uma, cerca de sete mil processos, enquanto que, na capital, esta média
é da ordem de mil e duzentos processos por Vara. Como não poderia deixar de ser,
diante do exorbitante volume de processos para apenas duas Varas, com a transferência
da Dra. Ana instalou-se um verdadeiro caos na Comarca e, para desespero de todos,
ainda foi noticiado que a designação de um novo Juiz para a 1ª Vara Cível somente seria
feita em fevereiro do ano de 2012, o que denota desconhecimento, ineficiência e
descaso da Direção do Egrégio Tribunal de Justiça para com esta Comarca, o que não
podemos de forma alguma conceber. Se isto acontecer, estaremos diante da ocorrência
de uma verdadeira catástrofe na Justiça de nossa Comarca, em total desrespeito e
causando irreparáveis danos a mais de cento e vinte mil cidadãos que dela dependem
diariamente”. Em discussão, o autor falou que não é novidade que o governo do estado
dá um tratamento diferenciado no sentido de pouco privilegiar Nova Lima, assim o

governo do município e o poder judiciário são sempre desatendidos. Disse que
convivem com um absurdo que é a construção do novo fórum, pois já foi viabilizado
um terreno, o Ministério Público pegou carona, já construiu sua sede, mas o Tribunal
nem fala em edificar o fórum. Relatou que a demanda das duas varas cíveis é absurda,
por isso é impossível ter agilidade nos processos, apesar dos esforços dos trabalhadores
do judiciário, juízes e promotores. Informou que os processos demoram muito mais do
que em cidades maiores, como Belo Horizonte, porque o volume nas duas varas cíveis é
em torno de sete mil. Contou, para dar uma idéia, que as varas de Belo Horizonte, além
de serem especializadas, têm um volume de mil e duzentos processos em média, ou
seja, em Nova Lima são sete vezes mais e o juiz tem que lidar com todo tipo de ação.
Salientou, como não bastasse todo este sacrifício, que a Dra. Ana foi transferida e
quando solicitaram outro juiz, o Tribunal respondeu que somente designaria alguém em
fevereiro, quer dizer, uma falta de respeito e consideração com a Comarca da qual
fazem parte três cidades. Esclareceu que o requerimento solicita ao Tribunal e ao
governo do estado que viabilizem pelo menos um juiz substituto até que o titular
assuma a Vara. Destacou que faz este alerta antes que seja tarde. Registrou que o Dr.
Leo, Presidente da OAB , compareceu à Casa para apoiar o requerimento. O vereador
Renato Faria Silva se lembrou de que o vereador Cássio já fez requerimento solicitando
a criação da 3ª Vara, mas agora além de verem distante a existência de mais uma vara,
estão perdendo a que têm. Afirmou que este governo do estado é sem comentários, visto
o modo que tratou os professores e o Tribunal de Justiça ainda decretou ilegal uma
greve justíssima. Informou que, infelizmente, há pouco mais de dez meses, Nova Lima
deu quase oitenta por cento dos votos para o governador e esta é a resposta desse

desgovernador para Nova Lima. O vereador Cássio recordou que outra ação do governo
contra a justiça em Nova Lima foi desativar a defensoria pública estadual causando
inúmeros problemas. Disse que o município e a Câmara se sacrificam com servidores
para suprir a falta de defensores públicos na Comarca, ou seja, são cortes sucessivos de
benefícios que interessam diretamente à população. O Senhor Presidente lembrou que
essa dupla, que não gosta nem de falar os nomes, foi bem votada em Nova Lima, um
está no senado e o outro no governo do estado. Disse que o ICMS mais alto do Brasil é
o de Minas Gerais, onde tudo é mais caro, quer dizer, fazer política com a desgraça do
povo mineiro é muito fácil. Relatou que no ano de dois mil, votaram um projeto com
urgência, atendendo solicitação do Dr. Juarez para a construção do novo fórum,
passaram doze anos e prevalece a mentirada do governo do estado, dessa duplinha que
terão que engolir até dois mil e quatorze. Afirmou que o povo de Nova Lima deve ter
consciência e acordar, pois essa dupla só vem ao município para buscar votos.
Requerimento aprovado por 08 votos. O vereador José Raimundo Martins propôs
requerimento verbal: “Aproveitar que a imprensa está presente para divulgar. Tenho
vergonha de ser autoridade e estar em Nova Lima com o descaso que fazem do pedestre,
principalmente na praça. Vai haver morte e os Senhores verão. Quem vem dessa rua que
atravessa a praça não tem nenhuma visão e as motos, na maioria das vezes, atravessam a
setenta quilômetros por hora. As faixas de Nova Lima estão todas apagas. Peço aos
nobres colegas que abraçassem esta causa, é preciso pedir ao prefeito que faça uma
campanha educativa e avive essas faixas, se não pode colocar quebra-molas na praça
principal, onde não tem nem uma placa indicando a quilometragem, pelo amor de Deus.
Quase mataram esta senhora aqui do lado, com mais de oitenta anos e muitas

dificuldades. A gente viaja para cidades de menor expressão, os carros param para o
pedestre. E temos que agüentar a Rádio Itatiaia falando toda hora, Nova Lima, uma
cidade para se viver. Melhorou muito, não vamos denegrir as pessoas que estão no
comando, mas essas coisas minúsculas, cujo custo financeiro é zero. Temos um
Secretário de Transporte que é nosso amigo, Flávio é uma pessoa belíssima,
particularmente é meu amigo, muito bem intencionado, acho que falta convidá-lo para
vir aqui. Pedir o prefeito, tem Cultura, além do Trânsito, panfletar, fazer alguma coisa; o
que não pode é o pedestre ser ignorado na cidade. O nosso amigo do Jornal A Notícia,
José Cleves, lançou uma frase: „Em Nova Lima todos são pedestres‟. Abrir uma
campanha porque o povo e a cidade, pela história e cultura, merecem. Queria que os
Senhores pensassem com muito carinho e a gente levasse esta bandeira. A gente morre
de vergonha, principalmente das pessoas de fora que vêm passear aqui. Estou fazendo
em forma de requerimento para ver se sensibiliza o prefeito, para ver se acorda com
uma coisa tão fácil de resolver”. O vereador Renato Faria Silva disse que o vereador
Zuca está coberto de razão, sua idéia é extremamente interessante, pois a rua foi feita
para pedestre, carros são acessórios e o ser humano vem em primeiro lugar. Citou como
exemplo uma cidade do sul de Minas chamada Alfenas, onde observou que, com faixa
ou sem faixa, os carros param e deixam as pessoas passarem. Informou que já estão
atendendo o vereador Zuca, visto que esta semana, a Secretaria começou uma campanha
de educação para o trânsito, com faixas pela cidade, distribuindo panfletos nos sinais;
viu sábado no Bonfim e hoje em frente à prefeitura. O vereador José Raimundo Martins
relatou que não viu nada. O vereador Cássio Magnani Júnior ressaltou que é um absurdo
não ter nas ruas centrais da cidade, Domingos Rodrigues, Santa Cruz, Bias Fortes, Melo

Viana e Praça Bernardino de Lima, um guarda municipal para ordenar o trânsito,
instruir as pessoas, prestar informações e coibir atitudes inadequadas; polícia militar
nem se fala. Registrou: “Essa semana, um cliente sentado na mesa com a Juíza de
Direito ameaçou de morte a mulher dele, a Juíza mandou chamar a polícia na hora, ele
ameaçou a Juíza, o advogado do outro lado e até o advogado dele. Levantou, saiu,
xingou o Guarda Municipal que estava na porta. Demorou uma hora para a polícia
militar chegar, quer dizer, não tem um guarda nas imediações do centro de Nova Lima,
onde estão Prefeitura, Câmara, Poder Judiciário, é um absurdo no centro da cidade não
ter um policial militar. A gente sai da Domingos Rodrigues até o Senai, atravessando o
centro da cidade e não vê um guarda municipal, acho um absurdo”. O Senhor Presidente
disse que o requerimento é importante, pois se der bobeira na faixa é atropelado e
morto. Afirmou que devem balançar a campanha, pois também não viu nada. Falou que
uma hora vão matar alguém no fórum, onde a polícia deve ficar durante as audiências, e
no momento que ocorrer uma desgraça vão falar aconteceu em Nova Lima. O vereador
Marcelino Antônio Edwirges cobrou requerimento de sua autoria referente ao pedido de
estudo de melhoria naquele trevo novo na Bela Fama, pois está presenciando
congestionamento no local. Solicitou cópia do requerimento entregue à prefeitura e se
houver resposta, cópia da mesma. Requerimento aprovado por 07 votos. O Senhor
Presidente destacou o aniversário da Miss Nova Lima, Gabriela Sales Magnani. O
vereador Luciano Vitor Gomes registrou que aconteceu no sábado a Segunda
Conferência Municipal de Juventude, evento muito bem organizado e estruturado,
parabenizou o Coordenador Ricardo. Também parabenizou o Partido dos Trabalhadores
pelo alto nível do processo interno de escolha do pré-candidato, afirmou que é um

exemplo de democracia. Solicitou ao líder do governo que leve ao prefeito esta
mensagem e a sua satisfação. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.
______________________________________________________________________

