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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e um de junho 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 – VicePresidente 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 ausência justificada dos vereadores Ronaldes Gonçalves
Marques e José Raimundo Martins. O Senhor Presidente convidou todos para, de pé,
ouvir o Hino Nacional. Em seguida, convidou para compor a Mesa o prefeito Carlos
Roberto Rodrigues. O Senhor Presidente falou que com grande prazer recebem o
prefeito que realizará pronunciamento sobre a gratificação de incentivo à docência. O
vereador Cássio Magnani Júnior ressaltou a performance do prefeito Carlinhos no que
diz respeito aos servidores do município. Disse que não houve na história da cidade um
prefeito que valorizasse mais o servidor público e de maneira mais destacada a área de
educação, visto que ele é, acima de tudo, um educador, pessoa construída, mesmo
politicamente, em função do seu grande trabalho na área da educação e sensível a isso
traz vários benefícios para esta área. Afirmou que sentem satisfação por fazerem parte
desta legislatura na qual o servidor é tão beneficiado. Destacou o belíssimo trabalho
realizado pela Letícia no Sindicato, propiciando harmonia com o Executivo para
engrandecer e valorizar ainda mais o servidor. O vereador Luciano Vitor Gomes falou
que, com satisfação, recebem o prefeito trazendo boas notícias e endossou as palavras
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do vereador Cássio. Ressaltou o desempenho da Secretária de Educação, Ângela Lima,
que trabalha com competência e brilhantismo, salientou que o reconhecimento feito aos
professores e profissionais da área de educação está relacionado com a seriedade e o
comprometimento dela. Cumprimentou na pessoa da Ângela Lima todos os
profissionais da área de educação. O vereador Renato Faria Silva registrou que o
governo Carlinhos tem investido na educação e feito diferente do trivial, inovando no
zero a seis, na formação do servidor principalmente o da educação, na educação não
formal, como o CEMPRE e outras atividades. Destacou que Carlinhos com a Secretária
de Educação Ângela Lima têm dado uma atenção especial aos profissionais da
educação, sempre incentivando e estimulando os professores. Parabenizou o Carlinhos,
os professores municipais e afirmou que devem caminhar com o objetivo de melhorar a
educação em Nova Lima. O vereador Sandro Lima disse que, com grande orgulho, fez
parte do governo durante seis anos e acompanhou todo reconhecimento e valorização do
prefeito ao funcionalismo público. Afirmou que recebe o projeto na Casa com muita
satisfação, declarou que apóia e vota com prazer. Parabenizou a educação e o prefeito
pela grande iniciativa valorizando mais uma vez o funcionalismo público. O Senhor
Prefeito informou que veio entregar para a Câmara o projeto de lei que estabelece a
gratificação de incentivo à docência num percentual de 20% e faz a equiparação salarial
das diretoras. Disse que este ato faz parte de um conjunto de medidas tomadas ao longo
desses seis anos e meio, a exemplo do plano de cargos e salários, regularização da carga
horária, ticket refeição e vale-alimentação. Relatou que em 2005 o salário inicial era
560 reais, hoje o piso salarial de nível médio é 1.208 reais e de nível superior é 1.328
reais por quatro horas e meia de trabalho, ou seja, muito acima do piso salarial nacional.
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Registrou que Nova Lima é primeiro lugar no IDEB do colar metropolitano que
comporta 126 cidades, devido a uma série de investimentos do município, como o EJA,
a educação profissionalizante, os cursos técnicos, os CEMPRE’s, e agora a política de
educação infantil. Destacou que o IDEB é fruto do trabalho de cada professor que atua
diretamente com a educação dentro de sala de aula, o que contribuiu decisivamente para
Nova Lima ser reconhecida como primeiro lugar. Afirmou que no reconhecimento do
trabalho dos professores têm quase a obrigação de retribuir com esses 20% de
gratificação de incentivo à docência. Explicou que é quase obrigação porque estão fora
de campanha salarial, a proposição apresentada foi fruto do diálogo estabelecido pela
prefeitura com o Sindicato ou comissões de professores após a campanha salarial.
Solicitou aos presentes que levem recado aos Coordenadores e aos Secretários
Escolares: Ângela vai continuar discutindo com esses segmentos para que cheguem aos
ajustes necessários. Ressaltou que desejam uma educação da melhor qualidade possível,
o que depende das condições de trabalho, formação e preparação dos professores
públicos municipais e é isso que vão perseguir até o último dia em que estiverem à
frente da prefeitura, avançando em conquistas para o bem dos servidores e da
população. Falou que com grande satisfação apresentam a mensagem acompanhada do
projeto de lei, pediu a compreensão dos vereadores, agradeceu aos que se pronunciaram
e solicitou, em nome dos professores, celeridade na aprovação da proposição. O
vereador Ailton Soares Amaral agradeceu e parabenizou o prefeito pela iniciativa.
Registrou que o melhor investimento é na educação. O Senhor Presidente passou a
presidência ao vice, lembrou que tem três mandatos e chegou em 1990 nesta bela cidade
para se viver; disse que Carlinhos é o prefeito que mais valorizou o funcionalismo
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público e parabenizou-o. Registrou que a Secretaria de Educação é uma das pastas de
maior relevância e prestígio, parabenizou a Secretária Ângela Lima e salientou a
importância de valorizarem a educação. Reassumiu a presidência. O vereador Renato
Faria Silva lembrou que amanhã tem inauguração do CEMPRE dos Cristais, destacou
que é mais uma atitude para melhorar a educação e oferecer algo mais para a população.
O vereador Cássio Magnani Júnior sugeriu a dispensa de interstícios para votarem o
projeto na presente data, em homenagem às professoras. O Senhor Presidente disse que
votarão se o Plenário concordar. O Senhor prefeito ressaltou que amanhã inaugurarão a
quinta unidade do CEMPRE nos Cristais, convidou todos para participarem e, em
seguida, se retirou. O Senhor Secretário determinou a leitura da Ata da Reunião
Ordinária do dia sete de junho de dois mil e onze. Em votação, foi aprovada. Logo após,
o Plenário, consultado pelo Senhor Presidente conforme solicitação do Senhor
Secretário, adiou a apreciação da Ata da Reunião Ordinária do dia quatorze de junho de
dois mil e onze. O vereador Sandro Lima justificou a saída do vereador Marcelino
Antônio Edwirges, informando que ele sofreu uma intervenção cirúrgica na boca que
estava doendo e sangrando. O Plenário autorizou a entrada na Casa das proposições:
1) Projeto de Lei nº 1.163/2011, autoria do Poder Executivo, que “Altera parcialmente a
Lei Municipal nº 2.055/2008, acrescentando o artigo indicado concernente à
gratificação aos profissionais do magistério que desempenham efetivamente atividades
de docência, além de dar outras providências”; 2) Projeto de Lei nº 1.162/2011, autoria
da Mesa Diretora, que “Autoriza a abertura de crédito especial adicional e contém
outras providências”. O Plenário dispensou pareceres e interstícios para a apreciação de
ambas proposições. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da proposição
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que deu entrada na Casa: Projeto de Lei nº 1.161/2011, autoria do Poder Executivo, que
“Altera a Lei Municipal nº 2.164 de 12/07/2010 e dá outras providências”.
Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. O Plenário
aprovou a inclusão na pauta dos Pareceres da Comissão de Legislação e Justiça
referente aos: 1) Projeto de Lei nº 1.150/2011, que “Altera a Lei Municipal 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”; 2) Projeto de Lei nº 1.151/2011, que “Altera a Lei Municipal
nº 1.714/2002, institui a Reforma Administrativa, criando a Secretaria Municipal de
Governo, SEMGOV, as Unidades Administrativas e Cargos em Comissão
infradescritos, além de dar outras providências”; 3) Projeto de Lei nº 1.152/2011, que
“Altera a Lei Municipal nº 1.714/2002, institui a Reforma Administrativa, criando a
Gerência de Projetos e Contratos, GPC, junto à Estrutura Organizacional do Gabinete
do Prefeito, GAPIP, além de dar outras providências”; 4) Projeto de Lei nº 1.154/2011,
que “Cria o cargo de Procurador Adjunto, inserindo-o junto à Estrutura Organizacional
da Procuradoria Geral do Município, PROJU, além de dar outras providências”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação dos projetos que foram encaminhados à
Comissão de Serviços Públicos Municipais. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou
a leitura: 1) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto
de Lei nº 1.129/2010, que “Dispõe sobre o Recadastramento Mobiliário Municipal de
Contribuintes, pessoas físicas e jurídicas estabelecidos no Município de Nova Lima, e
dá outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto
que foi encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas;
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2) Parecer da Comissão do Meio Ambiente referente ao Projeto de Lei nº 1.137/2011,
que “Dispõe sobre a substituição do uso de sacolas e sacos plásticos nas instituições que
menciona e dá outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação
do projeto; 3) Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao
Projeto de Lei nº 1.147/2011, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária do exercício de 2012 e dá outras providências”. 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 Legislação e
Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.155/2011, que “Altera a Lei Municipal
nº 1.714/2002, institui a Reforma Administrativa, criando e acrescendo junto à Estrutura
Organizacional da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, SEMPG, a Unidade
Gerenciadora do Orçamento Participativo junto à Lei Municipal nº 2.190/2010, além de
dar outras providências”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto
que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Na seqüência, o
Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.029/2009, que
“Regulamenta a extensão de jornada de trabalho aos Profissionais de Saúde e aos
Especialistas em Serviços de Saúde, de que trata a Lei Municipal nº 2.023/2007,
integrantes do Quadro Setorial da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras
providências”. Em segunda e última votação, aprovado por 06 votos e encaminhado à
sanção; 2) Projeto de Lei nº 1.163/2011, que “Altera parcialmente a Lei Municipal
nº 2.055/2008, acrescentando o artigo indicado concernente à gratificação aos
profissionais do magistério que desempenham efetivamente atividades de docência,
além de dar outras providências”. Em primeira e segunda votação, aprovado por 06
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votos e encaminhado à sanção; 3) Projeto de Lei nº 1.162/2011, que “Autoriza a
abertura de crédito especial adicional e contém outras providências”. Em primeira e
segunda votação, aprovado por 06 votos e encaminhado à sanção. O vereador Cássio
Magnani Júnior propôs requerimento verbal referente ao volumoso transporte de
minério que está na iminência de ser feito dentro da cidade, para que a Casa envie ofício
ao CODEMA solicitando a inclusão do assunto na pauta da próxima reunião, a
elaboração de estudo técnico competente sobre impactos futuros e que peça à mineração
que não realize o transporte enquanto não houver uma conclusão técnica. Disse que os
órgãos envolvidos estão calados e inertes, a prefeitura não se manifesta, parece que de
certa maneira está concordando. Relatou que conversou com a Secretária do Meio
Ambiente que é presidente do CODEMA; ela informa que não é competência do
município autorizar a passagem. Afirmou que à medida que envolve interesse público,
saúde pública e gera grande impacto na população, considera que os órgãos públicos
têm a obrigação de pelo menos estudar a questão. Falou que ninguém tem posição
fechada, embora achem estranho e absurdo que esse volume de material saia da Serra do
Curral, praticamente ao lado do Belvedere e da linha férrea da MBR, deixe de tomar o
transporte férreo, que é o transporte recomendável, sem impacto, apropriado e venha
atravessar Nova Lima criando uma gama de transtornos, riscos e impactos à população,
meio ambiente e vias públicas para sair no Vale do Sol. Ressaltou que devem exigir dos
órgãos competentes que adentrem no problema, estudem a questão de maneira mais
detida, pois todos estão lavando as mãos, a prefeitura e o CODEMA silenciam enquanto
a Câmara grita, pregando no deserto. Informou que saiu uma publicação muito boa com
o Senhor Presidente no Jornal Belvedere, dizendo que em 2008 a mineradora tentou
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passar esse material dentro de Sabará em troca de um pronto socorro para a cidade que
definitivamente não aceitou, ou seja, já tentaram por diversas localidades e hoje tentam
em Nova Lima. O vereador Renato Faria Silva apoiou e disse que quer assinar o
requerimento. Afirmou que devem discutir melhor, observar o impacto e verificar se
compensa receber algum benefício, visto que Sabará, onde não há hospital, não quis. O
vereador Cássio Magnani Júnior lembrou que a mineradora conversou somente com o
Galo, mas existem as comunidades da Bela Fama, Nova Suíça, Bicalho, Santa Rita e
Vale do Sol que devem receber orientações e informações técnicas. Comunicou que o
Dr. Juarez Rabello na mesma publicação disse: “não tem o menor sentido a preocupação
por parte de integrantes da Câmara Municipal e de moradores. A estrada é pública e tem
capacidade para receber as carretas”. Indagou como foi capaz de fazer uma
manifestação desta, quer dizer, se a estrada é pública que se dane a população. Destacou
que não são contra nenhum tipo de desenvolvimento e progresso, mas é muito estranho
que se faça desta forma que agora estão compreendendo, porque ninguém quer, eles
resolveram fazer por Nova Lima. Falou que se for provado que os impactos são
mínimos, considera concebível admitirem uma contrapartida que beneficie a população,
mas se for altamente impactante como parece, acha que não devem admitir. Registrou:
“Eles estão do lado da linha férrea, pode custar alguma coisa, mas paciência, que façam
o transporte pela linha férrea da Vale ou desçam no Belvedere e pega a 040. Volto a
falar, só porque é bairro rico não pode receber, e os nossos bairros pobres podem
receber”. Explicou que o requerimento é no sentido de acionar o CODEMA e exigir o
cumprimento das suas competências. O vereador Luciano Vitor Gomes congratulou
com as palavras do vereador Cássio. Ressaltou sua preocupação quanto ao trânsito
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intenso, às comunidades de Bela Fama, Nova Suíça e Honório Bicalho, envolvidas no
percurso e desconsideradas pela mineradora que conversou apenas com o Galo.
Destacou outra preocupação, pois quando a mineradora esteve na Câmara, apresentou
no data show toda documentação que considera necessária e o Dr. Juarez Rabello disse
que a empresa está apta e licenciada para realizar o transporte. Falou que está na hora de
inverter a situação, assim, devem estipular condicionantes, solicitar ao CODEMA que
faça a avaliação e pedir ao Ministério Público que interceda no sentido de segurar, na
forma da lei, qualquer ação da mineradora que está munida de documentos e acha que já
pode passar. Afirmou que está de pleno acordo com o requerimento e se coloca à
disposição enquanto relator da Comissão do Meio Ambiente visto a importância de
segurar agora porque depois que passar o primeiro caminhão será difícil. O Senhor
Presidente lembrou que para eles saírem na MG 030 têm que passar dentro do Galo e é
ali que podem pará-los. O vereador Cássio Magnani Júnior ressaltou que os trechos em
que a MG 030 corta a zona urbana passam a ser jurisdição do município. O Senhor
Presidente indagou como o CODEMA não conseguiu ver até hoje uma atrocidade
dessas. Salientou que os caminhões vão passar a vinte metros da sua casa e sabe que
terão dificuldades, pois os moradores do Vale do Sol conseguiram impedir a passagem
de caminhões de minério da antiga MBR. O vereador Luciano Vitor Gomes solicitou ao
apoio parlamentar que faça o levantamento de uma empresa especializada em impacto
ambiental para realizar um estudo e orientá-los. O vereador Cássio Magnani Júnior
concordou. Relatou que um Senador que não vê há mais de doze anos, ligou hoje para
ele por causa disso, pedindo que visse com carinho e olhos mais tranqüilos. Destacou
que devem acionar o deputado federal Vítor Penido e outros deputados estaduais para
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ajudá-los. O vereador Ailton Soares Amaral destacou que quem trafega na BR 040 vê o
perigo, estrago e sujeira provocados pelas carretas. O vereador Sandro Lima
parabenizou o vereador Cássio, endossou as palavras dele e dos demais colegas.
Registrou que é um absurdo, pois vai gerar impactos diários na vida da população.
Afirmou que faz parte desse coro, estarão à frente dessa batalha e defenderão os
interesses dos munícipes. Requerimento aprovado por 06 votos. O vereador José
Guedes indagou o Senhor Presidente sobre o fórum da alça aprovado por requerimento
de sua autoria. Afirmou que há dez anos vê notícias em jornais informando que a alça
vai ser concretizada, mas nunca saiu do papel. O Senhor Presidente esclareceu que foi
assinado um termo de compromisso para a edificação da alça que terá a execução do
Dnit. O vereador Luciano Vitor Gomes sugeriu transformar o pedido do vereador José
Guedes em requerimento da Casa solicitando seja enviado para a Câmara os acordos
assinados para que possam avaliar e tornar público. O vereador José Guedes concordou.
Requerimento aprovado por 06 votos. O vereador Renato Faria Silva solicitou que a
Casa envie moção de pesar aos familiares do Senhor José Roberto Ferrari, mais
conhecido como Foca. Os vereadores Ailton Soares Amaral e Luciano Vitor Gomes
pediram para assinar. Requerimento aprovado por 06 votos. O vereador Luciano Vitor
Gomes propôs que a Casa envie Moção de Congratulação ao Retiro Sport Club que
completará 95 anos no dia primeiro de julho. Ressaltou que se trata de um clube
batalhador que tem tradição no município, celeiro de grandes atletas e, como o Villa
Nova, é patrimônio e parte da história de Nova Lima. Salientou que o Retiro resistiu a
tudo, tempo, adversidades e, hoje, conta com uma boa estrutura. Parabenizou o vereador
Ailton, enalteceu as comemorações feitas, como o jornal e o show do Belo, onde
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estiveram presentes os vereadores Cássio, Sandro, Marcelino e ele; disse que o evento
foi muito bem organizado, um fechamento com chave de ouro. O vereador José Guedes
falou que quer assinar, parabenizou o colega Ailton, presidente do clube, quem há
muitos anos luta e participa da vida do Retiro Sport Club. O vereador Ailton Soares
Amaral registrou: “Venho agradecer o apoio do prefeito Carlinhos, em seu nome
agradeço todas as Secretarias pelo empenho e ajuda, a presença dos vereadores no
show, dos parceiros de caminhada, Gilberto, Muthula, Binha, Toni, Marquinhos,
Leandro, colaboradores e diretores. Agradeço pelo sucesso do show do Belo,
promovido em comemoração aos nossos 95 anos. Gostaria de agradecer o Major
Negraes e todo policiamento militar pela segurança do evento, o Secretário Flávio de
Almeida e a Guarda Municipal pelo apoio. Mas, infelizmente, tem pessoas que não
estão preparadas para assumir o comando do policiamento, porque o poder, às vezes,
sobe à cabeça, não sabendo, assim, conduzir com educação e sem arrogância situações
que não os compete, fato ocorrido no show. O Tenente Rodrigues estava no comando,
infelizmente ainda existem pessoas assim. Gostaria de deixar bem claro que quando
resolvemos fazer o show, primeiramente nos preocupamos com a segurança e jamais
deixaríamos de cumprir todas as exigências necessárias para realizar um show de
tamanha grandeza. Informo que faltou respeito com minha pessoa ao acharem que não
me preocuparia com a segurança, sou um homem público, sou pai e não sou
irresponsável, estavam presentes minha esposa, meus filhos, meus irmãos, além de todo
público. Pessoas tentaram atrapalhar o show. Espero que tenha sido de bom agrado e
que tenham gostado e peço desculpas por algumas falhas, pois somos humanos sujeitos
a erros, mas para nós o show foi um sucesso. Obrigado”. O vereador Cássio Magnani
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Júnior concordou com o vereador Luck e comunicou que tinha a intenção de fazer esta
moção de congratulação em comemoração aos 95 anos do Retiro, especialmente ao
colega Ailton pelo grande momento na história do clube. Disse que o Retiro é um
fenômeno, pois não é fácil para um clube amador manter estrutura e patrimônio de
forma vitoriosa. Os vereadores Renato Faria Silva e Sandro Lima parabenizaram o
vereador Ailton. Requerimento aprovado por 06 votos. O Senhor Presidente passou a
presidência ao vice, informou que encaminharia requerimento pedindo ao prefeito que
determine à Secretaria de Trânsito e Transportes que atenda a seguinte solicitação com
mais de mil assinaturas: “Os alunos da Faculdade de Direito Milton Campos,
preocupados com a situação caótica que se encontram as Ruas Senador Milton Campos
e Ministro Orozimbo Nonato no Bairro Alameda da Serra, vêm, por meio do Diretório
Acadêmico Orozimbo Nonato, comunicar à prefeitura de Nova Lima o fato e solicitar
que sejam tomadas as providências cabíveis para resolver o problema. As ruas estão
completamente tomadas por caminhões, ônibus e carros estacionados, inclusive nos
lugares em que há pouca visibilidade, como nas curvas, atrapalhando demasiadamente o
tráfego e colocando em risco a vida dos condutores que passam diariamente pela rua.
Assim, é de extrema urgência que sejam tomadas as providências cabíveis pela
prefeitura de Nova Lima para resolver o problema diário no tráfego das supracitadas
ruas”. Requerimento aprovado por 06 votos. O Senhor Presidente reassumiu a
presidência. Quando o vereador José Guedes ia se manifestar no Grande Expediente, o
Senhor Presidente constatou a ausência de quórum, agradeceu a presença de todos e,
sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. ________________________

