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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e oito 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 do vereador Marcelino Antônio Edwirges.
O Senhor Presidente convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Em seguida, o
Senhor Secretário determinou a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia quatorze de
junho de dois mil e onze. Em votação, foi aprovada. O Senhor Secretário proferiu
leitura do manifesto que trata de assunto de interesse do município: “Manifestação
Cratera MG 030. Os cidadãos de Nova Lima promoverão um manifesto na MG 030
devido à falta de manutenção e cuidados com a rodovia. Uma cratera no sentido Nova
Lima - Belo Horizonte, nascida há quase um ano, tomou metade da pista permitindo a
passagem somente de um carro por vez, causando lentidão e engarrafamento na estrada
em horários de pico. A cratera aumenta a cada dia por constantes deslizamentos de terra
e por sorte não desabou totalmente, provocando talvez uma catástrofe. Faça a sua parte!
Cobre o que lhe é de direito! Atitude Nova Lima. Carreata no dia dois de julho.
Concentração: Praça Bernardino de Lima, às nove horas. Destino: cratera da Rodovia
MG 030”. Atendendo solicitação do vereador José Guedes, o Senhor Secretário proferiu
leitura da correspondência: “Os integrantes da ONG Acorda Nova Lima, cidadãos novalimenses, vêm perante esta Casa manifestar seu repúdio a todos os atos imorais e ilegais
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praticados pela atual administração do nosso município. Viemos aqui para dizer que
nem tudo está perdido e que é possível acreditar na construção de um país, um estado e
especialmente uma cidade com respeito, zelo, ética e moral. Viemos aqui para dizer que
as pessoas boas, honestas, que constroem dia a dia esta cidade não podem ficar de
braços cruzados enquanto os maus políticos assumem o controle das nossas vidas. A
politicagem é o câncer desta sociedade, corrompe tudo de bom que levamos anos para
construir e leva as pessoas que se diziam boas a fazerem coisas que até o céu dúvida.
Contra a politicagem declaramos guerra neste instante. Lutaremos por uma política
embasada na ética, na moralidade, no respeito com o dinheiro público e principalmente
por uma política limpa e transparente. Não podíamos assumir outra postura senão
requerer a esta Casa a instauração de processo administrativo contra o atual prefeito de
Nova Lima, o Sr. Carlos Roberto Rodrigues, pela prática de condutas desassociadas da
legalidade, ética e moral. Tal pedido está amparado pelo art. 4º e 5º do Decreto Lei 201
de 1967. Face ao exposto, os integrantes da ONG Acorda Nova Lima vêm requerer que
a Câmara Municipal, detentora do direito/dever de fiscalizar os atos do poder Executivo,
a posicionar quanto as inúmeras denúncias apresentadas na exordial anexa, e que
proceda à votação para seu recebimento, bem como a constituição de Comissão para as
avaliações necessárias nos ditames dos incisos do artigo 5 do referido diploma legal, e
que ao final venha pronunciar decisão política para cassar o mandato do Prefeito
Municipal, o Sr. Carlos Roberto Rodrigues”. Continuando, o Senhor Presidente
solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Decreto
Legislativo nº 216/2011, autoria dos vereadores Nélio Aurélio de Souza e Luciano Vitor
Gomes, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. José Reinaldo
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de Lima”; 2) Projeto de Decreto Legislativo nº 217/2011, autoria do vereador Luciano
Vitor Gomes, que “Concede Título de Cidadania Honorária de Nova Lima à Sra. Maria
Letícia Nunes da Fonseca”; 3) Projeto de Decreto Legislativo nº 218/2011, autoria dos
vereadores Luciano Vitor Gomes, Nélio Aurélio de Souza, Sandro Lima, Ronaldes
Gonçalves Marques, Ailton Soares Amaral e José Raimundo Martins, que “Concede
Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Luiz Hélio Lodi”; 4) Projeto de
Decreto Legislativo nº 219/2011, autoria dos vereadores José Raimundo Martins e
Luciano Vitor Gomes, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr.
Marcos Roberto Horta”. O Senhor Presidente comunicou que nomearia as Comissões
Especiais no decorrer da semana porque são vários projetos e os autores não podem
participar da comissão. O vereador José Guedes disse que foi relatada a história da Festa
do Cavalo que era e é um evento maravilhoso, entretanto naquele tempo era muita
dificuldade, não cobravam do povo, acontecia praticamente dentro do esgoto e a céu
aberto. Ressaltou que o que dói em Nova Lima é que aos poucos tomaram a Festa do
Cavalo do Clube do Cavalo. Parabenizou o Mosquitinho e os autores por lembrarem-se
do Marcos Horta, pessoa que batalha não apenas na Festa do Cavalo, mas em prol das
festividades em Nova Lima. O Senhor Secretário justificou ao público presente que
enxugaram a pauta devido à homenagem que seria prestada, no entanto farão uma
próxima reunião em data que já estariam de recesso parlamentar, mas trabalharão
normalmente para dar encaminhamento aos projetos sem prejuízo. No Grande
Expediente o vereador José Guedes registrou: “Há 40 anos que o Carlos Roberto
Rodrigues apronta em Nova Lima, e sempre existiram pessoas que acobertam suas
atrapalhadas. É um absurdo. Mas parece que a casa caiu, ele perdeu o comando da
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Prefeitura há muito tempo. Comenta-se na cidade que na Prefeitura existem mais de um
Prefeito, chego até a concordar com este fato e vou mais além, têm pessoas na
Prefeitura que mandam mais que o Prefeito, é uma vergonha! A Prefeitura virou casa da
mãe Joana e quem perde com isso é o povo, principalmente nossos filhos e netos que
sofrerão em futuro muito próximo o reflexo deste desmando. Para quem não sabe, fui
informado que o Prefeito terá que devolver aos cofres públicos mais de três milhões de
reais. Em alguns processos ele recorreu, mas em outros já foi punido, gostaria de saber
de onde ele vai retirar esta vultuosa quantia, pois pelos meus cálculos em 6 anos e meio
de mandato, ele recebeu aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais. Processos julgados
concluídos: 1) ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Vale dos Cristais – Terá que
devolver mais de 1 milhão e 500 mil reais, obra super faturada. 2) Carro Honda Civic –
Super faturamento, terá que devolver aos cofres públicos. 3) Festa do Cavalo 2008 –
Falta de licitação, terá que devolver 950 mil reais. Tentaram me comprar, queriam que
eu mudasse de partido, gravei tudo e ingressei na justiça. Autoridades, nós temos que
ficar alerta, o episódio da Engefor é um pingo d’água no oceano. Em Nova Lima o
errado que é o certo. Quem questiona a Administração Municipal está sempre errado. O
mais engraçado é que até mesmo ilegalidades e arbitrariedades se tornam corretas nas
mãos da Prefeitura. Agora tenta calar o Ministério Público, por questionar os atos da
Administração do Município. É uma vergonha! Fico triste ao ver Nova Lima nas
páginas de jornais, somente com notícias desagradáveis. Parabéns Dra. Ivana pela
iniciativa. Que este seja o primeiro passo para desmascarar as atitudes ilegais dos atuais
administradores. Prefeito, não adianta querer justificar o injustificável. Recebi há pouco
a notícia que o desembargador determinou que a Engefor devolva o terreno à Prefeitura,
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se for verdadeira a notícia, fica comprovado que o Prefeito errou feio. Graças a Deus
parece que não estarei enxugando gelo, pois acho que a água vai secar. Nova Lima está
acordando”. Na seqüência, o Senhor Presidente procedeu à Homenagem à Gabriela
Sales Magnani e solicitou ao pai dela, vereador Cássio Magnani Júnior e ao autor do
requerimento, vereador José Raimundo Martins, que a conduzissem à Mesa. Informou
que a Câmara Municipal tem a honra de receber a belíssima ganhadora do Concurso
Gata do Mineiro 2011, a nova-limense Gabriela Sales Magnani. Disse que para eles,
legisladores, é um imenso orgulho homenagear com menção honrosa a Gabriela pela
consagração ao título Gata do Mineiro. Registrou que o Villa Nova foi o grande
campeão mineiro da beleza feminina em 2011: a Gabriela saiu vitoriosa como a musa
do Leão do Bonfim, um concurso realizado pela internet onde obteve mais de duzentos
e oitenta e seis mil votos, ou seja, mais de três vezes o número da população do
Município de Nova Lima. Relatou que em 2010, a Gabriela foi eleita Miss Nova Lima e
agora garantiu mais um troféu para o Leão deixando os nova-limenses ainda mais
orgulhosos e satisfeitos. Salientou que ao homenagearem a Gabriela reconhecem o seu
esforço, proclamam a sua beleza e reforçam o carinho de toda Nova Lima, pois essa
vitória demonstra a tradição do Villa Nova e engrandece a cidade. Falou que, assim,
acolhem a iniciativa do vereador José Raimundo Martins para homenagear e
cumprimentar a Gabriela e toda a sua família. Destacou que para abrilhantar esse
momento, recorda que hoje, 28 de junho, o Villa Nova Atlético Clube comemora 103 de
anos de fundação, o bravo Leão do Bonfim teima na sua longa sobrevivência, numa era
em que os clubes que não são de massa estão desaparecendo diante da globalização e da
atual conjuntura histórica. Parabenizou o glorioso Villa Nova pelo seu aniversário e a
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Gabriela que representa o Leão. O vereador José Raimundo Martins destacou que esta é
uma das mais justas homenagens prestadas pelo Poder Legislativo. Ressaltou as origens
da maravilhosa moça, seus avós paternos Cássio Magnani e Dona Teresa, avós
maternos Tião Tupamaro e Dona Conceição, a querida Dona Nega, exemplos de
pessoas brilhantes em Nova Lima. Salientou que a Gabriela traz no sangue o espírito
comunitário, é exemplo de juventude e respeito, traduz carinho, ternura e coragem.
Relatou que é necessária muita coragem para ser candidato em qualquer circunstância, a
Gabriela se candidatou e se expôs numa cidade com dezenas de moças bonitas e
conseguiu em 2010, com sua beleza, se eleger Miss Nova Lima com muita dignidade.
Informou que mais uma vez a Gabriela teve a coragem monstro de enfrentar câmeras de
televisão e representar o glorioso Villa Nova contra a imensa torcida do Atlético e do
Cruzeiro, conquistando em 2011 o título de musa do futebol mineiro. Registrou que a
Gabriela possui uma beleza natural, espírito e coração generosos, é exemplo para esse
mundo maldoso. Parabenizou a Gabriela e afirmou que gostaria que nascessem milhões
de Gabrielas para que o Brasil se tornasse uma nação mais feliz. Convidou o vereador
Cássio Magnani Júnior para juntos realizarem a entrega da placa à Gabriela. O vereador
Cássio proferiu leitura da mensagem contida na placa: “Gabriela Sales Magnani. A
Câmara Municipal parabeniza a Musa do Mineiro que com muita simpatia e beleza
conquistou esta competição. Sua vitória demonstra a tradição do Villa Nova e
engrandece toda a nossa querida Nova Lima. Homenagem da Câmara Municipal de
Nova Lima”. Logo após, o Senhor Presidente entregou flores à Gabriela. O vereador
Luciano Vitor Gomes manifestou sua satisfação em receber a Gabriela e família.
Elogiou a homenagem proposta pelo vereador Zuca que propicia à Câmara
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oportunidade de fomentar atitudes corajosas que além de levarem o nome de Nova
Lima, servem de exemplo para que a juventude busque ações saudáveis. Enalteceu o
vereador Cássio, pai vaidoso que tem a família em primeiro lugar junto com o povo de
Nova Lima, afirmou que sabem do comprometimento dele. Registrou que é uma grande
alegria para os vereadores, todos se sentem pais do trabalho que a Gabriela
desenvolveu, elevando o nome de Nova Lima. Destacou que a beleza da Gabriela não é
simplesmente física, é uma beleza que transcende, todos sabem a boa filha que ela é, a
boa colega, a boa companheira e estudante dedicada; salientou que são valores que
devem ser exaltados para que ela se sinta cada vez mais fortalecida a permanecer como
é e a crescer cada vez mais. O vereador José Guedes afirmou que Nova Lima tem 80 mil
habitantes, no entanto a Gabriela conseguiu 286 mil votos, o que não é fácil. Destacou
que o Villa Nova ganhou um grande presente, fica alegre em saber que a Gabriela é
villa-novense e sempre vai aos jogos do clube. Parabenizou às famílias Magnani e
Sales, a Gabriela que é linda na aparência e possui uma simplicidade admirável.
Afirmou que Nova Lima precisa urgentemente de jovens com a cabeça de Gabriela. O
vereador Sandro Lima agradeceu e parabenizou a Gabriela pelos títulos trazidos à
cidade e ao povo. Parabenizou o Leão do Bonfim, disse que foi muito merecido e
registrou que passaram muito à frente de Atlético, Cruzeiro e América. Afirmou que
está muito feliz e parabenizou o vereador Cássio pela família linda e por ser um paizão
coruja que todos os dias fala das filhas com muito orgulho. O vereador Ronaldes
Gonçalves Marques rendeu homenagens às famílias Sales e Magnani, falou que a
Gabriela representa os valores das duas famílias. Contou que disse ao vereador Cássio,
inúmeras vezes, que ele tem filhas maravilhosas, lindas fisicamente, mas possuem uma

8

beleza incomum na maneira de tratar as pessoas, na educação, simpatia, sabedoria, garra
e fibra em tudo que fazem. Lembrou que quando retornou à Câmara, a Gabriela
trabalhava no gabinete do pai, e ficava encantado ao encontrá-la nos corredores,
sorrindo, cumprimentando todos, demonstrando felicidade e irradiando alegria. Afirmou
que isso faz da Gabriela uma pessoa gloriosa que representa a instituição que todos
amam: o glorioso Villa Nova, e a cidade de Nova Lima, seja como miss ou musa do
mineiro. Registrou que ela demonstrou coragem e fez por merecer, 286 mil pessoas
votaram pela internet porque queriam vê-la vitoriosa; a Câmara Municipal de Nova
Lima e todos os vereadores se sentem honrados. Desejou-lhe sucesso, que Deus a
proteja e abençoe seus caminhos. O vereador Ailton Soares Amaral parabenizou o
paizão Cássio e a Gabriela, ressaltou que sua beleza natural e simplicidade coroam o
merecido título. O vereador Renato Faria Silva pediu desculpas pelo atraso, informou
que estava em Conceição do Mato Dentro numa reunião de vereadores da frente
estadual das cidades mineradoras em defesa dos royalties; contou que saiu às dezesseis
e trinta daquele município, por isso chegou neste momento. Registrou que o vereador
Cássio é um pai maravilhoso e a Vera uma mãe maravilhosa. Parabenizou a Gabriela e
contou que todos torceram demais para que ela alcançasse a vitória. Parabenizou o
vereador Cássio e família. O vereador Cássio Magnani Júnior agradeceu a todos os
vereadores que se empenharam e participaram intensamente da votação, aos gabinetes,
servidores da Câmara e a toda população. Afirmou que não se cansa de ser
rigorosamente fiel ao povo de Nova Lima, pois tem o privilégio de ser premiado pela
população reiteradas vezes com mandatos e agora com a votação estupenda obtida pela
Gabriela; disse que isso é produto da população da cidade que compreendeu, se
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empenhou na campanha, viu na Gabriela a grande candidata e pessoa que continua
transitando no meio de todos, sempre com um sorriso e humildade nos contatos.
Registrou que sua palavra é de gratidão, tem grande orgulho de viver este momento com
a Gabriela, sua vitória e performance brilhante de levar o nome de Nova Lima e do
Villa Nova ao cenário mineiro, o que foi divulgado em todos os meios de comunicação.
Ressaltou que o Villa Nova faz, hoje, 103 anos conforme foi lembrado pelo Senhor
Presidente. Agradeceu ao Zuca pela iniciativa, a todos os vereadores pela votação
unânime e rogou a Deus que sempre os ilumine para que tenham iniciativas de
prestarem homenagens que orgulham todo o município. Agradeceu a todos, declarou
que é um marco e extremamente honroso para ele e as famílias Magnani e Sales. Deixou
seu testemunho sobre a Vera, excepcional, excelente e grande mãe que se dedica
permanentemente à boa criação e educação das filhas. A Gabriela Sales Magnani
agradeceu todos os villa-novenses e nova-limenses que votaram. Relatou que recebeu o
convite para participar do concurso e com grande felicidade falou que só participaria
representando o Villa Nova que é o time querido da sua cidade, para o qual torce desde
criança. Salientou que está muito feliz, pois deu tudo certo. Agradeceu todos os
vereadores, o Zuca pela linda homenagem e afirmou que está muito emocionada.
Agradeceu sua família que lhe deu força para participar do concurso e lutou com ela
para que este momento se tornasse realidade. Contou que a princípio achou que seria
impossível ganhar, mas com garra e força iguais as do Leão conseguiu vencer. O Senhor
Presidente informou que há vinte anos vive em Nova Lima e se emociona muito com
tudo que se faz pelo Villa Nova. Parabenizou o autor da homenagem, a Gabriela e
família, o vereador Cássio e a Vera pela filhas lindas e educadas. Parabenizou o Villa
pelos 103 anos. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. ______________________________
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