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Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia quatro de outubro 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 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 Secretário informou que o vereador Renato
Faria Silva se retirou por estar se recuperando de uma cirurgia. 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 vinte de setembro de dois mil e
onze. Em discussão, o vereador José Guedes lembrou que entrou com um projeto de
denominação de rua, no qual homenageia Padre João; solicitou ao Senhor Presidente
que confira se existe a lei dos noventa dias e, caso não exista, deseja retornar com o
projeto. O Senhor Presidente afirmou que o vereador José Guedes será atendido. O
vereador Cássio Magnani Júnior esclareceu que na semana passada quando questionou
o fato de constar na pauta um parecer sem assinaturas, foi injusto com uma pessoa que é
muito carinhosa e competente: o Diego. Afirmou que se desculpa publicamente, pois o
parecer foi feito porque solicitou ao Diego que fizesse. Relatou que mudaram de idéia
no curso da semana, mas na correria não disse a ele para suspender a elaboração.
Salientou que o Diego é uma pessoa extremamente competente e atenciosa com todos
os vereadores. Em votação, a ata foi aprovada. Em seguida, o Senhor Secretário proferiu
leitura de ofício da Procuradora Jurídica da Câmara informando que a Sra. Irany Braga,
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Gerente de Meio Ambiente da AngloGold Ashanti, comparecerá à Casa no próximo dia
onze de outubro, às dezessete horas e trinta minutos, para prestar esclarecimentos sobre
os trabalhos realizados na região do Matadouro. O Senhor Presidente solicitou aos
vereadores o favor de chegar um pouquinho mais cedo no dia onze para receber a
Gerente de Meio Ambiente da AngloGold Ashanti. Continuando, o Senhor Presidente
solicitou a leitura da proposição que deu entrada na Casa: Projeto de Lei nº 1.172/2011,
autoria do Poder Executivo, que “Institui o Programa Municipal de Desenvolvimento da
Produção Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo – Pró-Artesão”. Encaminhado à
Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. O Plenário, consultado pelo
Senhor Presidente, autorizou a entrada das proposições na Casa: 1) Projeto de Lei
nº 1.173/2011, autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a abertura de Crédito
Adicional Suplementar majorando o Orçamento do Poder Legislativo do Município de
Nova Lima – exercício de 2011, dispostos na Lei Municipal nº 2.186 de 27/12/2010”.
O Plenário autorizou a dispensa de pareceres e interstícios para a votação deste projeto;
2) Proposta Orçamentária para o exercício de 2012, autoria do Poder Executivo: Projeto
de Lei nº 1.174/2011, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova
Lima para o exercício financeiro de 2012 e Projeto de Lei nº 1.175/2011, que “Dispõe
sobre a concessão de Auxílios, Contribuições e ou Subvenções Sociais”. Encaminhada à
Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas para emissão de parecer.
Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação: 1) Projeto de
Decreto Legislativo nº 226/2011, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova
Lima ao Sr. Firmino Melo”. Em única votação. Em discussão, o vereador Luciano Vitor
Gomes parabenizou o vereador Nélio Aurélio de Souza, autor do projeto, pela justa
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iniciativa que visa homenagear uma pessoa muita querida por toda Nova Lima.
Registrou seu voto favorável. O vereador Ronaldes Gonçalves Marques relatou que
conheceu o Xerém quando estava à frente dos trabalhos administrativos no Hospital
Nossa Senhora de Lourdes, num período em que o hospital enfrentava extrema
dificuldade e sua pior fase. Falou que percebeu, desde aquela época, quem era o Xerém
em relação à dedicação e maneira de trabalhar principalmente com os doentes, assim,
passou a admirá-lo e a gostar muito dele. Informou que quando teve a felicidade de ser
prefeito de Nova Lima e, por conseqüência, presidente do conselho deliberativo do Villa
Nova, pôde verificar ainda mais a dedicação e o carinho que o Xerém tinha em suas
atividades junto ao clube. Afirmou que, com muita honra e alegria, antecipa seu voto
favorável. Parabenizou o autor e ressaltou que é de muita propriedade esta grande
homenagem que o Xerém receberá da Casa. Em votação, aprovado por 07 votos e
encaminhado à promulgação; 2) 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”.
Retirado de pauta devido à ausência do autor; 3) Substitutivo ao Projeto de Lei
nº 1.169/2011, que “Institui o Dia Municipal do Imigrante Inglês”. Em primeira
votação, aprovado por 06 votos; 4) Projeto de Lei nº 1.173/2011, que “Autoriza a
abertura de Crédito Adicional Suplementar majorando o Orçamento do Poder
Legislativo do Município de Nova Lima – exercício de 2011, dispostos na Lei
Municipal nº 2.186 de 27/12/2010”. Em primeira e segunda votação, aprovado por 07
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votos e encaminhado à sanção. Na seqüência, o Senhor Presidente colocou em
discussão e votação requerimentos de autoria dos vereadores Renato Faria Silva e
Cássio Magnani Júnior: 1) “Requer que esta respeitosa Casa solicite ao Poder Executivo
que proceda em caráter de urgência com o processo de saneamento básico na
comunidade do Bairro Capela Velha”; 2) “Requer que esta respeitosa Casa realize um
Debate Público para discutir a ‘Democratização da Mídia’”. Os dois requerimentos
foram aprovados por 05 votos. O Senhor Presidente propôs requerimento verbal
atendendo pedidos de moradores do Bairro Parque Aurilândia. Relatou que eles temem
que aconteça uma desgraça a qualquer hora, como um atropelamento com morte porque
os carros passam em alta velocidade no local. Solicitou ao município que realize um
estudo e instale quebra-molas ou uma passarela. O vereador Ailton Soares Amaral disse
que quer assinar o requerimento. Aprovado, 05 votos. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou
encerrada a reunião. _____________________________________________________

