Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia primeiro de julho de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e quinze minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores
vereadores: José Geraldo Guedes – Presidente e Silvânio Aguiar Silva – Secretário. O
Senhor Presidente solicitou a chamada dos vereadores presentes; constatando-se a
existência de número legal conforme as assinaturas apostas no livro próprio,
verificando-se a ausência dos vereadores André Luiz Vieira da Silva e Nélio Aurélio de
Souza. Sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu os trabalhos e convidou todos
para, de pé, ouvir o Hino Nacional. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor
Presidente, pela ordem. Gostaria que o senhor dispensasse o Hino Nacional”. O Senhor
Presidente: “consulto o Plenário sobre a solicitação do vereador Silvânio Aguiar. Os
vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos”. Logo após,
o Senhor Presidente comunicou que a Ata da Reunião Ordinária do dia vinte e oito de
junho de dois mil e dezesseis e as Atas das Reuniões Solenes dos dias vinte e nove, e
trinta de junho de dois mil e dezesseis foram encaminhadas aos gabinetes para os
vereadores conferirem-nas. Colocou-as em discussão, nenhum vereador se manifestou.
O Plenário aprovou as três Atas. O Senhor Presidente: “leitura de correspondências,
inexistente. Apresentação de proposições e pareceres, inexistente. Segunda parte.
Primeiramente solicito ao Senhor Secretário a leitura das emendas propostas ao Projeto
de Lei nº 1.587/2016, autoria do Poder Executivo, que “Estabelece Diretrizes Gerais
para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária do exercício de 2017 e dá outras
providências”.

A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira: “Senhor Presidente,
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questão de ordem. Senhor Presidente, vereadores, Mesa Diretora, eu vou pedir, Senhor
Presidente, adiamento de votação da LDO. Eu estou trazendo hoje, o prefeito mandou
entregar aqui, agora, um substitutivo do Anexo II – Metas Fiscais. Eu acho que é muito
importante, a gente receber este substitutivo e a gente fazer uma comparação com o que
está no projeto original para que a gente possa votar, realmente, com tranquilidade a
respeito das metas fiscais para o ano de dois mil e dezessete. Então, eu estou pedindo
adiamento de votação da LDO”. O Senhor Presidente: “será concedido, mas eu gostaria
de dizer que o prefeito teve quarta, quinta e, hoje, em cima da hora que ele entrega,
então, a senhora está com razão de pedir adiamento. Marcaremos para a próxima quartafeira, uma extraordinária às dezesseis horas”. O vereador Leci Alves Campos: “Senhor
Presidente, questão de ordem. Boa noite Mesa Diretora, boa noite vereadores, boa noite
público presente. Realmente, Senhor Presidente, eu fiz um comparativo do Anexo II,
das metas de dois mil e dezesseis e das metas de dois mil e dezessete e, realmente, até
antes da reunião, eu estava comentando com o corpo jurídico que existem diversos itens
que não estavam corretos e, para minha surpresa, chegou o Anexo II para ser substituído
e eu acho que cada um de nós vereadores deve fazer a leitura deste documento que está
substituindo porque ele está realmente comungando com a verdade, este novo que está
sendo entregue. Só para vocês terem noção, tem projetos que eles já acabaram e estava
pedindo na meta como manutenção. Como você dá manutenção numa coisa que não
existe? Então, realmente, as metas não estavam corretas e este substitutivo vai melhorar
esse projeto que nós vamos votar e vai clarear para cada um de nós aqui o estudo para
poder votar com

mais

consciência. Muito obrigado”. O vereador Gilson Antônio
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Marques: “questão de ordem, Senhor Presidente. Boa noite senhores vereadores, boa
tarde, não é? Boa tarde, público presente, em especial, eu queria fazer um
agradecimento aí ao povo da Secretaria de Obras, meus assessores e demais
colaboradores que vieram prestigiar a reunião de hoje. Muito obrigado a cada um de
vocês”. O Senhor Presidente: “então, estão convocados os senhores vereadores para a
reunião extraordinária para quarta-feira, às dezesseis horas. No nosso Regimento
Interno, nós temos que ter o prazo que daria na quarta-feira. Os senhores estão
convidados, dezesseis horas de quarta-feira”. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio:
“Senhor Presidente, eu só quero registrar aqui a presença do ex-vereador Antônio
Cosme, Toninho do Cruzeiro, Wilson Otero, secretário do PRTB e o presidente do PPS,
Reginaldo Silva. Obrigado Presidente”. O Senhor Presidente: “está encerrada a reunião
de hoje e convido a todos para a próxima quarta-feira, às dezesseis horas. Obrigado, boa
noite”._________________________________________________________________

