Ata dos trabalhos da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia quatorze de janeiro de dois mil e dezessete, às dezessete horas, quarenta e cinco
minutos, reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos
senhores vereadores: José Guedes – Presidente, Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo – Vice-Presidente e Alessandro Luiz Bonifácio – 1º Secretário. O Senhor
Presidente: “solicito a chamada dos vereadores presentes”. O Senhor Secretário:
“vereador Alessandro Luiz Bonifácio, vereador Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo, Ederson Sebastião Pinto, Fausto Niquini Ferreira, Flávio de Almeida, José
Carlos de Oliveira, José Geraldo Guedes, Silvânio Aguiar Silva, Tiago Almeida Tito,
Wesley de Jesus Silva”. O Senhor Presidente: “sob a proteção de Deus e em nome do
povo nova-limense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa
reunião extraordinária. Primeira parte, a Ata da Reunião Ordinária do dia três de janeiro
de dois mil e dezessete foi encaminhada aos gabinetes para conferência. Em discussão a
Ata, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada, dez
votos. A Ata da Reunião Especial do dia três de janeiro de dois mil e dezessete foi
encaminhada aos gabinetes para conferência. Em discussão a Ata, em votação a Ata, os
vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada, dez votos. Leitura de
correspondências, inexistente”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente,
Senhor Presidente”. O Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Silvânio Aguiar”.
O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu acredito... Boa tarde para o
Senhor, boa tarde para o público presente. Eu acredito que a gente, até pelo calor do
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momento aqui, já é a segunda reunião que a gente tem esquecido aí do Hino Nacional. É
certo que em alguns momentos a gente pede, mas o... Regimentalmente, o Hino
Nacional é para ser executado e eu gostaria que fosse”. O Senhor Presidente:
“apresentação de proposições, inexistente. Leitura de parecer. Solicito ao Senhor
Secretário a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas referente aos projetos relativos à Proposta Orçamentária, exercício 2017: Projeto
de Lei 1.609/2017, que “Autoriza a Revisão do Plano Plurianual – PPA 2014/2017”,
Projeto de Lei 1.610/2017, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Nova Lima para o exercício financeiro de 2017”. Solicito ao Senhor Secretário a leitura
do Projeto de Lei 1.611/2017, que “Dispõe sobre a Concessão de Auxílios,
Contribuições e ou Subvenções Sociais”. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio:
“Senhor Presidente, quero... Boa tarde, público presente, senhores vereadores, pedir
Vossa Excelência que consultasse o Plenário para que nós possamos dispensar os
interstícios de todas as comissões hoje e colocar a LOA em votação hoje, por favor”. O
Senhor Presidente: “consulto a proposta... Consulto o Plenário sobre a solicitação do
vereador Alessandro Bonifácio. Os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado, dez votos. Consulto... Já foi consultado, então, para que o Projeto de Lei
1.609/2017, 1.610/2017, 1.611/2017, todos referentes à Proposta Orçamentária possam
ser votados nesta oportunidade. Aqueles que concordam permaneçam como estão.
Aprovado, dez votos. Desta forma, na segunda parte da reunião, teremos a votação dos
projetos 1.610, 1609 e 1.611, que compõem a peça orçamentária e seu substitutivo para
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o exercício de 2017. Segunda parte, discussão e votação de projetos. Em discussão o
Projeto de Lei 1.609/2017, que “Autoriza a Revisão do Plano Plurianual – PPA
2014/2017”. Os vereadores que concordam permaneçam como estão”. O vereador
Wesley de Jesus Silva: “Presidente... Só uma... Pela ordem, Presidente. Pela ordem,
Presidente”. O Senhor Presidente: “pela ordem, vereador...”. O vereador Wesley de
Jesus Silva: “o Senhor já está colocando em pauta o projeto para aprovar?”. O Senhor
Presidente: “sim”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “vai ler antes uai. Vai ler o
projeto antes. Ah, então está bom. Obrigado. É porque está muito barulho, Procurador.
Eu não estou conseguindo entender”. O Senhor Presidente: “O PPA 2014 está em
votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, dez votos.
Encaminho o Projeto de Lei 1.609/2017 à sanção. Vou pedir o... Em discussão o Projeto
de Lei, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Lima”. Pediria ao
Secretário... Solicito ao Senhor Secretário a leitura das emendas. Em discussão as
emendas”. O Senhor Secretário proferiu leitura da Mensagem nº 01/2017, de 14 de
janeiro de 2014, referente à proposta de retificação do Projeto de Lei Orçamentária
Anual 2017. O Senhor Presidente: “em discussão as emendas. Em discussão as
emendas”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente, pela ordem”. O vereador
Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente”. O Senhor Presidente: “pela ordem,
vereador Silvânio”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu não
conheço o anexo a que se trata esse documento. Eu gostaria de solicitar, Senhor
Presidente, ou que o Senhor esclarecesse qual que é esse anexo, ou seja, de onde está
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saindo a verba para aumentar aqui o repasse da Câmara ou então que a gente pudesse
interromper um pouco a reunião e fazer uma discussão sobre essa...”. O Senhor
Secretário: “vereador, não vamos lá na sala de reuniões não. Eu vou ler para o povo.
Transparência, vou ler para eles”. O Senhor Secretário proferiu leitura do Projeto de Lei
1.610/2017, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Lima para o
exercício financeiro de 2017”. O Senhor Secretário interrompeu a leitura. O vereador
Silvânio Aguiar Silva: “Secretário, Secretário. Senhor Presidente, eu vou insistir com o
Senhor mais uma vez... Eu vou... Senhor Presidente... Senhor...”. O Senhor Presidente:
“eu pediria a colaboração de vocês para o bom andamento da reunião”. O vereador
Silvânio Aguiar Silva: “Senhor...”. O Senhor Presidente: “eu pediria, eu pediria...”. O
vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente, pela ordem”. O Senhor Presidente: “por
favor”. O vereador Wesley de Jesus: “posso pedir, fazer um apelo?”. O Senhor
Presidente: “que mantenha silêncio para o bom andamento da reunião”. O vereador
Wesley de Jesus: “Vossa Excelência”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor
Presidente”. O vereador Wesley de Jesus: “Vossa Excelência, posso fazer um apelo?
Gente, aqui, vamos só... Posso, Vossa Excelência, pedir um apelo? Fazer um apelo?
Gente, gente, veja só... Veja só, gente, eu acho que a democracia, a beleza da
democracia é todo mundo poder falar aquilo que pensa e que acredita. Nós temos o
grupinho aqui que acredita que não tem que reduzir e nós temos pessoas que acreditam
que tem que reduzir. Cada um tem essa opinião, só que nós não temos o direito de
insultar uns aos outros. Então, vamos sim... Isso aqui, gente, é a Casa do Povo, da
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democracia, tem que existir respeito daqui e daí. Então, vamos respeitar uns aos outros”.
O Senhor Secretário finalizou a leitura do Projeto de Lei 1.610/2017, que “Estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Lima para o exercício financeiro de
2017”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente. Senhor Presidente, eu
vou insistir em solicitar, porque a gente... Quando ele leu ali, beleza, só que eu não sei
de onde que estão saindo esses dez milhões. E eu gostaria... Eu vou insistir...”. O Senhor
Presidente: “eu pediria novamente que fizessem silêncio. Com essa barulheira a gente
passa a não entender nada da reunião. Aí vocês mesmos não vão entender nada da
reunião. Ele não vai parar a leitura por vocês fazerem barulho. Coxinha, você pode
continuar lendo. Deixa que eles... Eles serão prejudicados”. O vereador Silvânio Aguiar
Silva: “Senhor Presidente”. O Senhor Presidente: “eles serão prejudicados”. O vereador
Alessandro Luiz Bonifácio: “vereador Silvânio, nisso aí eu concordo com Vossa
Excelência, aí nós temos que... Porque eu pedi... Certo. Eu pedi para votar hoje. Acho
que nós ainda não temos conhecimento, você está certo, veio agora do Executivo. Eu
acho sim que Vossa Excelência está certa. No momento, nós irmos ali na sala e ver da
onde que saíram os dez milhões”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “é isso aí. Ótimo,
vereador”. O Senhor Presidente: “está suspensa por cinco minutos a reunião para que
esclareçamos a solicitação do vereador Silvânio”. Reiniciando a reunião, o Senhor
Presidente: “solicito ao Senhor Secretário a leitura das emendas propostas por alguns
vereadores”. O Senhor Secretário proferiu leitura: “Emendas ao Projeto de Lei
1.610/2017. Tiago Almeida Tito, vereador eleito pelo povo de Nova Lima com assento
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nesta augusta Casa Legislativa, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, propõe
as seguintes emenda aditivas ao Projeto de Lei 1.610/2017 “Estima a Receita e fixa a
Despesa do Município de Nova Lima para o exercício de 2017” – Lei Orçamentária
Anual 2017. Ficam priorizadas as emendas ao orçamento de 2017 do município de
Nova Lima, assim detalhadas. Emenda 001/2017: dotação orçamentária: Construção,
reforma e conservação de praças, campos, quadras, ginásios (página 75 do quadro das
dotações por órgãos de governo e da administração). 16.002.001.27.27.813.0661.103.
Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a aquisição e
instalação de aparelhos de ginástica para fins de construção de academia ao ar livre na
Praça do Bairro Galo Velho. Valor: R$ 20.000,00. Emenda 002/2017: dotação
orçamentária: A dotação deverá ser definida pelo Poder Executivo Municipal através de
transferência ou anulação. Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação a ser
definida pelo Poder Municipal a revitalização e restauração da Biblioteca Pública
Municipal. Valor: R$ 300.000,00. Emenda 003/2017: dotação orçamentária:
Atendimento Básico à Saúde (página 49 do quadro das dotações por órgãos de governo
e da administração). 12.002.001.10.10.301.0212. Descrição da emenda: Fica priorizada
a aquisição de aparelhos auditivos para a população carente que aguarda na fila de
espera tal atendimento. Valor: R$ 900.000,00. Emenda 004/2017: dotação orçamentária:
Manutenção do equipamento de odontologia (página 50 do quadro das dotações por
órgãos de governo e da administração). 12.002.001.10.10.301.0212.213. Descrição da
emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a aquisição de próteses dentárias
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fixas e móveis, para a população carente, diminuindo a fila de espera para tal
atendimento. Valor R$ 600.000,00. Emenda 005/2017: dotação orçamentária:
Construção, reforma e conservação de viadutos, passarelas e pontes. (página 73 do
quadro

das

dotações

por

órgãos

de

governo

e

da

administração).

16.002.001.26.26.453.0411.102 Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação
referenciada a Construção de Passarela de Pedestre, próximo ao trevo conhecido
popularmente como Trevo da ACM, Bairros Chácara dos Cristais/Cristais. Valor:
R$ 1.200.000,00”. O Senhor Secretário proferiu leitura da justificativa das emendas
propostas pelo vereador Tiago Almeida Tito. O Senhor Secretário: essas emendas que
eu estou lendo são do vereador Tiago Tito. Tá bom, gente?” O Senhor Presidente: “sim.
Em discussão as emendas do vereador Tito”. O vereador Flávio de Almeida: “Senhor
Presidente, questão de ordem”. O Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Flávio
de Almeida”. O vereador Flávio de Almeida: “bom, Senhor Presidente, primeiro, como
conhecedor da Casa, a gente ouve as emendas, é impossível votar em qualquer emenda
nesta Casa sem antes ler as emendas que vocês estão fazendo para saúde e educação.
Vejam bem, aí o outro lê a emenda para educação e saúde, já mexeu no orçamento
anterior, mexe no dia de hoje. Então, a partir deste momento, eu gostaria que o senhor
computasse o meu voto, o meu, tá? Só vou votar nas emendas da saúde e educação, o
restante de todas as emendas dos meus pares, eu vou votar contra porque vai esbarrar no
final no orçamento de novo com um monte de emendas. Então, a partir desse momento,
não precisa mais perguntar o meu voto. Voto a favor da emenda da educação e da saúde,
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e o restante eu vou votar contra”. O Senhor Presidente: “com a palavra o vereador
Álvaro”. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “Senhor Presidente, perdão, tem mais
duas emendas do vereador Tiago Almeida Tito que eu esqueci de ler. Posso ler,
vereador? Ah, é na subvenção. Está ok. Não, pode...”. O vereador Álvaro Alonso Perez
Morais de Azevedo: “Presidente, colegas vereadores, público presente, eu quero
começar minha fala agradecendo ao vereador Wesley que teve a proatividade de entrar
em contato com a Secretária de Fazenda e resolver o impasse aqui. Da proposta
encaminhada pelo Executivo, as pessoas perguntaram de onde estava tirando os valores,
seriam seis milhões da saúde e oito da educação. Se vocês me deixarem concluir o
raciocínio, vocês vão ver que foi resolvido o impasse, nós voltamos esses valores para a
saúde e para a educação, ou seja, a saúde volta a ter cento e vinte um milhões,
quatrocentos e seis mil, a educação volta a ter cento e trinta e três milhões e oitocentos
mil. Esses valores de treze milhões e seiscentos foram retirados da administração,
segundo orientação da Secretária de Fazenda”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “pela
ordem, Presidente”. O Senhor Presidente: “continua em discussão as emendas”. O
vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, o senhor vai votar primeiro...”. O
vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente. Eu quero apresentar uma
emenda, eu só estou discutindo com ele se está em pauta o dele. Ok”. O Senhor
Presidente: “não, agora nós temos em pauta a do vereador Tito”. O vereador Silvânio
Aguiar Silva: “só para eu entender, nós vamos votar primeiro as emendas dele, não é
isso?” O Senhor Presidente: “sim”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “tá, então depois,
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eu tenho emendas verbais também para fazer”. O Senhor Presidente: “sim. Em votação
as emendas do vereador Tito. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Dez
votos...”. O vereador Flávio de Almeida: “o meu não. O meu voto já foi justificado no
início”. O Senhor Presidente: “sim”. O vereador Flávio de Almeida: “eu só voto a
favor...”. O Senhor Presidente: “o senhor absteve do voto”. O vereador Flávio de
Almeida: “não, eu voto contra as emendas...”. O Senhor Presidente: “o senhor absteve
do voto do Tito”. O vereador Flávio de Almeida: “não. Senhor Presidente, questão de
ordem”. O Senhor Presidente: “vereador, o senhor... Nós estamos votando as emendas
do vereador Tito”. O vereador Flávio de Almeida: “eu disse que o senhor pode
computar o meu voto a partir desse momento. Presta atenção, só um minutinho, por
favor. Eu só vou votar nas emendas da educação e da saúde, eu”. O Senhor Presidente:
“sim”. O vereador Flávio de Almeida: “o restante, qualquer emenda que apresentar na
Casa, eu voto contra e peço desculpa aos meus pares”. O Senhor Presidente: “sim
senhor. Então, os vereadores que concordam permaneçam como estão. O vereador
Coxinha votou contra e o vereador Flávio contra. Oito votos favoráveis e dois contra”.
O vereador Silvânio Aguiar Silva: “pode fazer as minhas verbais, Senhor Presidente?”.
O Senhor Presidente: “sim”. O vereador Silvânio Aguiar Silva proferiu leitura:
“Emendas ao Projeto de Lei nº 1.610/2017 – Lei Orçamentária Anual. O vereador que
subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 192 do Regimento
Interno, propõe as seguintes emendas aditivas ao Projeto de Lei 1.610/2017 “Estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Lima para o exercício de 2017” (Lei
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Orçamentária Anual). Ficam priorizadas as emendas à Lei Orçamentária Anual 2017 do
município de Nova Lima, assim descriminadas...”. O vereador Silvânio Aguiar Silva
indagou: “Senhor Presidente, só para... Eu posso fazer as emendas e a gente votar em
bloco, não posso? Igual a gente fez nos outros anos”. O Senhor Presidente: “sim
senhor”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “perfeito”. O vereador Silvânio Aguiar Silva
continuou

a

leitura:

“Emenda

001/2017:

dotação

orçamentária:

16.002.001.27.27.813.0661.103. Construção, reforma e conservação de praças, campos,
quadras, ginásios. (página 75 do quadro das dotações por órgãos de governo e da
administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a
aquisição e instalação de aparelhos de ginástica para fins de construção de academia ao
ar livre na Praça do Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Rua Rio Tietê, também
conhecida como Praça José de Matos Pena. Valor: R$ 20.000,00. Emenda 002/2017:
dotação orçamentária: 16.002.001.27.27.813.0661.103 – Construção, reforma e
conservação de praças, campos, quadras e ginásios. (página 75 do quadro das dotações
por órgãos de governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme
dotação referenciada a Construção de Praça no Bairro Alto do Gaia, entre a Rua B e
Avenida José Firmo dos Reis. Valor: R$ 40.000,00. Emenda 003/2017: dotação
orçamentária: 16.002.001.27.27.813.0661.103 – Construção, reforma e conservação de
praças, campos, quadras e ginásios. (página 75 do quadro das dotações por órgãos de
governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação
referenciada a aquisição e instalação de aparelhos de ginástica para fins de construção
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de academia ao ar livre na Praça do Bairro Nossa Senhora de Fátima, na entrada da Rua
Esmeraldas com proximidade à Rodovia MG030. Valor: R$ 20.000,00. Emenda
004/2017: dotação orçamentária: 16.002.001.27.27.813.0661.103 – Construção, reforma
e conservação de praças, campos, quadras e ginásios. (página 75 do quadro das dotações
por órgãos de governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme
dotação referenciada a Reforma/revitalização e ampliação para área do terreno ao lado,
hoje utilizado pela Secretaria de Meio Ambiente da Praça do Bairro Nossa Senhora de
Fátima, localizada na Rua Rio Tietê. Valor: R$ 40.000,00. Emenda 005/2017: dotação
orçamentária: 16.002.001.17.17.512.0471.102 – Construção e ampliação redes águas
pluviais e sistemas de esgotamento. (página 72 do quadro das dotações por órgãos de
governo

e

da

administração).

16.002.001.15.15.451.0411.101

–

Implantação,

urbanização e pavimentação de vias públicas. (página 69 do quadro das dotações por
órgãos de governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme
dotações referenciadas a construção de rede pluvial, rede de esgoto e calçamentos,
construção de passeios, colocação de postes de energia elétrica para iluminação, na
Travessa São Lourenço no Bairro Fazenda do Benito e Travessa G no Bairro Nossa
Senhora de Fátima. Valor: R$ 800.000,00. Emenda 006/2017: dotação orçamentária:
16.002.001.15.15.452.0411.102 – Construção e estabilização de encostas. (página 70 do
quadro das dotações por órgãos de governo e da administração). Descrição da emenda:
Prioriza-se conforme dotação referenciada a continuação da construção do muro para
contenção da encosta na Av. Rio das Velhas, altura do número 43, no Bairro Nossa
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Senhora de Fátima. Valor: R$ 30.000,00. Emenda 007/2017: dotação orçamentária:
16.002.001.27.27.813.0661.103 – Construção, reforma e conservação de praças,
campos, quadras, ginásios. (página 75 do quadro das dotações por órgãos de governo e
da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a
construção de iluminação do Campo do União Social Esporte. Valor: R$ 40.000,00.
Emenda

008/2017:

dotação

orçamentária:

16.002.001.15.15.451.0411.101

–

Implantação, urbanização e pavimentação de vias públicas. (página 69 do quadro das
dotações por órgãos de governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se
conforme dotação referenciada a pavimentação e revitalização da Rua Rio Jaguari no
Bairro Nossa Senhora de Fátima, entre as Ruas Rio Piracicaba e Rio Solimões. Valor:
R$ 120.000,00. Emenda 009/2017: dotação orçamentária: a dotação deverá ser definida
pelo Poder Executivo Municipal através de transferência ou anulação. Descrição da
emenda: Prioriza-se, conforme dotação a ser definida pelo Poder Executivo Municipal,
a cobertura da calha canalizada do Córrego localizado no Bairro Bela Fama, trecho
entre a Rodovia José Francisco da Silva e Rua José de Oliveira. Valor: R$ 1.000.000,00.
Emenda

010/2017:

dotação

orçamentária:

09.001.001.12.12.361.0292.208

–

Conservação e reforma de escolas. (página 33 do quadro das dotações por órgãos de
governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação
referenciada a reforma do telhado assim como também reforma de toda rede elétrica da
Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves. Valor: R$ 50.000,00. Emenda 011/2017:
dotação orçamentária: 09.001.001.12.12.361.0292.208 – Conservação e reforma de
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escolas. (página 33 do quadro das dotações por órgãos de governo e da administração).
Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a reforma de toda a
cerca em torno da Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves. Valor: R$ 30.000,00.
Emenda

012/2017:

dotação

orçamentária:

09.001.001.12.12.361.0292.208

–

Conservação e reforma de escolas. (página 33 do quadro das dotações por órgãos de
governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação
referenciada a reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Dalva Cifuentes
Gonçalves. Valor: R$ 20.000,00. Emenda 013/2017: a dotação orçamentária: a dotação
deverá ser definida pelo Poder Executivo Municipal através de transferência, anulação
ou remanejamento. Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação a ser definida
pelo Poder Executivo Municipal a Revitalização da “Banqueta das Três Barras”, do
Bairro Honório Bicalho. Valor: R$ 300.000,00. Emenda 014/2017: dotação
orçamentária: 16.002.001.17.17.512.0471.102 – Construção e ampliação redes águas
pluviais e sistemas de esgotamento. (página 72 do quadro das dotações por órgãos de
governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação
referenciada a construção e possíveis reformas em toda rede pluvial e de esgotamento
do Bairro Honório Bicalho. Valor: R$ 300.000,00. Emenda 015/2017: dotação
orçamentária: 16.002.001.27.27.813.0661.103 – Construção, reforma e conservação de
praças, campos, quadras, ginásios. (página 75 do quadro das dotações por órgãos de
governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação
referenciada a Recuperação da Sede do Treze Grupo de Escoteiros Expedicionário
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Assumpção Nova Lima. Valor: R$ 80.000,00. Emenda 016/2017: dotação orçamentária:
16.002.001.17.17.512.0471.102 – Construção e ampliação redes águas pluviais e
sistemas de esgotamento. (página 72 do quadro das dotações por órgãos de governo e da
administração);

16.002.001.15.15.451.0411.101

–

Implantação,

urbanização

e

pavimentação de vias públicas. (página 69 do quadro das dotações por órgãos de
governo e da administração); 16.002.001.15.15.452.0411.102 – Extensão, melhoria da
rede de iluminação pública. (página 70 do quadro das dotações por órgãos de governo e
da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotações referenciadas a
construção da rede pluvial, rede de esgoto, pavimentação e colocação de postes de
energia elétrica para iluminação na Rua da Represa, no Bairro conhecido como Recanto
do Galo. Valor: R$ 600.000,00. Emenda 017/2017: dotação orçamentária:
16.002.001.17.17.512.0471.102 – Construção e ampliação redes águas pluviais e
sistemas de esgotamento. (página 72 do quadro das dotações por órgãos de governo e
da administração); 16.002.001.15.15.451.0411.101 – Implantação, urbanização e
pavimentação de vias públicas. (página 69 do quadro das dotações por órgãos de
governo e da administração); 16.002.001.15.15.452.0411.102 – Extensão, melhoria da
rede de iluminação pública. (página 70 do quadro das dotações por órgãos de governo e
da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotações referenciadas a
construção de rede pluvial, rede de esgoto, pavimentação e colocação de postes de
energia elétrica para iluminação da Rua da Torre, no Bairro Galo. Valor:
R$ 400.000,00.

Emenda

018/2017:

dotação

orçamentária:
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16.002.001.27.27.813.0661.103 – Construção, reforma e conservação de praças,
campos, quadras, ginásios. (página 75 do quadro das dotações por órgãos de governo e
da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a
construção da quadra poliesportiva com alambrados e vestiário na área municipal cedida
pela Empresa AngloGold à Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Nova Suíça. Valor:
R$

150.000,00.

Emenda

019/2017:

dotação

orçamentária:

16.002.001.15.15.452.0411.102 – Extensão, melhoria da rede de iluminação pública.
(página 70 do quadro das dotações por órgãos de governo e da administração).
Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a colocação de postes
de energia elétrica na Rua Espírito Santo em toda sua extensão, no Bairro Nova Suíça.
Valor:

R$

20.000,00.

Emenda

020/2017:

dotação

orçamentária:

16.002.001.27.27.813.0661.103 – Construção, reforma e conservação de praças,
campos, quadras, ginásios. (página 75 do quadro das dotações por órgãos de governo e
da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a
construção da quadra poliesportiva com alambrados e vestiário no Bairro Parque
Aurilândia, localizada na Travessa Geovane Nazaret Santiago. Valor: R$ 300.000,00.
Emenda 021/2017: dotação orçamentária: a dotação deverá ser definida pelo Poder
Executivo Municipal através de transferência ou anulação. Descrição da emenda:
Prioriza-se conforme dotação a ser definida pelo Poder Executivo Municipal a
construção de proteção para prevenção de queda de pessoas na Avenida Professor Aldo
Zanini, em frente à Creche Menino Jesus, em toda a sua extensão de desnível com a Rua
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Abolição.

Valor:

R$

30.000,00.

Emenda

022/2017:

dotação

orçamentária:

09.002.001.12.12.365.0331.209 – Construção, ampliação e reforma de creches escola –
CRE. (página 36 do quadro das dotações por órgãos de governo e da administração).
Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a Construção de
telhado no Pátio da Creche Menino Jesus. Valor: R$ 80.000,00. Emenda 023/2017:
dotação orçamentária: 16.002.001.17.17.512.0471.102 – Construção e ampliação redes
águas pluviais e sistemas de esgotamento. (página 72 do quadro das dotações por órgãos
de governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação
referenciada a melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, localizada no
Bairro Boa Vista. Valor: R$ 120.000,00. Emenda 024/2017: dotação orçamentária:
11.001.001.27.27.812.0661.212 – Incentivo às atividades esportivas. (página 46 do
quadro das dotações por órgãos de governo e da administração). Descrição da emenda:
Prioriza-se conforme dotação referenciada o desenvolvimento de Projeto de Zumba nos
Bairros: Santa Rita, Honório Bicalho, Nova Suíça, Bela Fama, Cristais, Boa Vista,
Cabeceiras e José de Almeida. Valor: R$ 60.000,00. Emenda 025/2017: dotação
orçamentária: 11.001.001.27.27.812.0661.212 – Incentivo às atividades esportivas.
(página 46 do quadro das dotações por órgãos de governo e da administração).
Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada o desenvolvimento de
Projeto de Escolinhas de Futebol nos Bairros: Santa Rita, Honório Bicalho, Nova Suíça,
Bela Fama, Cristais, Boa Vista, Cabeceiras e José de Almeida. Valor: R$ 80.000,00.
Emenda 026/2017: dotação orçamentária: a dotação deverá ser definida pelo Poder
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Executivo Municipal através de transferência, anulação ou remanejamento. Descrição
da emenda: Prioriza-se conforme dotação a ser definida pelo Poder Executivo
Municipal a Criação do Centro do Educador (para os profissionais da educação terem
serviços especializados a fim de melhorar cada vez mais o desempenho profissional).
Valor: R$ 200.000,00. Emenda 027/2017: dotação orçamentária: a dotação deverá ser
definida pelo Poder Executivo Municipal através de transferência ou anulação.
Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação a ser definida pelo Poder Executivo
Municipal a extensão de rede de água potável às margens da Rodovia MG030 no Bairro
Santa Rita (em frente ao Campo do Continental). Valor: R$ 180.000,00. Emenda
028/2017: dotação orçamentária: 16.002.001.27.27.813.0661.103 – Construção,
ampliação e conservação de praças, campos, quadras, ginásios. (página 75 do quadro
das dotações por órgãos de governo e da administração). Descrição da emenda:
Prioriza-se conforme dotação referenciada o término das obras do Ginásio Poliesportivo
Municipal, localizado na Rua José Agostinho, s/n, Bairro Oswaldo Barbosa Pena.
Valor:

R$

450.000,00.

Emenda

029/2017:

dotação

orçamentária:

16.002.001.27.27.813.0661.103 – Construção, ampliação e conservação de praças,
campos, quadras, ginásios. (página 75 do quadro das dotações por órgãos de governo e
da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a
construção da quadra poliesportiva no Bairro Paulo Gaetani. Valor: R$ 200.000,00.
Emenda

030/2017:

dotação

orçamentária:

16.002.001.27.27.813.0661.103

–

Construção, ampliação e conservação de praças, campos, quadras, ginásios. (página 75
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do quadro das dotações por órgãos de governo e da administração). Descrição da
emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a construção de quadra
poliesportiva no Bairro Nossa Senhora de Fátima”. O vereador Silvânio Aguiar Silva:
“esta está repetida, eu peço que desconsiderem”. O vereador Silvânio Aguiar Silva
prosseguiu a leitura: “Emenda 031/2017: dotação orçamentária: a dotação deverá ser
definida pelo Poder Executivo Municipal através de transferência ou anulação.
Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação a ser definida pelo Poder Executivo
Municipal a reestruturação...”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “também essa eu
retiro de pauta em função do vereador Tiago Tito já ter feito uma igual”. O vereador
Silvânio Aguiar Silva continuou a leitura: “Emenda 032/2017: dotação orçamentária: a
dotação deverá ser definida pelo Poder Executivo Municipal através de transferência ou
anulação. Descrição da emenda: Prioriza-se conforme dotação referenciada a construção
de uma Capela no Cemitério no Bairro Santa Rita. Valor: R$ 100.000,00. Emenda
033/2017: dotação orçamentária: a dotação deverá ser definida pelo Poder Executivo
Municipal através de transferência ou anulação. Descrição da emenda: Prioriza-se
conforme dotação a ser definida pelo Poder Executivo Municipal a criação de pontos de
WI-FI (internet) gratuitos para os locais públicos, tais como: praças, quadras de esporte,
postos de saúde e escolas. Nos Bairros de Santa Rita, Honório Bicalho, Nova Suíça,
Alto do Gaia, Bela Fama e Nossa Senhora de Fátima. Valor: R$ 300.000,00. Emenda
034/2017: dotação orçamentária: 16.002.001.15.15.451.0411.101 – Implantação,
organização e pavimentação de vias públicas. (página 69 do quadro das dotações por
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órgãos de governo e da administração). Descrição da emenda: Prioriza-se conforme
dotação referenciada a construção de passeio na Rodovia MG030, entre o Trevo do
Supermercado BH e a Rua Rio Potegi. Valor: R$ 100.000,00. E a última, nº 035/2017:
dotação orçamentária: a dotação deverá ser definida pelo Poder Executivo Municipal
através de transferência, anulação ou remanejamento. Descrição da emenda: Fica
priorizada a construção do término da Rodovia de Integração que liga a região de
Honório Bicalho às proximidades do Bairro Jardim Canadá”. O vereador Silvânio
Aguiar Silva: “emendas à Lei Orçamentária, ah, não. Perdão, não tem a justificativa
porque a justificativa já está sendo feita à medida que eu faço a emenda. Obrigado,
Senhor Presidente”. O Senhor Presidente: “em discussão as emendas”. O vereador
Ederson Sebastião Pinto: “pela ordem, Presidente. Pela ordem, Presidente”. O Senhor
Presidente: “eu vou colocar em discussão”. O vereador Ederson Sebastião Pinto: “pela
ordem, pela ordem, Presidente”. Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Kim”. O
vereador Ederson Sebastião Pinto: “vereador Silvânio, eu gostaria de participar junto
com Vossa Excelência dessas emendas nos bairros Bela Fama e Nossa Senhora de
Fátima”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “vereador, perfeitamente. Inclusive,
acredito que a gente poderia assinar juntos também as emendas do Bairro Alto do
Gaia”. O vereador Ederson Sebastião Pinto: “obrigado, vereador. Obrigado, Presidente”.
O Senhor Presidente: “com a palavra o vereador...”. O vereador José Carlos de Oliveira:
“Senhor Presidente, o meu voto já quero... Igual o Flávio falou, meu voto, eu voto como
o orçamento como o governo mandou, viu? Deixo declarado já de uma vez, já peço que
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o senhor já deixa, viu?”. O Senhor Presidente: “vereador, nós estamos discutindo as
emendas”. O vereador José Carlos de Oliveira: “não, não é discutindo, é porque o
Flávio falou, eu já estou declarando para o senhor”. O Senhor Presidente: “não senhor,
nós estamos discutindo as emendas do vereador Silvânio. Vai chegar a hora”. O
vereador José Carlos de Oliveira: “mas eu estou falando o que o Flávio falou, eu posso
falar sim”. O vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente, questão de ordem”. O
Senhor Presidente: “em discussão as emendas do vereador Silvânio”. O vereador Flávio
de Almeida: “Senhor Presidente, questão de ordem”. O Senhor Presidente: “com a
palavra o vereador Flávio de Almeida”. O vereador Flávio de Almeida: “o que o
vereador Boi quer é que computa o voto dele de acordo com a nossa fala. Não tem
dificuldade não, é só computar o voto dele, tá? Entendeu?”. O Senhor Presidente: “em
votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. O senhor quer a
palavra? Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, dez votos.
À san...”. O vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente”. O
vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente. Senhor Presidente, eu quero...”. O
Senhor Presidente: “nove votos... Vereador...”. O vereador Silvânio Aguiar Silva:
“agradecer aos demais...”. O Senhor Presidente: “Flávio...”. O vereador Wesley de Jesus
Silva: “Presidente, o vereador Boi também se absteve de todas as emendas”. O Senhor
Presidente: “ele não pediu abstenção de voto”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “uai,
ele acabou de falar isso aqui”. O Senhor Presidente: “o senhor quer abster do voto?”. O
vereador Wesley de Jesus Silva: “não, se abster não, Presidente. Pela ordem,
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Presidente”. O Senhor Presidente: “com a abstenção... Com a abstenção do vereador...”.
O vereador Wesley de Jesus Silva: “não... Eu estou questionando, Senhor Presidente...”.
O vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente”. O vereador Wesley de Jesus Silva:
“o que eu estou questionando que o vereador Flávio falou é que...”. O Senhor
Presidente: “José Carlos, Boi... Oito votos...”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “o que
eu entendi aqui, vereador, é que tanto o vereador Flávio, quanto o vereador Boi falaram
que vão votar o orçamento na íntegra, de acordo com o governo, sem nenhuma emenda,
não é isso?”. O vereador Flávio de Almeida: “eu vou... Não, eu pedi para, a partir desse
momento, eu só vou votar só a emenda da educação e da saúde, só. O Senhor
Presidente: “sim”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “Presidente, pela ordem”. O
vereador Flávio de Almeida: “e o vereador Boi acompanhou”. O Senhor Presidente:
“com a abstenção do vereador Boi e o voto contra do vereador Flávio”. O vereador
Flávio de Almeida: “Senhor Presidente, eu estou com a palavra, só um minutinho”. O
Senhor Presidente: “sim, senhor”. O vereador Flávio de Almeida: “só para eu explicar o
que é”. O Senhor Presidente: “sim, senhor”. O vereador Flávio de Almeida: “aqui,
gente, o que é? Veja bem: se a gente vai votar na saúde e na educação, se eu votar
qualquer outra emenda, eu brinco com a população, por quê? Eu mexo com o
orçamento. Então, se a gente já vota para a saúde e educação, as outras emendas perdem
o sentido quando você fala de onde vai sair? Como vai entrar? Então, a gente vai votar
só na saúde e na educação, é só para a gente ser correto”. O Senhor Presidente: “com a
abstenção do vereador José Carlos e voto contra do vereador Flávio, oito votos
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favoráveis”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente, eu quero...”. O
Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Silvânio Aguiar”. O vereador Silvânio
Aguiar Silva: “eu quero agradecer aos vereadores pelos votos e dizer para o vereador
Flávio que eu entendo o seu posicionamento, vereador. O Senhor está corretíssimo, é
uma faculdade do senhor votar ou não. Quero dizer também que eu deixei muito claro
de onde a gente está tirando a verba, não é? E, com certeza, não estamos tirando da
educação. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que votaram comigo nesses
meus... Nessas minhas emendas”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “pela ordem,
Presidente. Eu também gostaria de fazer uma emenda verbal”. O vereador Alessandro
Luiz Bonifácio: “por favor, pode fazer”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “estou com
a palavra, Presidente?”. O Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Wesley”. O
vereador Wesley de Jesus Silva: “eu queria fazer uma emenda verbal. Eu discordo do
orçamento que foi encaminhado, foi substituído pelo Executivo quanto ao repasse de
verba para esta Casa. Eu não sou favorável aos vinte milhões e novecentos...”. O Senhor
Presidente: “vereador... Vereador...”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “então, eu...”.
O Senhor Presidente: “vereador...”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “gostaria de
fazer uma emenda para dez milhões de reais, reduzindo o orçamento para dez milhões.
E como eu tenho que apresentar uma justificativa... Não, nós estamos apresentando
emenda ao orçamento, Dra., não? Dra., deixa eu finalizar e depois vocês colocam na
pauta o que tiver aí. E aí, eu vou só finalizar, Dra., para não ter que fazer de novo, Dra.,
senão eu vou ter que fazer de novo. E aí eu estou, com esses vinte milhões da minha

23

emenda que eu estou tirando da Casa, eu gostaria que ela fosse destinada: cinco milhões
para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes; dez milhões para acabar com os quase dez
mil procedimentos médicos que estão na fila de espera; dois milhões para que seja
investido na Utramig, para melhorar e ampliar as vagas da Utramig; um milhão para
investir no Projeto Mutirão de Limpeza; e dois milhões para investir na implantação da
Escola de Tempo Integral, essa é a emenda que eu faço”. O Senhor Presidente: “em
discussão... Continua em discussão... Em votação, os vereadores que concordam
permaneçam como estão”. O vereador Flávio de Almeida: “eu já computei o voto
antes”. O Senhor Presidente: “cinco... Cinco... Seis votos contra a emenda. Rejeitada,
rejeitada. Em discussão o Projeto de Lei... Já falei, já falei, pelo amor de Deus. Seis
votos contra. Em discussão o Projeto de Lei 1.610, que “Estima a receita e fixa a
despesa do município de Nova Lima para o exercício financeiro de 2017”. Em
discussão...”. O vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “eu tenho que fazer
as emendas aqui. Eu tenho emenda aqui”. O Senhor Presidente: “o vereador Álvaro vai
ler as emendas que... Serão lidas as emendas do vereador Álvaro e do vereador José
Guedes”. O vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente, Senhor Presidente... Sou
eu, Tito aqui”. O Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Tito”. O vereador Tiago
Almeida Tito: “continuamos na discussão das emendas do orçamento? Só porque eu
não ouvi”. O Senhor Presidente: “sim senhor”. O vereador Tiago Almeida Tito:
“perfeito, obrigado”. O Senhor Presidente: “o vereador vai fazer a leitura”. O vereador
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “para... A proposta que veio do Executivo,
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como a gente falou mais cedo, que retirava... Retirava seis...”. O Senhor Presidente: “é...
É exatamente... É exatamente o que eu, juntamente com o vereador... Oh, cara, não
precisa avacalhar a reunião. Silêncio, silêncio, senão eu vou pedir para retirar o senhor”.
O vereador Tiago Almeida Tito: “Senhor Presidente”. O Senhor Presidente: “vocês
estão extrapolando, eu estou pedindo com educação”. O vereador Tiago Almeida Tito:
“Senhor Presidente”. O Senhor Presidente: “desde o início eu estou tendo paciência com
vocês. Aqui...”. O vereador Flávio de Almeida: “lê as emendas, lê”. O Senhor
Presidente: “as emendas, as... Está suspensa a reunião, está suspensa”. O vereador
Flávio de Almeida: “não, Zé, lê as emendas. Zé...”. O Senhor Presidente: “reiniciando a
reunião, o vereador Álvaro vai fazer a leitura... O vereador Álvaro Azevedo fará a
leitura das emendas do vereador Álvaro e do vereador José Guedes, que é... Que é
aumentar para o ensino e para a saúde”. O vereador Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo: “Presidente, colegas, considerando a proposta que chegou agora do
Executivo, foram... Como eu falei antes, as pessoas perguntaram... Deixa eu concluir o
raciocínio. A saúde... Havia sido retirado seis milhões da saúde e oito da educação, para
que isso não aconteça, vão aqui as emendas: Secretaria de Comunicação, com a
proposta está R$ 3.700.000,00, a emenda é que tire R$ 1.000.000,00 da Comunicação,
passando a ficar R$ 2.700,000,00; a Secretaria de Cultura, na proposta está R$
8.000.000,00, retirando R$ 2.000.000,00 ficaria R$ 6.000.000,00; Secretaria de Meio
Ambiente, R$ 7.000.000,00 a proposta, retirando R$ 2.000.000,00, ficaria
R$5.000.000,00; o Gabinete do Prefeito que hoje tem como proposta R$ 4.000.000,00, a
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gente retiraria R$ 1.680.000,00, ficando R$ 2.347.000,00; a Secretaria de Fazenda que
tem hoje R$ 10.780.000,00, a gente tirando R$ 2.500.000,00, ficaria com
R$ 8.280.000,00; a Secretaria de Planejamento que tem R$ 10.910.000,00, retirando
R$ 2.000.000,00 ficaria com R$ 8.910.000,00; a Procuradoria Jurídica que hoje tem
R$ 9.000.000,00, retirando R$ 2.000.000,00 ficaria com R$ 7.000.000,00; a Regional
Noroeste que hoje tem R$ 1.820.000,00, retirando R$ 400.000,00 ficaria com
R$ 1.420.000,00; ou seja, com esse ajuste, seguindo orientação da Secretária de
Fazenda, que nos orientou que tirasse vinte por cento dessas pastas, voltaria a saúde a
ter R$ 121.406.000,00 e a educação voltaria a ter R$ 133.800.000,00”. O vereador
Wesley de Jesus Silva: “pela ordem, Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Eu
só quero...”. O Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Wesley”. O vereador
Wesley de Jesus Silva: “eu só quero questionar uma coisa que foi dito aí, só para deixar
a fim de esclarecimento, gente, porque isso foi muito questionado aí, eu vi muito as
pessoas batendo nisso. O gabinete do prefeito veio com um orçamento de quatro
milhões e pouquinho que estava aí, não é que o gabinete gasta quatro milhões, parte da
subvenção... Calma, gente, deixa eu explicar. Deixa eu explicar uma coisa...”. O Senhor
Presidente: “eu pediria silêncio, eu pediria silêncio...”. O vereador Wesley de Jesus
Silva: “quatro milhões...”. O Senhor Presidente: “eu pediria silêncio”. O vereador
Wesley de Jesus Silva: “os quatro milhões que saem, parte dessa subvenção vai para
entidades sociais que recebem via gabinete. Então, vou só falar uma coisa, vocês que
estão vaiando, parte do passe estudantil sai de dentro do gabinete do prefeito, está bom?
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Então, eu já antecipo que eu vou votar contra a emenda que corta do gabinete, que nós
vamos estar cortando parte dele dos estudantes que não têm dinheiro para pagar o passe
estudantil para ir para Belo Horizonte. E desse povo eu não corto, do pobre eu não vou
cortar não. E não vem assessor falar comigo aqui não porque do pobre eu não corto”. O
Senhor Presidente: “eu vou colocar em votação as emendas do vereador Álvaro
Azevedo e de José Guedes, que nós dois combinamos que a verba aumentaria para a
educação e para a saúde. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como
estão. Aprovado, nove votos contra um. A votação, nove votos”. O vereador Wesley de
Jesus Silva: “só uma ressalva, eu estou votando não contra a emenda toda. Eu gostaria
de registrar... Só um minutinho, gente. Eu gostaria de registrar que é louvável retirar a
emenda de onde tiver que tirar para colocar na saúde e educação, mas eu só votei contra,
eu só votei contra tirar do gabinete porque parte disso é pago com o passe estudantil de
estudante e subvenções, e eu não acho justo que o estudante de Belo Horizonte, que faz
faculdade, seja penalizado, que tirasse em outro lugar”. O Senhor Presidente: “nove
votos a um. Nove favoráveis, um contra. Em discussão o Projeto de Lei... Em discussão,
o Projeto de Lei 1.611, que “Dispõe sobre a concessão de auxílios, contribuições e ou
subvenções sociais”. Vou votar... Vou colocar em discussão a emenda de Tiago. Sim...
Sim... Vereador... Vereador, pode ler”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor
Presidente”. O Senhor Presidente: “o vereador vai ler a sua emenda”. O vereador Tiago
Almeida Tito: “Emenda aditiva junto ao Projeto de Lei 1.611, Lei de Concessão de
Auxílios, Contribuições ou Subvenções Sociais. Tiago Almeida Tito, vereador com
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assento nesta Augusta Casa Legislativa, nos termos do artigo 192 do Regimento
Interno, propõe: emenda número 001/2017, fica incluído o valor de R$ 72.800,00 para a
Entidade Social Esperança Futebol Clube, dentro da rubrica Manutenção e Incentivo às
Atividades Esportivas...”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente,
Senhor Presidente, não tem jeito, olha bem, ele está fazendo uma emenda, com o povo
falando, eu não vou saber o que ele está fazendo de emenda”. O Senhor Presidente: “eu
já pedi quinhentas vezes, eu já pedi. Eu vou pedir a colaboração de vocês novamente,
vocês estão tumultuando, está prejudicando a leitura do vereador, por favor. Vereador
Tito prossiga”. O vereador Tiago Almeida Tito: “emenda número um, fica incluído o
valor de...”. O Senhor Presidente: “vereador Tito, por favor, prossiga a leitura”. O
vereador Tiago Almeida Tito: “fica incluído o valor de R$ 72.800,00 para a Entidade
Social Esperança Futebol Clube, dentro da rubrica Manutenção e Incentivo às
Atividades Esportivas. Fica incluído o valor de R$ 100.000,00 para a implantação de
dez Academias Sociais, dentro da rubrica Manutenção do Gabinete do Secretário de
Desenvolvimento Social. Justificativa: de acordo com o Regimento Interno desta Casa,
compete aos vereadores examinar com afinco e apreço os projetos que foram enviados
para discussão e apreciação plenária. Neste sentido, busca-se com as referidas emendas
abranger aos anseios da população nova-limense de forma a contemplar ações tão
esperadas pelas comunidades. Paço do Legislativo Dr. Sebastião Fabiano, 14 de janeiro
de 2017. Tiago Tito”. O Senhor Presidente: “em discussão as emendas... A emenda do
vereador Tito. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Dez

28

votos”. O vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente”. O Senhor Presidente: “o
senhor tem outra? Oito votos. Vereador, o senhor tem outra? O senhor tem outra
emenda?”. O vereador Tiago Almeida Tito: “não”. O vereador Silvânio Aguiar Silva:
“Senhor Presidente, eu tenho uma emenda para fazer”. O Senhor Presidente: “o senhor
já fez mais de quinhentas... Perfeitamente, o senhor fez foi umas cinquenta, pode fazer
mais uma. Vereador, pode fazer. Infelizmente, vocês estão manifestando, agora passou a
palavrão, se for identificado vai dar problema. Falaram palavrão aí. Por favor”. O
vereador Silvânio Aguiar Silva: “Emenda modificativa nº 1.611, perdão. Emenda
modificativa ao Projeto de Lei nº 1.611/2017, que dispõe sobre a concessão de auxílios,
contribuições e subvenções sociais. Fica modificado o artigo primeiro, incentivo ao
Villa Nova Atlético Clube para o valor de um milhão de reais...”. O vereador Flávio de
Almeida: “Senhor Presidente”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “pessoal, pessoal,
pessoal... Vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo, vocês não estão
sabendo o que vocês estão protestando. O Villa... O Villa Nova tinha R$ 1.900.000,00,
eu estou reduzindo para R$ 1.000.000,00 e eu... E eu estou amentando...”. O Senhor
Presidente: “vereador Silvânio, reinicia”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “eu vou
terminar. O valor... O valor... O valor que eu estou tirando... O valor que eu estou
tirando... O valor que eu estou tirando do Villa Nova, eu estou passando para o Hospital
Nossa Senhora de Lourdes que era... Pessoal, pessoal, deixa eu terminar de ler a minha
emenda, pessoal. Deixa eu terminar... Isso é subvenção, é outro momento”. O Senhor
Presidente: “vereador... Silvânio, lê, lê... Lê...”. O vereador Silvânio Aguiar Silva:
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“Senhor Presidente, então está passando o Hospital, de R$ 9.600.000,00 para
R$ 10.210.000,00 e o restante do valor, que é de R$ 900.000,00, está passando para
incentivo de atividades esportivas, passando a ser R$ 700.000,00”. O vereador Wesley
de Jesus Silva: “um aparte, vereador? Vereador... Vereador Silvânio Aguiar, um
aparte?”. O Senhor Presidente: “com a palavra o vereador...”. O vereador Wesley de
Jesus Silva: “vereador Silvânio, deixa eu só completar aqui, ao invés de passar para o
esporte, porque nós não passamos o restante para associações de bairro promoverem o
mutirão de limpeza que está faltando?”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor
Presidente”. O vereador Wesley de Jesus: “ah, não, não, não. É o que ele cortou. O
senhor fez uma emenda tirando uma parte, certo?”. O vereador Silvânio Aguiar Silva:
“sim, eu tirei R$ 900.000,00, estou passando seis...”. O Senhor Presidente: “eu vou
colocar...”. O vereador Wesley de Jesus: “senhor vereador”. O vereador Silvânio Aguiar
Silva: “Senhor Presidente, é a minha emenda”. O Senhor Presidente: “em discussão a
emenda do vereador Silvânio, em votação, os vereadores que concordam permaneçam
como estão. Dez votos... Nove votos, nove votos. Em discussão o Projeto de Lei
1.611/2017, que “Dispõe sobre a Concessão de Auxílios, Contribuições e ou
Subvenções Sociais” com emendas. Os vereadores que... Em discussão, os vereadores
que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oito votos, nove votos”. O
vereador Flávio de Almeida: “essa é específica, essa é específica”. O vereador Silvânio
Aguiar Silva: “esse é o de subvenção, não é, Senhor Presidente?”. O Senhor Presidente:
“projeto com as emendas. Nove votos favoráveis e um contra. Em discussão o Projeto
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de Lei 1.610/2017, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Lima
para o exercício financeiro de 2017” com as emendas”. O vereador Silvânio Aguiar
Silva: “Senhor Presidente, justificativa de voto”. O Senhor Presidente: “sim, senhor”. O
vereador Silvânio Aguiar Silva: “eu voto contra o projeto, em função de não ter
diminuído o repasse da Câmara, apesar... Apesar, Senhor Presidente...”. O Senhor
Presidente: “terminou, vereador? Terminou? Então...”. O vereador Tiago Almeida Tito:
“justificativa de voto, Presidente”. O Senhor Presidente: “justificativa de voto”. O
vereador Tiago Almeida Tito: “eu voto contra o projeto em decorrência de não ter
reduzido e seguindo a lógica aqui do vereador Flávio, se fosse distribuída essa verba
para saúde e educação, com certeza, eu seria favorável. Obrigado”. O vereador Wesley
de Jesus Silva: “justificativa de voto, Presidente”. O Senhor Presidente: “com a palavra
o vereador Wesley”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “eu votarei contra, tendo em
vista que a minha emenda não foi aprovada por esse Plenário da redução desta Casa
para dez milhões”. O vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “Presidente,
eu voto considerando a aprovação das emendas que solicitei, eu voto com o governo”. O
Senhor Presidente: “em votação, os vereadores que concordam permaneçam como
estão. Chama o Guarda, por favor”. O vereador Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo: “insulto à minha pessoa não”. O Senhor Presidente: “por favor”. O vereador
Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo: “você me respeite, você me respeite”. O
Senhor Presidente: “por favor”. O vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo:
“esse ali. Não, vocês podem se manifestar, mas para o lado pessoal não”. O Senhor
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Presidente: “eu pediria a vocês que colaborassem... Vocês colaborassem... Em votação o
projeto...”. O vereador Wesley de Jesus Silva: “gente... Pela ordem, Presidente”. O
Senhor Presidente: “com um voto contra... Dois votos contrários, oito... Foram quantos?
Um, dois... Vou colocar... Vou colocar em votação novamente. Os vereadores que não
concordam... Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Um, dois, três...
Sete favoráveis, três contra. Encaminho o Projeto de Lei nº 1.610/2017 à sanção.
Encaminho o Projeto de Lei nº 1.611/2017 à sanção. Terceira parte, discussão e votação
de indicações, moções e requerimentos, inexistente. Quarta parte, apresentação de
oradores inscritos, inexistente. Agradeço a presença de todos, boa noite. Está
terminada”._____________________________________________________________

