Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e quinze
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 solicitou a chamada dos vereadores presentes; constatando-se a existência de
número legal conforme as assinaturas apostas no livro próprio, verificando-se a ausência
do vereador Wesley de Jesus Silva. O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus e em
nome do povo nova-limense, declarou aberta a reunião. Em seguida, o Senhor
Presidente convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Logo após, o Senhor
Presidente comunicou que a Ata da Reunião Ordinária do dia quatorze de fevereiro de
dois mil e dezessete foi encaminhada aos gabinetes para os vereadores conferirem-na.
Colocou-a em discussão, nenhum vereador se manifestou. O Plenário aprovou a Ata por
oito votos. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que
deram entrada na Casa: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 340/2017, autoria do
vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que “Concede Título de Cidadão Honorário de
Nova Lima ao Sr. Fabrício Davi de Pinho Oliveira”. Encaminhado à Comissão Especial,
nomeada pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores Tiago Almeida Tito,
Fausto Niquini Ferreira e Flávio de Almeida, para emissão de parecer. 2) Projeto de
Decreto Legislativo nº 341/2017, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que
“Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Lindomar Gomes”.
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Encaminhado à Comissão Especial, nomeada pelo Senhor Presidente, composta pelos
vereadores Flávio de Almeida, Tiago Almeida Tito e Álvaro Alonso Perez Morais de
Azevedo, para emissão de parecer. 3) Projeto de Decreto Legislativo nº 342/2017,
autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que “Concede Título de Cidadão
Honorário de Nova Lima ao Sr. Deputado Noraldino Lúcio Dias Júnior”. Encaminhado
à Comissão Especial, nomeada pelo Senhor Presidente, composta pelos vereadores
Fausto Niquini Ferreira, Tiago Almeida Tito e Flávio de Almeida, para emissão de
parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a leitura: 1) Parecer da Comissão
Especial referente ao Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 1.600/2016,
autoria do vereador Flávio de Almeida, que “Acrescenta os parágrafos 5º, 6º e 7º ao
artigo 159 e o parágrafo 4 ao artigo 163 da Lei 2.189/2010”. A Comissão Especial
opinou pela rejeição do Veto. O Senhor Secretário: “o vereador Fausto Niquini vai
assinar?”. O Senhor Presidente: “solicito ao senhor Secretário...”. O Senhor Secretário:
“não acabei não, Presidente. Vereador Fausto...”. O Senhor Presidente: “não está
presente”. O Senhor Secretário: “não tem a assinatura do vereador Fausto Niquini.
Alessandro Luiz Bonifácio, Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo”. 2) Parecer da
Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Resolução
nº 146/2017, autoria do vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo, que “Cria a
Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Nova Lima – MG 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. O Senhor
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Presidente nomeou o vereador Fausto Niquini Ferreira para atuar como presidente da
Comissão, lembrando que o vereador Álvaro é autor do projeto. 3) Parecer da Comissão
de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.614/2017, autoria do vereador
Alessandro Luiz Bonifácio, que “Dispõe sobre a Mobilidade e Acessibilidade Urbana
de Nova Lima” – “Lei da Bicicleta”. O Senhor Secretário informou que o vereador
Wesley de Jesus Silva não assinou o supracitado parecer. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais. O Senhor Presidente nomeou o vereador Fausto Niquini Ferreira
para atuar como presidente da Comissão, lembrando que o vereador Alessandro é autor
do projeto. 4) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.615/2017, autoria do vereador Tiago Almeida Tito, que “Institui a Semana
Municipal de Conscientização da Síndrome de Down”. A comissão emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais. O Senhor Presidente: “segunda parte, discussão e votação de
projetos, inexistente. Terceira parte, discussão e votação de indicações, moções e
requerimentos”. O vereador Silvânio Aguiar Silva: “Senhor Presidente”. O Senhor
Presidente: “com a palavra o vereador Silvânio Aguiar”. O vereador Silvânio Aguiar
Silva: “boa noite, Senhor Presidente, Mesa Diretora, vereadores presentes, público. No
momento apropriado eu preciso fazer um requerimento verbal, tá?”. O Senhor
Presidente: “perfeitamente. Primeiro requerimento, vereador José Guedes”. O Senhor
Secretário proferiu leitura do requerimento de autoria do vereador José Guedes: Requer
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ao Senhor Prefeito que entre em acordo com AngloGold Ashanti para utilizar a rua já
existente que se inicia próximo à rodoviária e termina na Praça do Mineiro. O Senhor
Presidente: “em discussão o requerimento. Este é um requerimento que não é o primeiro
que eu faço nessa Casa. Nova Lima precisa urgentemente de a prefeitura olhar sobre o
trânsito, o trânsito de Nova Lima ficou pesado. E no passado eu já fiz uns três
requerimentos nesse sentido, que é a prefeitura utilizar aquela rua da rodoviária até o
mercado, porque ninguém consegue passar mais aqui no Bonfim, na praça. E espero que
o prefeito tome as devidas providências porque vários prefeitos do passado não tiveram
a boa vontade política e a coragem, não é? É uma área que está lá parada, não é? E vai
desafogar o trânsito sim. E o que é? Asfaltar, ali depende só de asfaltamento. Então, o
prefeito... Rogar que ele entre em contato com a AngloGold e que vire o trânsito para
aquele local. Continua em discussão o requerimento, em votação, os vereadores que
concordam permaneçam como estão. Aprovado, nove votos”. O vereador Silvânio
Aguiar Silva: “Senhor Presidente”. O vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente”.
O Senhor Presidente: “com a palavra o vereador Silvânio”. O vereador Silvânio Aguiar
Silva: “eu queria solicitar que o Senhor consultasse o Plenário para que a gente não
fizesse a leitura dos requerimentos, que a gente pudesse deixar para a próxima reunião”.
O Senhor Presidente: “sim senhor. Coloco em votação a solicitação do vereador
Silvânio Aguiar”. O vereador Flávio de Almeida: “Senhor Presidente, será que o Senhor
não permite eu fazer só um requerimento não?”. O Senhor Presidente: “o vereador pediu
para...”. O vereador Flávio de Almeida: “se o Senhor não permitir, tudo bem”. O Senhor
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Presidente: “para mim...”. O vereador Flávio de Almeida: “eu vou para casa...”. O
Senhor Presidente: “o vereador pediu para colocar em votação para não ter. Então, eu
coloco em votação. Os vereadores que concordam com a proposta do Silvânio
Aguiar...”. O vereador Flávio de Almeida: “eu vou me abster, Presidente, da...”. O
Senhor Presidente: “com abstenção...”. O vereador Álvaro Afonso Perez Morais de
Azevedo: “Presidente, eu... Como está em votação... É porque tem um requerimento
meu...”. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu sou a favor do Flávio”. O vereador
Álvaro Afonso Perez Morais de Azevedo: “que eu faço uma solicitação para o dia
dezessete de março, eu acho que se deixar o meu requerimento para depois não vai dar
tempo”. O Senhor Presidente: “tá. Eu estou colocando em votação”. O vereador Álvaro
Afonso Perez Morais de Azevedo: “tá. Eu sou contra”. O Senhor Presidente: “quem vai
decidir é o Plenário. Então, com abstenção do Flávio...”. O vereador Alessandro Luiz
Bonifácio: “eu vou me abster também, eu vou me abster. Pode correr a reunião. Pedi a
CPI das terras, o pessoal está aí da ocupação, fizemos audiência pública, então nós não
temos... Está vindo, vamos fazer o trabalho...”. O Senhor Presidente: “vereador...”. O
vereador Alessandro Luiz Bonifácio: “eu vou me abster, viu? Desculpa, viu, vereador
Silvânio?”. O Senhor Presidente: “abstenção do vereador Alessandro, do Flávio e...”. O
vereador Álvaro Afonso Perez Morais de Azevedo: “o meu voto contra”. O Senhor
Presidente: “um voto contra. Então, um, dois, três, quatro, cinco...”. O vereador Ederson
Sebastião Pinto: “Presidente, Presidente... Eu voto... Presidente”. O Senhor Presidente:
“cinco... Cinco...”.

O vereador Ederson Sebastião Pinto: “Presidente”. O Senhor
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Presidente: “com a palavra o vereador Kim”. O vereador Ederson Sebastião Pinto: “pela
ordem, Presidente”. O Senhor Presidente: “um, dois, três, quatro, estou contando os
votos, cinco, seis favoráveis, com duas abstenções e um contra. Não havendo ninguém,
nenhum vereador inscrito no Grande Expediente, encerramos essa reunião. Obrigado,
boa noite”.______________________________________________________________

