Ata dos trabalhos da 1ª sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova União, Minas
gerais. Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às 19h15min na
Sala de Sessões da Câmara Municipal, situada à Avenida José Afonso Fernandes nº 825,
nesta Cidade de Nova União, Estado de Minas Gerais. Reuniu-se a Câmara em sua
Sede, achando-se constituída a sua Mesa Diretora pelos senhores vereadores: Marcelo
Marcelino dos Santos – Presidente, Nei Gonçalves dos Santos – Vice-Presidente e Maria
do Perpétuo Socorro Pessoa – Secretária. 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, verificandose a presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente convidou todos para, de pé,
ouvir o trecho bíblico. A Senhora Secretária determinou a leitura das correspondências
recebidas do Ministério da Saúde informando repasses de recursos financeiros e da
Câmara dos Deputados informando recursos do orçamento da União pagos aos
Municípios. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das proposições que deu
entrada na Casa: Indicação Nº01/2012 que solicita a “Contratação de um Gari para o
Bairro Nova Aparecida” e Nº 02/2012 pedindo a retirada de pneus em um lote perto da
caixa d’água na Rua F Bairro Nova Aparecida, ambas as proposições de autoria da
vereadora Antonieta Lage Cirilo. Em seguida, o vereador José André mencionou que
esteve em Caeté e conversou com o gerente da SAAE sobre o abastecimento de água no
Carmo e no Santo Antônio, sendo informado que depende da solicitação do Prefeito
através de ofício. Ressaltou que tem que marcar uma reunião e convencer o Prefeito a
enviar o ofício. Comunicou que em conversa com o Executivo, ele frisou sobre a
importância de ouvir a opinião dos moradores do Carmo e Santo Antônio. O Presidente
disse que conversou com alguns moradores do Carmo e querem o fornecimento de água.
Passando a palavra para o vereador Reginaldo ressaltou que se for a COPASA esta de
acordo, pois pode dar garantia. Mas se for outra empresa não concorda e prefere como
está, expos que quer o melhor para a população. Informou que a população do Carmo só
quer a Copasa quando falta água. O vereador José André frisou que o responsável pela
COPASA disse que não tem como colocar água no Carmo, pois o custo é muito alto.
Disse que a SAAE fornece água para varias cidades. O Presidente comunicou que na
reunião da Associação do Carmo, vai conversar com os moradores sobre a SAAE e fazer
a votação para saber quem é a favor. A vereadora Antonieta no uso da palavra, disse que
os pneus que solicitou ao Prefeito para retirar esta no terreiro da casa onde morava o
Pastor Jairo. Sobre o abastecimento de água no Carmo, disse que deve ouvir a opinião
da população. O vereador Geraldo reclamou sobre o entulho colocado perto da Praça na
Rua Presidente Kennedy, relatou que já conversou com o prefeito e secretario, mas não
tomaram providências sobre o assunto. Ato contínuo, o vereador Adair salientou sobre a
reclamação das professoras que passaram no concurso e estão sendo contratadas e não
nomeadas. Sobre a situação das professoras a vereadora Marilda ressaltou que três
professoras estão de licença, e as outras vagas tem que nomear as que passaram no
concurso. O presidente informou que vai conversar com o Prefeito sobre os problemas
que estão ocorrendo e tentar resolver. A vereadora Marilda questionou sobre os contratos
que estão sendo renovados até dezembro, sendo que o projeto só autoriza ate março. Na
sequencia, pediu para agilizar as mudanças na Lei Orgânica e no Regimento Interno.
Solicitou das comissões que analisem o projeto de Lei Nº02/2011 que hoje é extenso,
mas futuramente será necessário. O vereador Nei disse que o projeto é grande e deve ser
bem analisado. Continuando, o vereador Geraldo mencionou sobre as documentações do
Parque Municipal que foi comprado pela Prefeitura. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou
encerrada a reunião.

