Ata da Sétima Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova União – MG. Aos quatorze
dias do mês de maio de dois mil e doze, às dezenove horas e dez minutos, reuniu-se no
Plenário o Poder Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador Marcelo Marcelino dos
Santos que declarou aberta a reunião e com a presença unânime de vereadores. Após
momento de reflexão com a leitura do Evangelho de João, capítulo 15, o senhor presidente
apresentou a pauta da reunião. A Ata da 6ª Sessão Ordinária foi lida e aprovada sem
ressalvas. Na sequência foi lida correspondência do Ministério da Saúde informando repasses
de recursos financeiros. Leitura do requerimento nº02/2012 de autoria do vereador Geraldo das
Dores de Magalhães que solicita do Executivo o Termo de Posse do Parque Municipal.
Prosseguindo, Leitura das Indicações nº03/2012 que indica ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, nos termos regimentais, que se digne determinar ao órgão competente, a viabilidade
de fixar lixeiras na Praça Padre João Habian e 04/2012 que Indica ao Prefeito Municipal e ao
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e turismo, a necessidade de
iluminação no Estádio “Maria Reis Barbosa”, nesta Cidade ambas de autoria da Vereadora
Marilda Aparecida Fernandes Gonçalves. Apresentação do Projeto de Lei nº09/2012 que “Abre
Credito Especial no Orçamento de 2012 do Município de Nova União”. Leitura do Parecer
Comissionário nº03/2012 e apresentação das emendas nº02, 03 e 04/2012 referente ao Projeto
de Lei n° 05/2012, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe Sobre as Diretrizes para
Elaboração da Lei Orçamentaria de 2013 e da Outras Providencias”. Em seguida 1ª votação do
projeto e aprovação em 1ª instância por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer
Comissionário nº04/2012 referente ao Projeto de Lei n° 08/2012, de autoria do Executivo
Municipal que “Concede Recomposição das Remunerações dos Servidores do Município de
Nova União”. O vereador Reginaldo disse que não assinou o Parecer das Comissões, porque
esta constando que o projeto é inconstitucional e não concorda, pois acha que o projeto é
constitucional só deveria fazer uma emenda com o índice de 1,08% (um vírgula zero oito por
cento). A vereadora Marilda salientou que a porcentagem que consta no projeto é de seis
vírgula setenta e sete por cento e a recomposição autorizada pela lei 9.504/97 e de um vírgula
zero oito por cento, sendo o projeto inconstitucional devido exceder o índice da perda. Dando
continuidade ao assunto, o vereador José André disse que não assinou o parecer das
comissões, pois não constava o índice da perda. Declarou que em sua opinião o projeto é
legal, pois esta concedendo a recomposição da perda e os funcionários vão perder o aumento
neste período se o projeto for rejeitado. O vereador Antônio Adair expos sua opinião, dizendo
que o advogado informou que o projeto é inconstitucional e os vereadores devem confiar em
seu trabalho. Dando sequencia, o vereador Nei acrescentou que infelizmente o prazo excedeu
e se der a porcentagem de um vírgula zero oito por cento os funcionários não achariam ideal. O
parecer nº04/2012 foi aprovado obtendo 6 votos favoráveis e 2 contrários do vereador
Reginaldo e José André, sendo o projeto de Lei nº08/2012 arquivado por inconstitucionalidade.
O presidente comentou que participou da reunião na Cidade Administrativa onde abordou
sobre a Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião Centro: adesão dos municípios ao
CIAS – Consórcio Intermunicipal Aliança para Saúde. Parabenizou o prefeito Municipal de
Nova União pelos benefícios que trouxe a cidade, sendo um deles a ambulância. Mencionou
que foi relatado na reunião sobre o projeto de Lei onde o município tem que contribuir com um
valor para compra da Utei Móvel, acrescentou que ficou satisfeito com os benefícios para a
cidade e tem agradecer o prefeito. O vereador Nei informou que a demanda no horário noturno

foi sanada, pois foi colocado mais um auxiliar de enfermagem no período. O vereador Antônio
Adair perguntou ao presidente, se o Secretario de transportes já solucionou a reclamação dos
pacientes, que saem às quatro e meia da manha e ficam o dia todo esperando todos
consultarem para vir embora, e alguns ficam sem comer devido não ter dinheiro. O Presidente
informou que a Secretaria de Saúde tem em caixa vinte e seis mil reais, para compra de um
veiculo para intercalar em dois horários os carros para levar os pacientes as consultas. A
vereadora Marilda comunicou sobre a reunião do Conselho de Saúde no dia 15 de maio às
dezoito horas no centro Comunitário, sendo solicitado um representante da Câmara pela
Secretaria de Saúde. O presidente informou que o Conselho de Saúde não pode ser
modificado e sim recomposto os membros. A vereadora Antonieta reclamou sobre a falta de
copos descartáveis nos postos de Saúde. Finalizando, o vereador Geraldo mencionou que
levou 9 jovens de Nova União para fazer teste e foi muito bem recebido pelo ex-jogador do
cruzeiro ficando satisfeito, acrescentou que Ruan foi escolhido dentre os nove e outros 5
jogadores tem oportunidades em outros clubes. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente
agradeceu a presença de todos. Para constar lavrou-se a presente ata. Casa Legislativa
Vereador José Carlos de Souza, em 14 de maio de 2012.

