Ata da Décima Reunião Ordinária, da Câmara Municipal de Nova União, Estado de
Minas Gerais. Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e doze, nesta cidade de
Nova União, no Prédio onde funciona o Poder Legislativo, na Sala das Sessões, foi
realizada a Décima Reunião Ordinária, da Câmara Municipal de Nova União, sob a
Presidência do Vereador Marcelo Marcelino dos Santos, Secretária, Maria do
Perpetuo Socorro Pessoa, respectivamente. Com a presença dos demais Vereadores,
que firmaram suas assinaturas no Livro de Presença, o Senhor Presidente, às
dezenove horas e quinze minutos, deu início aos trabalhos. Em seguida o Senhor
Presidente convidou todos a se colocarem de pé e fez-se a leitura de um texto Bíblico.
Logo após, a Secretária fez a leitura da Ata da reunião anterior que foi aprovada sem
restrições. Ato contínuo, leitura das correspondências recebidas do Ministério da
Saúde e da Educação, informando liberação de recursos financeiros. Continuando,
leitura do oficio Nº185/2012 encaminhado pelo Executivo Municipal, solicitando a
retirada do Projeto de Lei Nº015/2012. Apresentação do Projeto de Lei nº014/2012 de
autoria do Executivo Municipal que “Altera Dispositivo da Lei Nº632/2007”.
Apresentação do Projeto de Lei Nº 016/2012 que “Altera a Redação da Lei
Nº690/2011, que Dispõe Sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentaria de
2012 e dá Outras Providências”. No uso da palavra, a vereadora Marilda perguntou
sobre o requerimento que fez na reunião anterior solicitando a presença do Secretario
de Transporte na próxima reunião. O presidente informou que vai solicitar a presença
do Secretario de Transporte e a Secretaria de Saúde para a próxima reunião.
Continuando, o vereador Adair mencionou sobre a reclamação das professoras que
passaram no concurso e foram nomeadas apenas 6, sendo onze vagas. A vereadora
Marilda acrescentou que tem professoras que passaram no concurso e foram
contratadas ao invés de efetivadas, sendo as contratações além das vagas de
professoras que estão de licença. E, nada mais havendo a ser tratado o senhor
presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a Sessão. E, para constar, lavrouse a presente Ata que, após lida e, se aprovada, será assinada pela Mesa.

