Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova União – MG. Aos treze
dias do mês de agosto 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 Mateus, capítulo 17, o senhor presidente apresentou a pauta da reunião.
A Ata da 4ª Sessão Extraordinária foi lida e aprovada sem ressalvas. Na sequência foi lida
correspondência do Ministério da Educação informando repasses de recursos financeiros. Leitura do
oficio encaminhado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, solicitando apoio das câmaras e
prefeituras para coleta de assinaturas que garantiram mais recursos para a Saúde. O presidente
pediu esforço dos vereadores para recolher as assinaturas. Prosseguindo, Leitura do Parecer
Comissionário Nº11/2012 referente ao Projeto de Lei Nº013/2012 que “Abre Crédito Especial no
Orçamento de 2012 do Município de Nova União”, em seguida discussão e 1ª votação do mesmo. A
vereadora Marilda perguntou se a dotação solicitada é para compra do carro para a Assistência
Social. O presidente disse que a secretaria de Assistência Social, informou que o dinheiro é para
compra do carro. Dando continuidade ao assunto, o vereador José André mencionou que o carro é
necessário, mas tem pacientes que estão reclamando que a Secretaria de Assistência Social não
tem dinheiro para comprar medicamentos que é mais importante e quer comprar carro. O vereador
Nei informou que o carro já foi comprado e a dotação a ser votada, deve ser utilizada com outras
necessidades. O projeto foi aprovado em 1ª instancia, obtendo 6 votos favoráveis e dois contrários
das vereadoras Marilda e Maria Pessoa. Leitura do Parecer Comissionário Nº12/2012 referente ao
Projeto de Lei nº014/2012 de autoria do Executivo Municipal que “Altera Dispositivo da Lei
Nº632/2007”, em seguida 1ª votação do mesmo e aprovação em 1ª instância por unanimidade.
Continuando, leitura do Parecer Comissionário Nº13/2012 referente ao Projeto de Lei nº017/2012 de
autoria do Executivo Municipal que “Abre Créditos Suplementares no Orçamento de 2012 do
Município de Nova União”, a seguir 1ª votação do mesmo e aprovação em 1ª instância por
unanimidade. Ato contínuo, leitura do Parecer Comissionário Nº14/2012 referente ao Projeto de Lei
nº018/2012 de autoria do Executivo Municipal que “Abre Créditos Suplementares no Orçamento de
2012 do Município de Nova União”. Logo após, discussão e 1ª votação do mesmo. Comentando
sobre o projeto o presidente questionou que a administração deveria ter colocado a dotação maior
para resolver os problemas da prefeitura, pois esta reclamando que não tem como pagar as contas,
e a câmara esta segurando os projetos. Solicitou do Executivo e administração para não utilizar o
nome da Câmara de qualquer jeito, pois se for preciso marcar varias reuniões para beneficio da
população a Câmara esta sempre disposta. Dando prosseguimento no assunto, o vereador José
André disse que se a prefeitura estivesse mandado o primeiro projeto correto, já teria votado há mais
tempo. Acrescentou que o nome da Câmara foi usado, para falar com as pessoas que não
receberam porque os vereadores não aprovaram o projeto. Sendo que a Câmara não pode aprovar
projeto inconstitucional. O projeto de Lei Nº018/2012 foi aprovado em 1ª instância por unanimidade.
Leitura do Parecer Comissionário Nº15/2012 referente ao Projeto de Resolução Nº002/2012 de
autoria do Legislativo Municipal, que “Altera a Resolução 001/2010 para criar cargo de provimento
amplo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Nova União/MG e dá outras providências”, em
seguida discussão e 1ª votação do projeto. O presidente comentou que procurou varias pessoas com
experiência e esta analisando. A vereadora Marilda acrescentou que deve procurar pessoas com
conhecimento na área. O vereador Nei expôs que às vezes tem pessoas com currículo mais
capacitado para ocupar o cargo. O projeto de lei foi aprovado em 1ª instância por unanimidade. Na
sequência o presidente colocou em votação por escrutino secreto o nome que será colocado na
galeria. Após a votação, os vereadores Antônio Adair e Geraldo constaram 2 votos para Raimundo
Pinto de Magalhães Primo, 1 voto para Nedil dos Santos e empate com 3 votos para Marcio Antônio
de Magalhães e 3 votos para Sergio Caetano Pinto. No desempate o nome escolhido foi Marcio com

5 votos e Sergio com 4 votos. Dando prosseguimento passou para a votação do nome para o
Plenário sendo o escolhido com 5 votos Sergio e com 4 votos Nedil. Encerrados os trabalhos a
ordem do dia, o presidente convidou o secretario de Transportes Deon, para fornecer
esclarecimentos sobre os carros da prefeitura e agradeceu pela sua presença. O vereador Nei pediu
para Deon confirmar que a compra do carro já foi efetuada como disse no começo da reunião. Deon
respondeu que o carro da Secretaria de Assistência Social já foi licitado e comprado, sendo
acrescentado pelo vereador Nei que o dinheiro da dotação é para outra finalidade. A vereadora
Marilda no uso da palavra agradeceu a presença do Secretario, e perguntou sobre a ambulância
Ducato que teve acidente no dia 15 de dezembro de 2011 e o seguro não devolveu outra para
substitui-la. Deon respondeu que a seguradora esta questionando que o motorista não tinha o curso
especializado para dirigir a ambulância, e informou que administração que é responsável pela
contratação do seguro. Completou que a Prefeitura entrou na justiça contra a seguradora para
requerer outra ambulância. A vereadora Marilda perguntou se os motoristas fizeram o curso exigido
pela seguradora e a situação de ambulâncias que levam pacientes sem ter condições de rodar. Deon
disse que a prefeitura esta providenciando o curso para os motoristas, só que eles têm que ficar uns
20 dias sem trabalhar para fazê-lo. Sobre a situação das ambulâncias, informou que tem ter uma
pessoa para passar a ele que a ambulância esta com problemas para mandar consertar. Disse que o
curso deveria ser exigido no concurso e ser renovado junto com a carteira. A vereadora Marilda
salientou que convidou o Secretario para saber informações sobre a ambulância e pedir que solicite
o curso para os motoristas para evitar a perda de mais veículos. O vereador Geraldo perguntou ao
secretario se Baiano tem carteira de habilitação, pois estava dirigindo a ambulância e passou perto
da sua casa com a porta do carro aberta. Deon respondeu que ele não é habilitado e não foi ele
quem liberou Baiano para dirigir a ambulância. O vereador Jose André fez uma reclamação sobre a
qualidade da lotação saritur que vai para Belo Horizonte, questionando sobre o desrespeito das
pessoas na fila e deveria ter um fiscal para organizar. Solicitou que seja enviado um ofício para a
saritur com a reclamação. O vereador Antônio Adair perguntou ao Secretario de transportes se 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.
Deon disse que o carro que ia dez horas é da educação, e foi retirado devido denuncias. Informou
que quem marca o horário para o carro sair são os funcionários do posto. Acrescentou que as
pessoas denunciam e não olham a necessidade das pessoas. Prosseguindo a reunião o vereador
Geraldo perguntou se o presidente verificou a denuncia sobre o terreno do estado. O vereador
Marcelo disse que analisou o acontecimento e vai marcar uma reunião para os vereadores
conversarem com calma e decidirem o que vai fazer. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente
agradeceu a presença do Secretario e dos demais presentes, marcando uma reunião extraordinária
para o dia 15 de agosto. Para constar lavrou-se a presente ata. Nova União, em 13 de agosto de
2012. Em tempo: O horário do transporte dos pacientes das consultas é agendado pelo Secretario de
Saúde.
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