Ata da 17ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa Municipal de Nova União - Estado de Minas
Gerais, exercício 2012. Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às 19h15min na
Sala das Sessões da Câmara Municipal, situada à Avenida José Afonso Fernandes nº 825, nesta
Cidade de Nova União, Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Assembleia Legislativa Municipal para sua
17ª Sessão Ordinária do atual período parlamentar sob a Presidência do Vereador Marcelo Marcelino
dos Santos que declarou aberta a Sessão e apresentou a matéria em pauta. Presentes os Vereadores:
Maria do Perpétuo Socorro Pessoa - Secretária, Nei Gonçalves dos Santos – Vice-Presidente, Marilda
Aparecida Fernandes Gonçalves, Geraldo das Dores de Magalhães, José André dos Santos, Reginaldo
Juvenal Pinto, Antonieta Lage Cirilo, Antônio Adair Duarte. Passou-se ao momento de reflexão com a
leitura do capitulo 17, versículo 7 à 10 do Evangelho de Lucas.
Continuando, leitura da
Correspondência recebida do Ministério da Saúde informando repasses de recursos financeiros. Ato
contínuo leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. Apresentação do Projeto de
Resolução Nº003/2012 de autoria do Legislativo Municipal que “Aprova as contas do Município de Nova
União/MG, relativas ao exercício de 2002”. Prosseguindo, apresentação do Projeto de Lei Nº030/2012
que “Denomina o Plenário da Câmara como “Plenário Sérgio Caetano Pinto” e dá outras providências”.
Apresentação do Projeto de Lei Nº031/2012 que “Denomina o quadro de fotos dos ex-presidentes da
Câmara de Nova União como “Galeria Márcio Antônio de Magalhães” e dá outras providências”. Logo
após, apresentação do Projeto de lei Nº032/2012 que “Abre Crédito suplementar no Orçamento de 2012
do Município de Nova União”. O senhor Presidente autorizou aos vereadores interessados que fizessem
uso da palavra, manifestando-se primeiramente o senhor José André dos Santos comentando sobre o
projeto de Lei nº026/2012, informou que foram feitas duas reuniões das comissões, onde discutiram
algumas mudanças acrescentando o art. 7º e no art.19 os incisos VII, VIII e IX do projeto através de
emendas. Mencionou que vai conversar com o Assessor Jurídico da Câmara para retirar dúvidas sobre
o condutor auxiliar para substituir o motorista e verificar se pode fazer as emendas. Nada mais havendo
a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. Sala das
Sessões, treze de novembro de 2012.
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