Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova União - Estado de Minas Gerais. Aos
três dias do mês de dezembro 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, reuniu-se a Câmara Municipal para a sua 18ª Sessão Ordinária do atual período
parlamentar. Sob a Presidência do Excelentíssimo Vereador Marcelo Marcelino dos Santos que
declarou aberta a Sessão e apresentou a matéria em pauta. Presentes os Vereadores: José
André dos Santos, Marilda Aparecida Fernandes Gonçalves, Reginaldo Juvenal Pinto, Antonieta
Lage Cirilo, Geraldo das Dores de Magalhães, Antônio Adair Duarte, Maria do Perpétuo Socorro
Pessoa e Nei Gonçalves dos Santos. Passou-se ao momento de reflexão com a leitura de trecho
bíblico. Dando início aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Presidente determinou que eu,
Vereadora Secretária procedesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 13/11/2012, que foi
declarada aprovada. Foi apresentada correspondência do Ministério da Educação informando
repasses de recursos financeiros. Ato contínuo, leitura do oficio enviado pelo Deputado Dinis
Pinheiro, informando que comunicou com a Superintendente de Transporte Metropolitano sobre
os problemas que estão ocorrendo com o ônibus da linha de Nova União. Sobre o assunto o
presidente informou que na verdade o que foi muito discutido é a falta de respeito de alguns
passageiros na hora de entrar no ônibus. O vereador José André mencionou que deveria fazer um
cartaz educativo para que as pessoas se conscientizem. Apresentação da Emenda substitutiva,
referente ao Projeto de Lei Nº026/2012 que “Institui, no Município de Nova União, o Serviço
Público de Transporte Individual por Meio de Táxi”. No uso da palavra o vereador Nei salientou
que deveria colocar o projeto em votação na próxima reunião, para que seja analisado e
acrescentar as emendas. O vereador José André disse que optou pela substituição do projeto,
devido ter o DER como órgão responsável e o correto é a Prefeitura. Continuando, leitura do
Parecer Comissionário nº024/2012 e apresentação da emenda Nº009/2012, referente ao Projeto
de Lei Nº. 027/2012, de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de Nova União Para o Exercício Financeiro de 2013 e dá Outras Providências”. Logo
após, 1ª votação do mesmo e aprovação em 1ª instância por unanimidade. Leitura do parecer
Comissionário nº025/2012 referente ao 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”. A seguir votação do projeto e aprovação em única discussão por unanimidade.
Ato contínuo, leitura do parecer Comissionário nº026/2012 referente ao Projeto de Lei Nº030/2012
que “Denomina o Plenário da Câmara como “Plenário Sérgio Caetano Pinto” e dá outras
providências”, em seguida 1ª votação do mesmo e aprovação em 1ª instância por unanimidade.
Continuando, leitura do parecer Comissionário nº027/2012 referente ao 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, 1ª votação do projeto e
aprovação em 1ª instância por unanimidade. A vereadora Marilda perguntou sobre o andamento
da mudança no regimento Interno e Lei Orgânica. O presidente informou que os advogados estão
analisando e ficou de encaminhar a Câmara esta semana. No uso da palavra, a vereadora
Antonieta mencionou que o prefeito não que dar as férias este ano para os funcionários. Nada
mais havendo a tratar o Presidente marcou uma reunião extraordinária para o dia seis de
dezembro, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Para constar,
lavrou-se esta Ata que após lida e aprovada, será assinada pela Mesa.
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