Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova União. Aos cinco dias do mês de
março de dois mil e doze, no Plenário da Câmara Municipal e no horário regimental, realizou-se
a 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova União. Composta a Mesa Diretora pelo
Presidente Vereador Marcelo Marcelino dos Santos, Vice-Presidente Vereador Nei Gonçalves
dos Santos e Secretária Maria do Perpétuo Socorro Pessoa. Presentes os Vereadores:
Antonieta Lage Cirilo, Antônio Adair Duarte, Geraldo das Dores de Magalhães, José André dos
Santos, Marilda Aparecida Fernandes Gonçalves e Reginaldo Juvenal Pinto. Após leitura de
trecho bíblico a Ata da Sessão anterior foi lida e declarada aprovada. A Senhora Secretária
determinou a leitura das correspondências recebidas do Ministério da Saúde informando
repasses de recursos financeiros. Ato contínuo foi lido o Requerimento Nº 01/2012 de autoria da
Vereadora Marilda Aparecida Fernandes Gonçalves, solicitando do Senhor Moacir Barbosa de
Figueiredo, Liberação de Veículo para Transporte de Pessoas com Necessidades Especiais para
Tratamento Fisioterápico. No uso da palavra a vereadora Marilda ressaltou sobre a dificuldade
dos deficientes para se locomoverem ate as consultas. Prosseguindo, leitura do Pedido de
Providência Nº01/2012 de autoria da vereadora Antonieta Lage Cirilo pedindo o “Cascalhamento
ou Calçamento do Bairro Barbosa”. A vereadora informou que a estrada e muito estreita e
quando chove dificulta a passagem de veículos para levar as pessoas doentes no medico.
Continuando, leitura do Pedido de Providência Nº03/2012 de autoria do vereador Reginaldo
Juvenal Pinto solicitando providencias em relação ao abastecimento de água no povoado do
Carmo. O vereador Reginaldo informou que algumas pessoas jogam lixo na caixa d’água e
devido ter ouvido conversas sobre jogarem remédio na água, esta solicitando providencia do
executivo com urgência, para que isso não venha prejudicar a população. As proposições foram
aprovadas pelo plenário. Leitura do oficio n°01/2012 direcionado ao prefeito pelo vereador José
André dos Santos, solicitando a retirada do entulho no lote vago na Rua são Vicente de Paulo.
Expondo sobre a reclamação dos moradores, o vereador José André disse que já comunicou
com o prefeito e Encarregado de Obras, mas não obteve retorno. Relatou que colocou uma
placa no local proibindo que joguem lixo, mas não resolveu e sempre é cobrado pelos
moradores. Apresentação do Projeto de Lei n° 001/2012, de autoria do Executivo Municipal que
“Altera a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB”. O vereador José André
questionou sobre o erro de digitação no art. 1º do projeto, informando que devera ser feita uma
emenda no mesmo para regularizar. Na sequência, apresentação do Projeto de Resolução n°
001/2012, de autoria do Legislativo, que “Aprova as contas do Município de Nova União/MG,
relativas ao exercício de 2010”. Apresentação do Parecer Comissionário Nº001/2012 referente
ao Projeto de Lei n°002/2011, de autoria do Legislativo Municipal, que “Dispõe Sobre o Controle
de Ruídos, Sons e Vibrações no Município de Nova União, e dá Outras Providências”. O
vereador José André justificou sua falta de assinatura no parecer, devido não ter comparecido na
reunião. Informou que vai analisar o projeto e se achar necessário vai entrar com uma emenda.
O presidente comunicou sobre a reunião da Associação do Carmo no dia seis de março, ás
dezenove horas no Salão Paroquial do Carmo. O vereador Reginaldo informou que a população
cobra a presença dos vereadores nas reuniões. Ato contínuo, a vereadora Maria Pessoa expos
que alguns funcionários acham que a Câmara é culpada por eles não receberem o aumento,
sendo informados por ela que a Câmara não interfere no aumento. A vereadora Marilda
ressaltou que fez um requerimento para o Prefeito, solicitando o reajuste do salario dos
funcionários. O vereador Geraldo mencionou que quem dá o aumento é o Prefeito, a câmara só
aprova o projeto. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a
Sessão. Do que para constar eu, Vereadora Maria Pessoa, Secretária, lavrei a presente ata.
Nova União, cinco de março de dois mil e doze.
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