Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa Municipal de Nova União - Estado de
Minas Gerais. Aos quatorze dias do mês de Março 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, Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Assembleia Legislativa Municipal
para a sua 3ª 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: Nei Gonçalves 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 José André 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 Maria Pessoa procedesse a leitura da
Ata da Sessão Ordinária do dia 05/03/2012 a qual foi aprovada. Foram apresentadas
correspondências do Ministério da Saúde informando repasses de recursos financeiros. Leitura do
oficio encaminhado pelas professoras Terezinha Maria Fernandes Pinto e Andressa Ribeiro da
Silva Oliveira, solicitando do Legislativo que interceda junto ao Executivo, sobre professoras que
passaram no concurso e estão sendo contratadas ao invés de serem nomeadas, existindo os cargos
para que isso ocorra. Na sequencia leitura do oficio Nº050/2012 enviado pelo Executivo,
solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 001/2012, que “Altera a composição do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica- FUNDEB”. Prosseguindo, leitura do Pedido de Providência Nº04/2012 de
autoria do vereador Nei Gonçalves dos Santos, que solicita a “Instalação de um poste com
luminária na entrada do bairro Sol Nascente via caixa d’água”, sendo aprovado por todos. Ato
contínuo, leitura do Parecer Comissionário nº02/2012 referente ao 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”, em seguida votação do mesmo e aprovação em única discussão
por unanimidade. Passando a palavra ao vereador Nei perguntou se tem professoras que passaram
no concurso e estão sendo contratadas. Em resposta ao vereador Nei, a vereadora Marilda
informou que além das duas que enviaram o oficio, outras professoras também foram contratadas
e ressaltou sobre a importância do apoio dos vereadores a causa das professoras. Relatou que
foram contratadas 25 professoras e o executivo informou que não pode nomear as 11 vagas
existentes no concurso. Questionou sobre as contratações que estão sendo feitas até dezembro e a
Lei só autoriza ate 31 de março. O vereador José André mencionou que na Lei 691 só libera a
contratação, após a nomeação das vagas existentes no concurso. Dando continuidade ao assunto,
o vereador Reginaldo propôs enviar um oficio ao executivo, solicitando informações sobre a
quantidade de contratados da prefeitura em cada setor. O vereador Antônio Adair disse que
recebeu reclamações de pessoas que passaram no concurso e não foram nomeadas, sendo
ocupados os cargos com pessoas contratadas, pediu para o presidente investigar a situação. O
Presidente disse que vai solicitar informações do prefeito e vai convidá-lo para a reunião
extraordinária sexta-feira para esclarecimentos sobre esses assuntos e a situação do Parque
Municipal. E finalizando o Presidente confirmou a reunião extraordinária que será realizada no
dia dezesseis de março e não havendo mais nada a tratar, declarou encerrados os trabalhos. Para
constar, lavrou-se esta Ata que após lida e aprovada, será assinada pela Mesa.
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