Ata da 6ª Sessão Ordinária da Assembléia Legislativa Municipal de Nova União - Estado de
Minas Gerais. Aos dois dias do mês de Maio 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 6ª 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 Extraordinária do dia 27/04/2012, que foi
declarada aprovada. Foram apresentadas correspondências do Ministério da Educação
informando repasses de recursos financeiros. Apresentação do Projeto de Lei n° 05/2012, de
autoria do Executivo Municipal que “Dispõe Sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentaria de 2013 e da Outras Providencias”. Ato contínuo, apresentação do Projeto de Lei
n° 06/2012, de autoria do Legislativo Municipal que “Fixa o Subsídio dos Vereadores da
Câmara Municipal de Nova União/MG, para a legislatura de 2013 A 2016”. Apresentação do
Projeto de Lei n° 07/2012, de autoria do Legislativo Municipal que “Fixa o subsídio do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários do Município de Nova União/MG para a legislatura de 2013 a 2016”.
Continuando, apresentação da Emenda ao Projeto de Lei n° 04/2012, de autoria do Executivo
Municipal que “Dispõe Sobre o Plano de Cargos e Remuneração dos Profissionais da
Educação Básica Pública do Município de Nova União”. O presidente informou que enviou os
projetos para o assessor Jurídico analisar e aguarda o parecer das comissões. No uso da
palavra, a vereadora Marilda ressaltou que para a Comissão de Inquérito continuar os trabalhos
de investigação, o advogado informou que o presidente tem que fazer um requerimento
solicitando as investigações e ser votado em plenário. Nada mais havendo a tratar o Presidente
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.

