Ata da Oitava Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova União – MG. Ao primeiro dia do
mês de junho de dois mil e doze, às dezenove horas e quinze minutos, reuniu-se no Plenário o
Poder Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador Marcelo Marcelino dos Santos que
declarou aberta a reunião e constatou a presença unanime dos Vereadores. Após momento de
reflexão com a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 11, o senhor presidente apresentou a
pauta da reunião e solicitou a Leitura da Ata da 7ª Reunião Ordinária realizada no dia quatorze de
maio de dois mil e doze. A Ata foi colocada em discussão e em votação, sendo declarada
aprovada com ressalva. Continuando, fez-se a leitura das correspondências recebidas do
Ministério da Saúde e da Educação, informando repasses de recursos financeiros. Na sequência
leitura do Pedido de Providência Nº05/2012 de autoria da Vereadora Antonieta Lage Cirilo que
solicita “Reconstrução da Guarita da entrada do Córrego Fundo”, sendo a proposição aprovada
por todos. Apresentação do Projeto de Lei nº10/2012 de autoria do Executivo Municipal que “Cria
Cargos no Âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova União”. Ato
contínuo, apresentação do Projeto de Lei Nº 11/2012 que “Institui, no Município de Nova União, o
Serviço Público de Transporte Individual por Meio de Táxi”. Apresentação do Projeto de Lei
nº012/2012 de autoria do Executivo Municipal que” Abre Créditos Suplementares no Orçamento
de 2012 do Município de Nova União”. Dando sequência apresentação da Emenda ao Projeto de
Lei Nº004/2012. O vereador José André disse que a mensagem esta contradizendo com o ofício.
Dando continuidade aos trabalhos, leitura do parecer Comissionário Nº05/2012 referente ao
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”, em
seguida 1ª votação do mesmo e aprovação em 1ª instância por unanimidade. Leitura do parecer
Comissionário Nº06/2012 referente ao 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”, logo após 1ª votação do projeto e aprovação em 1ª
instância por unanimidade. Leitura do parecer Comissionário Nº07/2012 referente ao Projeto de
Lei nº09/2012 que “Abre Credito Especial no Orçamento de 2012 do Município de Nova União”,
na sequencia 1ª votação do mesmo e aprovação em 1ª instância por unanimidade. Continuando,
leitura e votação das emendas nº02, 03 e 04/2012, sendo aprovadas em única discussão por
unanimidade. Na sequência, leitura e votação 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 Providências”. Em seguida 2ª votação do mesmo e aprovação em 2ª instância
por unanimidade. No uso da palavra, o vereador Antônio Adair mencionou sobre a senhora
Efigênia que marcou uma consulta em Caeté para sua mãe no dia 24 de maio, e como ela estava
passando mal e tem dificuldade de locomoção, pediu ao enfermeiro Tiago para antecipar a
consulta. O enfermeiro falou que se a senhora Efigênia quisesse levar a mãe no médico antes,
era para ela colocar gasolina no carro dela e levar por conta própria. A vereadora Marilda explicou
que como a consulta é em Caeté não tem como mudar repentinamente, o presidente confirmou a
fala da vereadora e declarou que o fato ocorrido é familiar. Continuando o vereador Antônio Adair
expos a reclamação feita pela Senhora Selma que foi ao posto medir pressão e foi negado a ela
sendo informada que é no PSF que mede pressão. O vereador José André disse que devido o
posto ficar cheio no horário noturno, só mede pressão em caso de urgência. A vereadora Marilda
discordou e disse que o paciente não tem como saber se está com a pressão alta ou não. O
presidente disse que não é a primeira reclamação e vai convidar o Tiago para solicitar as
informações. Ato contínuo, o vereador Adair concluiu solicitando providencias do Assessor de

Esportes sobre o horário das crianças treinarem, pois esta sendo junto com os adultos e correndo
risco de machucarem. Sobre o assunto o vereador Geraldo disse que deveria convidar Almeida
para esclarecer a situação e separar o horário dos treinos. Passando a palavra a vereadora
Antonieta reclamou sobre o ônibus escolar que Dinho dirige, pois é muito barulhento e esta com
problemas mecânicos. Questionou sobre o dia que outro motorista que não tem experiência dirigiu
o ônibus, e quase caiu na ponte. Solicitou providencias do Secretario de Transportes, quanto
colocar motoristas sem experiência em ônibus escolar, colocando em risco as crianças. O
vereador Nei disse que o Secretario não sabia, pois os motoristas fizeram a troca sem comunicalo. O presidente comunicou que o ônibus que a vereadora falou foi para a manutenção. Em
relação ao acidente o vereador José André disse que o funcionário e que deveria se
responsabilizar pelo concerto, e não o município levar prejuízo. Nada mais havendo a tratar, a
Presidência encerrou a presente reunião da qual se lavrou esta Ata nas normas regimentais.

