Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova União, Minas
Gerais. Às dezenove horas e quinze minutos, do dia dois de outubro de dois mil e quatorze,
no local de costume, reuniu-se a Edilidade Novauniense presidida pelo nobre Vereador
Nilton Ferreira da Silva, que em nome de Deus declarou aberta a Sessão e solicitou que
fizesse a leitura da bíblia Isaias capitulo 55. Presentes os Vereadores: Gilberto dos Reis
Pereira Santos – Vice-Presidente, José André dos Santos– Secretario, Flávia da
Consolação Costa, Jair Igino Rodrigues, Joaquim Aurélio Pinto, José Geraldo da Silva,
Marcelo Marcelino dos Santos e Nei Gonçalves dos Santos. Dando início aos trabalhos
Excelentíssimo Senhor Presidente determinou que eu, Vereador Secretário procedesse à
leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 24/09/2014, sendo declarada aprovada.
Continuando, leitura do oficio da comercial Zander solicitando cessão de mais uma área
onde está instalada a empresa. Comentando sobre o oficio, o presidente informou que fez
a leitura para os vereadores estarem cientes da solicitação, mas segundo o executivo
Municipal há outras empresas interessadas no terreno. Em seguida leitura do
agradecimento pela participação no evento da Igreja Assembleia de Deus. Ato contínuo,
apresentação do Projeto de Lei Nº022/2014 de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe
sobre o serviço de transporte individual de passageiro em motocicleta –moto-táxi, e dá
outras providencias”. O vereador Jose André disse que deve fazer uma analise, pois as
motos devem ser de Nova União e acrescentou que os artigos do projeto esta
contradizendo. O presidente mencionou que o projeto esta a disposição das comissões
para ser analisado com bastante atenção. Prosseguindo, o vereador José André salientou
que o projeto do taxi não é colocado em pratica e o da moto será da mesma forma.
Prosseguindo, leitura do Parecer Comissionário Nº019/2014 referente ao Projeto de
Resolução Nº001/2014 de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas que “Aprova as contas do Município de Nova União/MG, relativas ao exercício de
2007”. Na discussão sobre o projeto o vereador José André salientou que as
documentações foram analisadas pelos vereadores e não vê motivo para rejeição,
completou parabenizando a comissão pelo trabalho. Na sequencia, 1ª votação do projeto e
aprovação em 1ª instância, obtendo 9 votos favoráveis. Ato contínuo, o vereador Joaquim
comentou sobre o pedido da firma para obter uma área maior, acrescentou que o espaço
ocupado já atende a empresa e se outra empresa quiser não terá espaço, pois a área
estará escassa. Expos que outras pessoas já solicitaram o espaço, mas não obteve
retorno. Finalizando o presidente disse que vai analisar, e a decisão deve partir do
executivo para o Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada à sessão. Câmara Municipal de Nova União, aos
dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze.
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