Ata da Decima Sexta Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova União, Minas
Gerais. Às dezenove horas e quinze minutos, do dia tres de novembro 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 de trecho bíblico, Salmo 146. Foi constatada a ausência da
vereadora Flávia da Consolação Costa e presença dos demais vereadores, de acordo
com a chamada que firmaram suas respectivas assinaturas no Livro de Presença e
tomaram assento no Plenário. Dando início aos trabalhos Excelentíssimo Senhor
Presidente informou que a vereadora Flávia chegara com atraso e determinou que eu,
Vereador Secretário procedesse à leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia
22/10/2014, sendo declarada aprovada. Em seguida convidou a vereadora Flávia a
assinar o livro de presença e tomar assento no plenário. A mesma justificou seu atraso
devido problemas com condução. Ato contínuo, leitura do oficio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional, Politica Urbana e Gestão Metropolitana informando sobre
a celebração do convenio 1083/2014 para implantação do poço artesiano na Comunidade
do Carmo. Na sequencia, leitura do Projeto de Lei Nº020/2014 de autoria do Executivo
Municipal que “Institui a Contribuição de Iluminação Pública, e dá outras providencias”,
em seguida 2ª votação do mesmo e aprovação em 1ª instância por unanimidade.
Continuando, leitura e 2ª votação do Projeto de Lei Nº021/2014 de autoria do Executivo
Municipal que “Dispõe sobre autorização para a participação do Município de Nova União
no Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Médio Piracicaba-CONSMEPI e dá
outras Providencias”, sendo aprovado em 2ª instância por unanimidade. Com o uso da
palavra, o vereador Marcelo comentou sobre o projeto do Consórcio e acrescentou que
não tinha meios de trabalhar contra, pois é uma decisão da Aneel. Completou
agradecendo o Deputado Vitor Penido pelas doações feitas ao Município. Ato contínuo, a
vereadora Flávia enfatizou que faz parte do Codema e solicitaram rever o cargo de Kenia
Fiscal de Meio Ambiente que está em desvio de função. Solicitou apoio dos vereadores
para que a Fiscal de Meio Ambiente possa voltar a exercer na área, pois está fazendo
falta para Secretaria de Meio Ambiente. Finalizando, o presidente salientou sobre o oficio
ao Executivo solicitando reforma ou construção de uma nova ponte no bairro Magalhães.
Informou que segundo o Prefeito pretende na sua gestão construir uma ponte de cimento
e até que isto aconteça vai fazer a reforma da mesma. 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 tres dias do mês de Novembro de dois mil e quatorze.
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