Ata da Decima Setima Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova União, Minas
Gerais. Às dezenove horas e quinze minutos, do dia onze 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, João capitulo 14. Foi constatada a
presença unanime dos 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 determinou que eu, Vereador
Secretário procedesse à leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 03/11/2014, sendo
declarada aprovada. Ato contínuo, leitura da Indicação Nº 019/2014 solicitando a
colocação de sinalização nas ruas de Nova Aparecida e pintar os quebra-molas, de
autoria da vereadora Flávia da Consolação Costa. A proposição foi aprovada por todos.
Prosseguindo, apresentação do Projeto de Lei Nº024/2014 de autoria do Executivo
Municipal que “Altera o art. 4º da Lei complementar nº763/2014”. Em seguida, leitura do
Parecer Comissionário Nº22/2014 e apresentação dos Projetos de Emenda Nº09 e
10/2014 referente ao Projeto de Lei Nº023/2014. Continuando, leitura, discussão e 1ª
votação do Projeto de Lei Nº023/2014 de autoria do Executivo Municipal que “Estima a
receita e fixa a despesa do Município de Nova União para o exercício financeiro de 2015
e dá outras providências”, sendo aprovado em 1ª instância por unanimidade. Ato
contínuo, o vereador José André questionou que no posto de saúde acabou a luz e não
tinha lâmpada de emergência, solicitou do presidente que encaminhe um oficio ao
prefeito solicitando que sejam providenciadas as lâmpadas de emergência.
Completando o presidente mencionou que no dia seguinte do acontecido, procurou a
secretaria de Saúde e Prefeito para reclamar sobre as dificuldades quando acaba a luz.
Em resposta o prefeito salientou que já esta sendo licitado o gerador para o posto de
saúde. Continuando, o presidente acrescentou que levou quatro lâmpadas de
emergência para o centro de saúde. Na sequência, a vereadora Flávia enfatizou que os
moradores do Santo Antônio reclamam do péssimo estado do posto de saúde do bairro
e pediu ao presidente que encaminhe um oficio ao prefeito solicitando providencias.
Voltando a palavra ao presidente, mencionou que já enviou um oficio ao Executivo com
os problemas que a comunidade esta enfrentando com a situação do posto de saúde e
vai fazer outro para reiterar a situação. 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 onze dias do mês de Novembro de dois mil e quatorze.
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