Ata da Decima Nona Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova União, Minas Gerais. Às
dezenove horas e dez minutos, do dia quinze de dezembro 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 121. 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 Extraordinária do dia
10/12/2014, sendo declarada aprovada. Ato contínuo, leitura da Indicação Nº 20/2014 de
autoria do vereador Gilberto dos Reis Pereira Santos, solicitando do executivo a construção de
uma Ponte no Córrego do Otavio, em Altamira de Cima próximo a escola. Comentando sobre
a mesma, o vereador Gilberto salientou que foi uma promessa de campanha a construção da
ponte, e a população esta tendo grandes dificuldades com os problemas enfrentados no local.
A proposição foi aprovada por todos. Na sequencia, leitura e 2ª votação do Projeto de Lei
Nº024/2014 de autoria do Executivo Municipal que “Altera o art. 4º da Lei complementar
nº763/2014”, sendo aprovado em 2ª instância por unanimidade. Com a palavra, o vereador
Marcelo mencionou que concorda com a indicação do vereador Gilberto, e acrescentou que na
gestão passada doou manilhas para construção da ponte, mas o prefeito Moacir pegou as
mesmas e deu para outras pessoas, não sendo construída a mesma. Na sequencia, o vereador
Joaquim questionou que não chegou a seu conhecimento sobre a reunião do dia 10 de
dezembro. O presidente informou que como não conseguiu comunicar com o vereador, foi
pedido ao Senhor Iranil que passasse o comunicado. Ato contínuo, a vereadora Flávia
enfatizou que chegou a seu conhecimento que Isabel irmã de Cássia esta assumindo o cargo
de Assessora. Acrescentou que conversou com o advogado da Câmara e informou que deveria
pedir ao presidente que encaminhe um oficio ao Executivo solicitando informações. Na
sequencia pediu ao presidente que faça o oficio para o prefeito. Prosseguindo, questionou
sobre os motoristas da prefeitura que batem ponto e não estão cumprindo com a carga horaria
corretamente. Expos que Renato e o funcionário Walisson estão prestando serviços para
outras pessoas dentro do horário de trabalho. Ato contínuo, o vereador Nei mencionou que
conversou com o prefeito juntamente com o vereador Jair e informou sobre as reclamações
que estão ocorrendo sobre os motoristas, mas o prefeito mencionou que Deon disse que
precisa do funcionário. Continuando, o vereador Gilberto questionou que teve que desviar do
motorista Giovani para não ser atingido pela Toyota. Prosseguindo, o vereador Marcelo
salientou que os vereadores devem se juntar para resolver os problemas do município.
Completando, a vereadora Flávia enfatizou que todos devem ter um só proposito e trabalhar
unidos. 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 quinze dias do mês de
Dezembro de dois mil e quatorze.
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