Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa Municipal de Nova União - Estado
de Minas Gerais. Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às
19h15min na Sala de Sessões da Câmara Municipal, situada à Avenida José Afonso
Fernandes nº 825, nesta Cidade de Nova União, Estado de Minas Gerais, reuniu-se a
Assembleia Legislativa Municipal para a sua 2ª Sessão Ordinária do atual período
parlamentar. Sob a Presidência do Excelentíssimo Vereador Nilton Ferreira da Silva e
com a presença unânime de vereadores, de acordo com a chamada, por solicitação do
senhor Presidente foi ilustrado o trecho bíblico. Ato contínuo, em nome de Deus o
presidente declarou aberta a Sessão e dando início aos trabalhos determinou que eu,
Vereador Secretário procedesse à leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 04/02/2014,
sendo declarada aprovada. Com a palavra o presidente informou que o projeto de Lei
Nº003/2014 será devolvido ao executivo juntamente com a cópia do Projeto de Lei
Nº006/2014 que será apresentado substituindo o mesmo. Prosseguindo, foi lida
correspondência do Ministério da Saúde informando repasses de recursos financeiros e
leitura da correspondência do Congresso Nacional informando recursos do Orçamento da
União empenhados aos Municípios. Leitura da Indicação Nº006/2014 solicitando a
viabilidade de colocar transporte de retorno para os alunos de Nova Aparecida e Monte
Horebe que estão cursando o EJA, de autoria da vereadora Flávia da Consolação Costa.
Com a palavra o vereador Nei mencionou que o transporte tem constantemente, mas tem
dia que falha o retorno devido à falta de compromisso com os alunos. Logo após, leitura
da Indicação Nº007/2014 solicitando do Executivo que faça manutenção da bomba d’agua
e limpeza das ruas do Monte Horeb de autoria da vereadora Flávia. A vereadora Flávia
mencionou que os moradores reclamam da falta de água no Monte Horeb e limpeza das
ruas. Completando, o vereador José André salientou que na parte alta do Monte Horeb
não falta água, mas na baixa é constantemente as reclamações. Nilton comentou sobre o
poço artesiano que seria instalado no bairro. Nei informou que desde janeiro de 2013 o
prefeito esta dizendo que vai fazer um poço artesiano no Monte Horeb, mas até a
presente data não foi instalado. Em seguida, leitura da Indicação Nº008/2014 solicitando a
manutenção do telefone do PSF de Nova União de autoria da vereadora Flávia.
Mencionando sobre o assunto a vereadora enfatizou que chegou a ela reclamações de
que o telefone do PSF1 não esta funcionando há seis meses e as pessoas estão tendo
dificuldades de marcar as consultas. Ato contínuo, leitura da Indicação Nº009/2014
pedindo o calçamento na Rua Manoel Sírio em Nova União de autoria do vereador
Marcelo Marcelino dos Santos e Nº010/2014 pedindo a construção de quebra-molas na
Rua principal do bairro Carmo da União, principalmente perto da escola de autoria do
Vereador Gilberto dos Reis Pereira Santos. O mesmo salientou que no ano passado já
solicitou os quebra-molas e espera que esse ano seja concluído, pois as crianças correm
grande risco de serem atropeladas. As proposições foram todas aprovadas.
Apresentação do Projeto do Projeto de Lei Nº005/2014 de autoria do Executivo Municipal
que “Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial”. Em seguida, apresentação
do Projeto de Lei Nº006/2014 de autoria do Legislativo Municipal que “Dispõe Sobre a
Revisão Geral Anual dos Agentes Políticos Municipais e dá Outras Providências”. Leitura
do Parecer Comissionário Nº01/2014 referente ao Projeto de Lei Nº001/2014 de autoria
do Legislativo Municipal que “Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos
subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Nova União, Estado de Minas Gerais”,

em seguida 1ª votação do mesmo e aprovação em 1ª instância por unanimidade. Ato
contínuo, leitura do Parecer Comissionário Nº02/2014 e apresentação das emendas nº01
e 02/2014 referente ao Projeto de Lei Nº002/2014. No uso da palavra, o vereador José
André perguntou se o aumento de dez por cento atinge todos os funcionários. Em
resposta o vereador Nei informou que segundo o advogado da prefeitura o aumento
abrange todos os funcionários. Na sequência, leitura e 1ª votação do Projeto de Lei
Nº002/2014 de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe Sobre a Revisão Geral Anual
e Sobre o Reajuste dos Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, que Especifica
e dá Outras Providências”, sendo aprovado em 1ª instância por unanimidade. Ato
contínuo, leitura do Parecer Comissionário Nº03/2014 e apresentação da emenda
Nº03/2014 referente ao Projeto de Lei Nº004/2014. Em seguida, leitura e 1ª votação do
Projeto de Lei Nº004/2014 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Executivo
Municipal a Abrir Crédito Especial”, sendo aprovado em 1ª instância por unanimidade. O
presidente marcou uma reunião extraordinária para o dia quatorze de fevereiro, sextafeira. Ato contínuo, o vereador Marcelo salientou que desde o inicio do mandato vem
cobrando do Executivo melhorias nos postos médicos. Logo após, o vereador José André
expos que os vereadores devem conversar com o Executivo sobre os créditos
suplementares e pedir que o mesmo priorize as necessidades do Município. Na sequência
alguns vereadores levantaram perguntas sobre o carnaval, Minha Casa Minha Vida e
outros. Com a palavra, o presidente salientou que vai procurar informações sobre os
assuntos e dará resposta a todos. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Para constar, lavrou-se esta Ata
que após lida e aprovada, será assinada por mim Secretario e pelo Presidente. Em tempo
onde se lê fazer um poço artesiano no Monte Horeb, mas até a presente data não foi
instalado. Lê-se sondagem do poço artesiano já existente no Monte Horeb, para ver a
possibilidade de atender a população mencionada.
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