Ata da Sétima Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova União, Minas Gerais. Às
dezenove horas e quinze minutos, do dia cinco de maio 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. Foi constatada a presença unânime de 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 22/04/2014, sendo declarada aprovada. Prosseguindo, foram lidas
correspondências do Ministério da Saúde informando repasses de recursos financeiros. Ato
contínuo, leitura do Pedido de Providencia Nº004/2014 solicitando do Executivo a conclusão
da rede de esgoto pluvial da Avenida Jose Afonso Fernandes, bem como levantamento do
meio fio que cedeu no local, de autoria do vereador Marcelo Marcelino dos Santos. Com a
palavra o vereador salientou que é uma obra inacabada, trazendo prejuízo ao município e
proprietário do terreno. Na sequencia, leitura da Indicação Nº13/2014 que solicita a
instalação de iluminação pública iniciando no Restaurante Mezanino até a entrada do bairro
Nova Esperança, de autoria do vereador Marcelo Marcelino dos Santos. Comentando sobre
a indicação o vereador José André mencionou que o Executivo deve cobrar mais da Cemig,
pois a partir de 2015 a responsabilidade da colocação dos postes passará para o município
e será mais difícil de ser realizado. As proposições foram todas aprovadas por unanimidade.
Em seguida, leitura, discussão e 2ª votação do Projeto de Lei Nº010/2014 de autoria do
Executivo Municipal que “Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial e dá outras
Providências”. Passando a palavra ao vereador Marcelo enfatizou que pediu para não ter
pauta da reunião em termo de projeto, pois não justifica deixar a população na esperança e
não resolver os problemas do Município. Acrescentou que as Secretarias de Obras e
transporte não funcionam no município, só atende quem quer. Salientou que as maquinas
que chegam ao município não tem valor para a população, pois não estão vendo trabalho na
cidade e expos que os vereadores devem ser parceiros para lutar pela mesma. Na
sequencia, o Presidente mencionou que todos estão indignados, mas o convenio é um
beneficio e não deve perder. Com a palavra, o vereador José André salientou que deve
barrar projetos, pois tem varias prioridades no município sem serem os giricos, acrescentou
que as maquinas tem gasto e tem comunidades que precisam de poço artesiano, mas ficam
esperando acontecer. Completou que a conversa do ano passado não foi cumprida e deve
conversar com o executivo, pois tem prioridades no município que devem ser concluídas,
podendo estar analisando o projeto para votação na próxima reunião. Ato contínuo, o
vereador José Geraldo mencionou que o Secretario disse que os giricos da prefeitura, não
atende a demanda do município, pois possuem pouca potencia. Logo após, o vereador
Marcelo pediu ao presidente vista do projeto e solicitou que fosse colocado para próxima
reunião. Voltando a palavra ao presidente retirou o projeto da pauta, solicitando às
comissões que analisem o mesmo e conversem com o Executivo. Continuando, a vereadora
Flávia enfatizou que a população esta reclamando que a Secretaria de Saúde esta deixando

faltar materiais de trabalho e expôs varias perguntas ao presidente sobre a Secretaria. O
presidente informou que terá uma Reunião Especial dia oito de maio, às nove horas, com a
presença dos Secretários Municipais e a vereadora poderá fazer as perguntas diretamente a
Secretária de Saúde que é responsável pela área que esta tendo reclamações.
Prosseguindo, o vereador José André salientou que chegou ao seu conhecimento sobre a
falta de materiais na área da Saúde e acrescentou que esta faltando planejamento, pois a
licitação deve ser feita antes de acabarem os materiais. Voltando a palavra a vereadora
Flávia expôs que os problemas devem ser anunciados e mencionou que falta
profissionalismo da Secretária de Saúde. Comentou que ganhou vários convênios e o
executivo não assinou as verbas, que será um benefício para a cidade. 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 cinco dias do mês de maio de dois mil e quatorze.
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