Ata da Nona Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova União, Minas Gerais. Às
dezenove horas e quinze minutos, do dia tres de junho 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, provérbios capitulo 13 versículo 13. 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 Ordinária do dia 12/05/2014, sendo declarada aprovada. Ato contínuo, o vereador
Marcelo solicitou um minuto de silêncio pela morte do funcionário da prefeitura Fábio Antônio
Alves. Prosseguindo, foram lidas correspondências do Ministério da Saúde e Educação,
informando repasses de recursos financeiros. Em seguida leitura do Oficio Nº03/2014 de
autoria da Comissão Especial de Inquérito, encaminhando a pasta com documentações do
processo investigatório referente á irregularidade no pagamento da diferença salarial
procedida em janeiro de 2014, referente ao pagamento dos secretários, Prefeito e VicePrefeito, retroagindo o aumento a partir de janeiro de 2013, onde constam todas as medidas
tomadas pela Comissão Especial de Inquérito. Logo após, leitura do Requerimento
Nº04/2014, de autoria da Comissão Especial de Inquérito, solicitando do presidente que
encaminhe cópia da pasta ao Ministério Público para tomar as medidas cabíveis. Com a
palavra, o presidente informou que estará encaminhando a pasta ao Ministério Público.
Apresentação do Projeto de Lei Nº015/2014 de autoria do Executivo Municipal que “Promove
Alteração da Lei n° 395 de 26 de fevereiro de 1993, criando a Secretaria Municipal de cultura
e turismo, e dá outras providências”. Ato contínuo, apresentação do Projeto de Lei
Nº016/2014 de autoria do Executivo Municipal que “Altera e consolida a Legislação
Municipal pertinente ao núcleo de apoio à saúde da família no âmbito do Município de Nova
União, e dá outras providencias”. Apresentação do Projeto de Lei Nº017/2014 de autoria do
Executivo Municipal que “Cria cargo para exercer funções essenciais á execução das tarefas
necessárias ao bom funcionamento da usina de triagem e compostagem de lixo e dá outras
providencias”. O presidente informou que os projetos estão à disposição das comissões e
será encaminhado para o Assessor Jurídico da Câmara. Em seguida, leitura do parecer
Comissionário Nº12/2014 e apresentação da emenda Nº05/2014 referente ao do Projeto de
Lei Nº011/2014. Logo após, leitura, discussão e 1ª votação do Projeto de Lei Nº011/2014 de
autoria do Executivo Municipal que “Dispõe Sobre as Diretrizes para elaboração da lei
orçamentária de 2015 e da outras providências”, sendo aprovado em 1ª instância por
unanimidade. Leitura do parecer Comisionário Nº13/2014 e apresentação da emenda
Nº06/2014 referente ao Projeto de Lei Nº012/2014. Na sequencia, leitura e 1ª votação do
Projeto de Lei Nº012/2014 de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe Sobre Criação de
Cargo e dá outras providências”. O projeto foi aprovado em 1ª instância por unanimidade.
Leitura do parecer Comisionário Nº14/2014 e apresentação da emenda Nº07/2014 referente
ao Projeto de Lei Nº013/2014. Continuando, leitura e 1ª votação do Projeto de Lei
Nº013/2014 de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe Sobre Criação de Cargo e dá
outras providências”, sendo aprovado em 1ª instância por unanimidade. No uso da palavra, o

vereador Joaquim solicitou que o presidente relate sobre os problemas com animais soltos
nas ruas, trazendo doenças aos moradores, expos que esta situação que já vem ocorrendo
há muitos anos. Salientou que no bairro Nova Aparecida foi procurado por moradores que
reclamaram sobre os problemas que estão ocorrendo com os cães soltos nas ruas.
Acrescentou que deve procurar uma maneira de solucionar os fatos e expos sua conversa
com os funcionários que trabalham na zoonose e informaram que o município não tem local
para abrigar os animais e as despesas para manter um canil, são muitos altas. Expos sua
opinião sobre o município fazer um convenio com outro município vizinho que tenha
condições de cuidar dos animais. Voltando a palavra ao presidente, disse que vai procurar a
Zoonoses, Prefeito e Secretaria de Saúde para verificar o que pode ser feito e trazer as
respostas sobre esta situação. Ato contínuo, o vereador José André enfatizou que ha muitos
anos os vereadores vem solicitando a solução de problemas com animais que são soltos na
rua, e acrescentou que o prefeito informou que fica caro manter um canil. Salientou que o
mesmo deve fazer um convenio com outra cidade, para tentar resolver os problemas que
possam vir a ocorrer na cidade. Enfatizou que deve denunciar as pessoas que abandonam
os animais na rua. Na sequencia, o vereador Joaquim completou que a situação não esta
complicada, mas pode aumentar. 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 junho de dois mil e quatorze.
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