Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova União - Estado de
Minas Gerais. Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, 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 Edilidade
Novauniense presidida pelo nobre Vereador Nei Gonçalves dos Santos que em nome de
Deus declarou aberta a Sessão e solicitou que fizesse a leitura do Salmo. Ato contínuo foi
constatada a presença unânime dos vereadores de acordo com a chamada que firmaram
suas respectivas assinaturas no livro de presença e tomaram assento no Plenário. Logo
após, dando início aos trabalhos determinou que eu, Vereador Secretário procedesse à
leitura da ata da Reunião ordinária do dia quatorze de setembro de dois mil e quinze, sendo
declarada aprovada por todos. Apresentação do Projeto de Lei Nº24/2015 de autoria do
Executivo Municipal que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova União
para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências”. Ato contínuo, apresentação
do Projeto de Lei Nº25/2015 de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a
alteração do Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2014/2017 e dá outras
providências”. Prosseguindo, leitura do parecer Comissionário Nº27/2015 referente ao
Projeto de Resolução Nº04/2015 de autoria do vereador José André dos Santos que
“Dispõe sobre a criação do titulo de “Estudante Nota 10”, conferido pela Câmara Municipal,
aos alunos das escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino do Município, que
tenha se distinguido, a cada ano, nos cursos de ensino fundamental e médio”, em seguida
1ª votação do mesmo e aprovação em 1ª instância por unanimidade. No uso da palavra, o
vereador José Geraldo questionou sobre os giricos, pois a população esta fazendo varias
reclamações. Completando, o vereador José André mencionou que a indignação é muito
grande, pois tem muitas máquinas e não estão trabalhando. O presidente salientou que
quando tinha só um girico atendia melhor a população. Continuando, o vereador José
André enfatizou que deveria olhar se o Executivo não poderia emprestar o girico e a
população pagar o operador. Mencionou sobre os títulos de cidadão honorário que deverão
ser feitos este ano, devido ano que vem ser eleitoral. Em seguida, o vereador Marcelo
salientou sobre a falta dos giricos, pois tem um funcionário de meio ambiente que é pago
pelo município e esta deixando a desejar. Mencionou que se contratar um giriqueiro vai
fazer o mesmo que alguns fazem, pegam serviço 10 horas da manhã. Questionou sobre o
horário de trabalho dos funcionários, e mencionou que a população reclama dos
funcionários da obra que não estão trabalhando. Continuando, expos sobre o consórcio da
iluminação pública que não está funcionando corretamente, pediu que o Presidente marque
uma reunião com o executivo para questionar sobre a falta de atendimento da população,
pois não está tendo resultado. Solicitou o apoio de todos, pois a empresa está recebendo
do município e deve dar retorno a população. Informou que ligou para o consórcio colocar
iluminação próximo à igreja de Altamira, mas como não foram teve que improvisar uma
iluminação devido à festa da igreja. Ato contínuo, o vereador José André mencionou que
deve conferir o contrato e pode pedir até outra concorrente. Acrescentou que deve chamar
as pessoas que não foram atendidas para manifestar na reunião. Continuando, o vereador
Nilton questionou que a Prefeitura não está fazendo inscrição dos giricos só após atender
as pessoas da lista. Encerrados os comentários, nada mais havendo a tratar o Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Câmara Municipal de
Nova União, aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e quinze.
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