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        ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1291/2016
  Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 01 de Julho de 2016.

Ao 1º (primeiro) dia do mês de Julho de 2016, às 19:20  (dezenove  horas e vinte 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Sebastião 
José Esperança, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores: 
Allan Martins Dutra Borges, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt 
Neto, Dulcimar Prata Marques, Éder Lima Moreira, Guilherme de Souza 
Nogueira,  José Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo. O 
Vereador Presidente Sebastião José Esperança declarou aberta a Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir convidou a todos os presentes 
para se postarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Passou-se 
então para a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 01 – Leitura na íntegra do 
Projeto de Lei 08/2016 que “Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Agentes 
Políticos do Município de Rio Novo/MG, para a Legislatura 2017/2020 e dá 
outras providências”, de autoria do Legislativo. 02 - Leitura do PARECER 
JURÍDICO sobre o PL08/2016. 03 – Leitura do Relatório de Impacto 
Orçamentário e Financeiro elaborado pela empresa PLANEJAR –
Consultores Associados: Neste relatório, a Empresa PLANEJAR contempla o 
reajuste para os subsídios dos agentes políticos, conforme solicitado, no valor de 
R$2.200,00. Diz ainda o relatório, que, caso este Projeto de Lei 08/2016 seja 
aprovado conforme redação e, tendo em vista a possibilidade de dedução do 
FUNDEB para cálculo das receitas que compõe o Art.29-A da Constituição 
Federal, haverá um descumprimento por parte desta Casa, no que se refere ao 
estabelecido pela Constituição Federal, já que desta forma o limite de 70%
(setenta por cento) dos gastos seria ultrapassado. Fim do Expediente. ORDEM 
DO DIA: O Presidente Sebastião Esperança informou que o PL 08/2016 em sua 
redação inicial previa o pagamento do 13º Salário aos vereadores, e que após 
manifestação contrária por parte de alguns vereadores ele resolveu retirar do 
Projeto de Lei o Artigo que previa este pagamento. Disse ainda que esqueceu de 
solicitar um novo Relatório de Impacto Orçamentário e Financeiro junto à 
empresa PLANEJAR, e que portanto, este relatório lido pela Secretária da Mesa 
Diretora, datado de 23 de junho de 2016 se baseia também no pagamento do 13º 
Salário, o que fez que constasse a ressalva referente ao descumprimento do 
estabelecido na Constituição Federal, caso o FUNDEB seja deduzido. Palavra 
com o Vereador Eder Lima: Sugeriu que a Mesa Diretora utilize o prazo até o 
dia 05 de julho para atualizar os PARECERES, já que houve mudanças no 
Projeto de Lei e os PARECERES continuaram os mesmos. Disse que a sugestão 
serve até mesmo para que os Vereadores tenham um prazo maior para melhor 
debaterem sobre o Projeto de Lei. Finalizou dizendo que independente da 
apresentação de novos PARECERES, ele é contra o Projeto de Lei. Palavra 
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com o Vereador Allan Borges: Disse que diante da situação política que o 
nosso país está vivenciando, falar em aumento para a classe política é um 
verdadeiro “tiro no pé”. Disse que é favorável ao que foi sugerido pelo Vereador 
Eder Lima, de realizar a votação por destaque. Disse ainda que em relação ao 
subsídio de Secretário e/ou Coordenador Municipal de Rio Novo, ele acha que 
R$4.000,00(quatro mil reais) é pouco diante da grande responsabilidade que o 
cargo exige. Finalizou dizendo que o Projeto de Lei 08/2016 no formato em que 
está sendo apresentado, com certeza terá o seu voto contrário a sua aprovação. 
Palavra com o Vereador José Adriano Tostes: Disse que também é contra o 
Projeto de Lei 08/2016. Acha que o cargo de Secretário deve ter aumento. 
Lembrou que na época em que ocupou a Presidência desta Casa, com o apoio 
dos Vereadores, foi votado aumento de subsídio para o Secretariado, mas para 
os Vereadores e Agentes políticos não houve aumento. Disse eu as contas 
devem ser feitas levando-se em consideração o que será gasto no período de 
quatro anos. Disse que se os Vereadores tiverem um aumento de 
R$300,00(trezentos reais) por mês, no final de quatro anos terão sido gastos 
R$120.000,00(cento e vinte mil reais) a mais. Lembrou ainda que a situação 
financeira de nosso município é muito ruim e que existem várias Câmaras que 
estão reduzindo o valor do subsídio, e que este não é o momento para se falar 
em aumento. Finalizou dizendo mais uma vez que é contra qualquer tipo de 
aumento de subsídio para os Agentes Políticos e Vereadores. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Disse que foi feita uma brilhante pesquisa, em 
15 cidades da região com praticamente o mesmo número de habitantes de Rio 
Novo e, “disparadamente”,  o menor subsídio praticado na região é o da Câmara 
Municipal de Rio Novo. Disse duvidar que alguma Câmara Municipal da região 
consiga devolver aos cofres públicos mais dinheiro do que esta Casa. Lembrou 
que serão aproximadamente R$800.000,00 (oitocentos mil reais) devolvidos até 
o fim desta legislatura. Lembrou também que esta Câmara é uma das poucas da 
região onde não se paga diárias e 13º  aos Vereadores. Disse que ao se aprovar o 
Projeto de Lei 08/2016, ninguém estará legislando em causa própria já que não 
existe a certeza da volta de qualquer um dos Vereadores que hoje compõe o 
Legislativo Municipal. Disse que na verdade o que está sendo proposto no PL 
08/2016 é uma adequação dos subsídios, para os próximos quatro anos de 
legislatura. Disse ainda que, durante dois anos e oito meses ele deixou seus 
compromissos pessoais de lado para se dedicar inteiramente a função de 
Vereador, mas que infelizmente não foi possível continuar no ritmo, já que sua 
vida se transformou em uma enorme bola de neve. Disse ser esta uma das razões 
pela qual ele acredita ser necessário o reajuste proposto no PL08/2016, pois 
desta forma, será possível aos eleitos, dedicação total para o cargo que 
assumirão em Janeiro de 2017. Disse ser favorável a aprovação do PL 08/2016 
como está redigido e não vai mudar sua opinião por estarmos próximos de um 
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pleito eleitoral. Disse que é um voto sincero e acredita que se houver alguém 
que dirá não ter votado nele devido ao aumento do subsídio, é porque essa 
pessoa não iria mesmo votar nele. Finalizou dizendo mais uma vez que votará a 
favor da aprovação do PL08/2016 e que não mudará de opinião por estarmos às 
vésperas da política. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: Sugeriu que se 
fizesse uma nova reunião para serem apresentados os novos cálculos da empresa 
PLANEJAR referentes ao impacto financeiro. Lembrou que a conclusão da 
PLANEJAR cita um possível descumprimento da Constituição Federal. Disse 
que se o Projeto de Lei for votado nesta reunião, com certeza não será aprovado. 
Disse que o risco de se ficar quatro anos sem nenhuma correção salarial é muito 
grande. Finalizou dizendo ser favorável que se mantenha a correção pelo IPCA e 
que se o Projeto de Lei for colocado em votação da forma como está sendo 
apresentado o seu voto será contra a aprovação. Palavra com o Vereador 
Carlos Alberto Mattos: Disse que votará pela aprovação do Projeto de Lei 
como está sendo apresentado, independente de data em que for colocado em 
votação. Disse que é a favor da aprovação do PL porque ele “vive Rio Novo 24 
horas por dia, 365 dias no ano” e, quando o SAMU não atende alguém nas 
madrugadas ou quando uma má administração não libera uma ambulância para 
levar uma pessoa em São João Nepomuceno, ele o faz em seu próprio carro. 
Disse que já foram inúmeras vezes que ele agiu desta forma e que por isso é a 
favor da aprovação do Projeto de Lei. Palavra com o Presidente Sebastião 
Esperança: Disse concordar plenamente com as palavras do Vereador Carlos 
Alberto Mattos e que não consegue entender  porquê está sendo considerado um 
aumento salarial e não uma correção salarial. Lamentou ainda que os Vereadores 
Eder Lima e Vinícius Araújo não tenham confiado na sua palavra quando disse 
que o Relatório em anexo ao Projeto de Lei está com os seus dados baseados no 
pagamento do 13º salário. Lamentou ainda, que mais uma vez os subsídios dos 
vereadores de Rio Novo continuarão sendo os menores praticados na região. 
Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: Disse que não se trata de confiar ou 
não na palavra do Presidente, já que ele confia no que foi dito pelo mesmo. 
Disse que é preciso ter em mãos os valores devidamente corretos para se votar 
dentro do que a Lei determina. Mais uma vez voltou a dizer que é contra o 
aumento do subsídio e a favor da correção pelo índice do IPCA. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Disse que é justamente a correção pelo IPCA 
que está sendo proposta no PL. Lembrou que o índice de 12% é exatamente a 
inflação do período, e que a Lei está sendo obedecida. Lembrou que em 
momento algum foi proposto uma aumento real do subsídio dos vereadores. 
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que sua maior 
preocupação para se agendar uma nova data de reunião é exatamente o prazo, já 
que o dia 05 que é a última data para se votar está muito próximo. Lembrou que 
o Vereador Guilherme Nogueira já deixou claro que não poderá comparecer às 
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possíveis reuniões que seriam marcadas para a próxima segunda ou terça–feira. 
Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que o seu posicionamento já foi 
externado anteriormente, e que não se trata de confiar ou não, mas sim em se 
munir de toda a precaução e documentação correta para se votar o PL com a 
segurança e certeza necessária. Lembrou ainda, que este sempre foi o 
procedimento desta Casa até agora e que não se deve deixar de cumprir todas as 
etapas antes de se votar um PL. Palavra com Vereador o Allan Borges: 
Sugeriu mais uma vez que o PL fosse colocado em votação por destaques, 
votando item por item como permite o Regimento Interno. Disse que é favorável 
que se retire os Incisos I,II, e IV e que se mantenha as correções. Disse ainda 
que acha que os valores referentes ao Secretariado deveriam ser maiores. 
Palavra com o Vereador José Adriano Tostes:  Disse que quando estava 
ocupando o cargo de Presidente desta Casa ele ajudou muito o município de Rio 
Novo. Disse ter sido o Presidente da Câmara que mais devolveu recursos para os 
cofres da Prefeitura. Disse ainda, que tudo era feito de forma transparente e que 
cada um tem um jeito de administrar e que as diferenças de pensamento devem 
ser respeitadas. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse 
que quando se falou em 13º salário ela se posicionou contra. Mas, se falando em 
reajuste de subsídios para os agentes políticos, ela acredita ser mais do que justo 
se efetuar o reajuste. Disse que hoje ela votaria pela aprovação do PL e que na 
segunda-feira tudo fará para estar presente na reunião e votar favorável a 
aprovação do PL. Finalizou dizendo que endossa as palavras do vereador Allan 
Borges quanto ao subsídio do Secretário de Saúde. Disse que será muito difícil 
encontrar alguém disposto a assumir um cargo tão importante com um subsídio 
de R$4.000,00. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: Disse que não é seu 
intuito atrapalhar alguém, mas quer que seja uma votação transparente. Sugeriu 
que, caso o Parecer da PLANEJAR demonstrar que o índice vai ficar abaixo dos 
70% com a retirada do 13º salário, ele votará favorável a aprovação do Projeto 
de Lei. Disse que caso o valor ultrapasse o índice, o Presidente da Casa já 
apresente o PL com um índice menor que esteja dentro do que é permitido pela 
Constituição Federal. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Após 
deliberações e entendimentos entre todas as partes, ficou decidido que haverá 
uma nova reunião no dia 04/07/2016, próxima segunda-feira, às 20:00(vinte) 
horas, com a presença de todos os Vereadores. Fim da Ordem do Dia. 
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Solicitou 
que seja enviado ofício à Exma. Prefeita Municipal, em caráter de urgência, para 
que seja sanado um problema que está acontecendo no bairro Água Branca. 
Moradores do referido bairro, relatam que devido às obras de inauguração do 
calçamento, as ruas não que não receberam pavimentação foram patroladas e 
após o serviço, veio a chuva e os moradores estão tendo dificuldades para até 
mesmo saírem de suas residências. O Vereador pede solução imediata para este 
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problema. Palavra com o Vereador José Adriano Tostes: Disse que foi 
procurado pelo “Folha Seca”, que tem sua casa situada à rua Crisanto Rosa no 
bairro Novo Horizonte. Disse que o morador relatou que a rua se encontra em 
total estado de abandono, com o mato muito alto e iluminação precária. Diante 
da reclamação, solicita que seja enviado ofício à Exma. Prefeita Municipal, para 
que as providências de limpeza da rua, com a utilização da Retro-escavadeira, 
seja providenciada da maneira mais rápida possível. Solicita ainda que seja 
solucionado também o problema referente à iluminação pública. Palavra com o 
Vereador Eder Lima:  Trouxe informações sobre o PL de sua autoria “ Correio 
das Escolas Unidas pela Segurança”, dizendo que já realizou uma reunião com 
as diretoras das Escolas e que o PL foi muito bem recebido. Disse que as 
Diretoras solicitaram que ele faça uma maior divulgação do PL junto à 
comunidade escolar. Disse que após as férias escolares ele estará atendendo a 
esta reivindicação, juntamente com a Polícia Militar. Palavra com o Vereador 
Vinícius Araújo: Disse que em relação ao pedido do Vereador José Adriano 
Tostes, sobre a rua Crisanto Rosa, lembrou que em 2013 ele fez um 
requerimento sobre o mesmo tema. Palavra com o Vereador Dionísio Da Dalt: 
Solicitou que seja enviado ofício à Exma. Prefeita Municipal, pedindo que a 
coleta de lixo no Condomínio Casablanca seja efetuada no mínimo duas vezes 
por semana, já que atualmente essa coleta é feita somente uma vez na semana, 
fato que vêm causando um acúmulo muito grande de lixo nas residências. 
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Não havendo mais nenhum 
assunto, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião da Câmara 
Municipal, ordenando que se lavrasse esta ata.   
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