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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1216/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de março de 2015.

Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015, às 19h00 min, em sua sede própria, reuniuse em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do
Vereador Vinicius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes vereadores,
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José
Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Eder Lima Moreira,
Guilherme de Souza Nogueira e Dulcimar Prata Marques. Respondeu por ausência o
vereador Allan Martins Dutra Borges ATA – Dispensada a Leitura da Ata n°.
1215/2015, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01
– Ofício n°. PM/2015/050. Ref.: Solicitação (faz). Senhor Presidente. De ordem da
senhora Prefeita Municipal, em virtude de ter ocorrido de minha parte uma falha ao
efetuar a transcrição dos valores constantes no Anexo I do Projeto de Lei n°. 001/2015
encaminhado a esta Casa na data de 23 de fevereiro de 2015, venho através do presente
solicitar a substituição do Anexo I constando os valores corretos com o índice de
correção 13,01% conforme previsto no referido projeto, oportunamente apresento
minhas desculpas pelo transtorno. Informamos ainda, que além do equívoco constante
nos valores previstos para o cargo Professor (PEB) 2 e 3, os cálculos do Cargo
Supervisor Pedagógico 1 e 2 também foram revisionados e corrigidos. Na oportunidade,
apresento minhas considerações e levado apreço. Atenciosamente. Irlene reis de
Oliveira. Tec. Nível Médio III. 02 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL. PARECER. REF.: PROJETO DE LEI N°. 001/2015 que
“Autoriza adequação dos Anexos I e III da Lei n°. 1101 de 29/06/2012 e dá outras
providências.” A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifesta-se pela
constitucionalidade do projeto em epígrafe, cuja iniciativa é de competência do
Executivo. Esta comissão, após parecer do Assessor Jurídico desta Casa, apresenta as
seguintes emendas: Art. 2°........ Parágrafo 1° - Os percentuais de que trata o caput
deste artigo é de 13,01% para os Cargos que sofrerão o reajuste de acordo com o mesmo
índice aplicado ao Piso Nacional do Magistério, e, os demais cargos o índice é de 6,41%
o mesmo concedido para a revisão geral anual dos servidores. Parágrafo 2° - Os quadros
revistos nesta Lei serão devidamente consolidados na Lei originária. Sala das Sessões,
06 de março de 2015. Sebastião José Esperança. Presidente. Guilherme de Souza
Nogueira. Vice-Presidente: Eder Lima Moreira. Membro. 03 – Projeto de Lei n°.
001/2015- “Autoriza Adequação dos Anexos I e III da Lei 1.101 de 29/06/2012 e dá
outras providências”. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2015. Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – Projeto de Lei n°. 002/2015. “Dispõe sobre a Revisão
Geral Anual dos Servidores Públicos do Município de Rio Novo e dá outras
Providências”. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2015. Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. Prefeita Municipal. 05 – REQUERIMENTO Nº.
016/2015. Exmo. Sr.
Vinicius Carvalho de Araujo. Presidente Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O
vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja
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encaminhada a matéria a seguir discriminada a Exma. Senhora Prefeita Municipal: Que
seja feita manutenção do bueiro que fica em frente à Casa da Dona Iracema, no Povoado
de Furtado de Campos. Justificativa: O referido bueiro está entupido, transbordando e
exalando um mau cheiro terrível, incomodando os moradores dos arredores. Rio Novo,
05 de março de 2015. José Adriano Tostes Xavier. Vereador Proponente. Assina junto
vereador Eder Lima Moreira. 06 – Ofício n°. 052e 053/2015. Em anexo resposta ao
requerimento n°. 015/2015 e resposta ao requerimento verbal do dia 27 de fevereiro de
2015. ORDEM DO DIA – 01 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL. PARECER. REF.: PROJETO DE LEI N°. 001/2015 que
“Autoriza adequação dos Anexos I e III da Lei n°. 1101 de 29/06/2012 e dá outras
providências.” Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos
presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 001/2015- “Autoriza Adequação dos Anexos I e III
da Lei 1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências”. Com suas emendas inseridas.
Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Projeto de Lei n°. 002/2015.
“Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos do Município de Rio
Novo e dá outras Providências”. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de
parecer. Em 1° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 –
REQUERIMENTO Nº. 016/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Gostaria de
ressaltar que sou contra fazer as duas votações hoje para o Projeto 001/2015, pois os
professores pediram para rever o projeto com as devidas correções, assim podemos
convidar as lideranças do magistério para vir a Câmara durante a semana e analisarem
também o projeto já com o parecer das comissões e emendas inseridas e assim estando
tudo de acordo, procederíamos à segunda votação. Palavra com o vereador Eder Lima.
Peço que seja enviado ofício solicitando informações ao Executivo para sabermos quais
as providências tomadas para reestabelecimento da sede do Clube “BC O Nosso” é
outro. Assim teremos uma informação oficial do que está sendo feito. PALAVRA
LIVRE – Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Solicito à Presidência que envie
um ofício ao Executivo cobrando a regularização do envio das prestações de contas
municipais para o legislativo, pois os empenhos de dezembro de 2014 e janeiro de 2015
ainda não foram enviados a esta Casa. Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria que
fosse enviado ofício a FIEMG, solicitando uma reunião com possível encontro das
Câmaras Municipais da região, para o conhecimento dos projetos em prol do
desenvolvimento regional apresentados na última reunião com empresários e políticos,
para a qual não fomos convidados. Como grandes interessados no assunto. Gostaria que
pudéssemos convidar as Câmaras da Região e nos reunirmos com a instituição. Palavra
com a vereadora Dulcimar Prata. Gostaria que após a eleição da nova diretoria da Santa
Casa, solicitássemos informações e providências sobre os medicamentos que ainda
existem lá, pois os mesmos podem perder o prozo de validade se não forem utilizados.
Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Peço que seja agendada uma reunião com
a Caixa Econômica Federal, para solicitar uma agência da Caixa no município, sendo
que já foi feito até um pagamento no valor de cento e sessenta mil reais para a Prefeitura
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e até hoje não temos a agência instalada. Gostaria também de saber o motivo do nosso
município ficar sem coleta de lixo nos finais de semana. Não havendo mais quem
desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a
presente Ata.
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