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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1263/2015
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de dezembro de 2015.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2015, às 17h30 min, em sua sede
própria, reuniu-se em sessão Extraordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a
presidência do vereador Vinícius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes
vereadores: Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Sebastião José Esperança,
Guilherme de Souza Nogueira, Eder Lima Moreira, Carlos Alberto do Carmo Mattos,
Allan Martins Dutra Borges e vereador José Adriano Tostes Xavier. ATA – Não
havendo tempo hábil para confecção da Ata n°. 1262/2015, será a mesma votada
posteriormente. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 021/2015. Dá nova redação
a dispositivos do Plano Diretor do Município de Rio Novo e dá outras providências. Rio
Novo, 15 de dezembro de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita
Municipal. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 021/2015. Dá nova redação a
dispositivos do Plano Diretor do Município de Rio Novo e dá outras providências.
encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra
com o presidente Vinicius Araujo. Essa semana fui procurado pelo Engenheiro
Marquinhos, que está com um projeto de desmembramento em nosso munícipio. Pelo
regimento interno da Casa precisaria entrar com quarenta e oito horas de antecedência,
mas ele me explicou que há urgência nesse projeto, pois tem vinte famílias que
trabalham com ele. Pelo Plano Diretor, uma área a ser desmembrada teria que ter no
mínimo cento e cinquenta metros quadrados, pelo projeto do Marquinhos com o Minha
Casa Minha Vida, os lotes são de cento e vinte e cinco metros quadrados, que é uma Lei
Federal utilizada pela caixa Econômica Federal. O Executivo já estava pensando em
enviar o projeto para cá, mas estamos em recesso e se não for votado, somente entrará
ano que vem. Não queremos vinte famílias desempregadas. Com a concordância dos
vereadores, o que podemos fazer é quebrar o protocolo e colocar o projeto em votação.
Foi cedida a palavra ao Senhor Marquinhos que explanou aos vereadores sobre os
detalhes do projeto. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Digo que sou
favorável a aprovação do projeto, pois o Plano Diretor do Município precisa de
atualização e estamos pedindo isso ao executivo desde de 2013. Já tivemos vários
problemas com construtores do munícipio, pois o Plano não atende a demanda da
construção civil. Esse mínimo para dar o andamento ao Plano é o que o munícipio
precisa para crescer. O marquinho vem nessa luta há algum tempo. Vai gerar novas
residências e impostos e quem sabe passamos de dez mil habitantes para aumentar o
repasse do fundo de participação. Não é um projeto para o Marquinho, mas para o
desenvolvimento de Rio Novo. Estou de acordo com tudo que for para o crescimento do
munícipio. Isso é uma adequação a Lei Federal. Palavra com o vereador Sebastião
Esperança. Não vejo como quebra de Regimento da Casa, moro naquele bairro há doze
anos e vejo o trabalho do Marquinhos em nosso munícipio. Estamos atualizando nossa
Lei Municipal a Lei Federal. Não há motivo para não aprovar essa Lei. É muito
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louvável que quebremos o Regimento Interno desta Casa. Palavra com o vereador Eder
Lima. Somos legisladores, voto o projeto porque não vejo dúvida, se houvesse dúvida
pediria prazo. Palavra com o vereador Allan Borges. Parabenizo o Marquinhos por sua
luta que está construindo na sua terra. Que prospere muito. Como bem disse o Eder
Lima, somos legisladores e temos autonomia para decidir. O parecer é uma opinião do
procurador, mas essa lei é uma regulamentação de uma Lei federal. Palavra com o
vereador José Adriano. Parabenizo os vereadores pelas emendas ao orçamento. Sobre
esse projeto, é de grande importância para o munícipio e já era para ter sido enviado a
esta Casa. Graças ao Marquinhos foi feito o projeto. Gosto de progresso. Temos várias
firmas fechadas por coisas bobas. Jamais votarei algo que gere desemprego. Palavra
com o vereador Eder Lima. Tem muita coisa para ser arrumada. Lei Orgânica de 1993,
Regimento Interno de 2001, Plano Diretor de 2002. Quantos mandatos passaram? Cabe
a nós continuarmos a cobrança de todas essas reformas. Essa cobrança fiz durante o
mandato passado inteiro. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Faremos uma extraordinária em seguida para
2° votação desse projeto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, mandando
que se lavrasse a presente Ata.
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