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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1269/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de Março de 2016.

Aos 04 (quatro) dias do mês de Março de 2016, às 19:40h (dezenove horas e
quarenta minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador
Sebastião José Esperança reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes
Vereadores: Allan Martins Dutra Borges, Carlos Alberto do Carmo Mattos,
Dionísio Da Dalt Neto, Éder Lima Moreira, Guilherme de Souza Nogueira, José
Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo. Ausente a Vereadora
Dulcimar Prata Marques. O Vereador Presidente Sebastião Esperança, convocou
o Vereador Vinícius Araújo, segundo Secretário, para compor a Mesa Diretora
em substituição à Vereadora Dulcimar Marques, ausente. A seguir solicitou a
dispensa da leitura das Atas nº1267/2016 e 1268/2016, informando ainda que a
Ata nº 1267/2016 já está corrigida conforme solicitação do Vereador Vinícius
Araújo. Colocou em discussão e votação a Ata nº 1267/2016 e a Ata nº
1268/2016, sendo ambas aprovadas por unanimidade. Passou-se então à leitura
do expediente. EXPEDIENTE – 01 -Leitura do Ofício enviado pela
Vereadora Dulcimar Prata Marques a seguir reproduzido em sua íntegra:
Rio Novo, 04 de Março de 2016. DE:Vereadora Dulcimar Prata Marques Para :
Presidente da Câmara Municipal de Rio NovoExmo. Sr. Sebastião José
Esperança – Assunto: Comunicado (Faz) Senhor Presidente,Venho através
deste, informar e justificar antecipadamente o motivo de minha AUSÊNCIA na
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, que ocorrerá nesta SextaFeira dia 04 de Março de 2016. Devido a assuntos particulares inadiáveis estarei
me ausentando, conforme já informado, mas quero aproveitar da oportunidade
para manifestar publicamente o meu voto favorável à APROVAÇÃO do
PROJETO DE LEI Nº 001/2016,enviado a esta Casa na última reunião, pela
Prefeitura Municipal de Rio Novo, que cria em nosso Município o Fundo
Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC.Na oportunidade, quero
também manifestar meu total apoio ao PROJETO DE LEI Nº 002/2016, que
Autoriza adequação do Anexo I da Lei 1101 de 29/06/2012 que “Dispõe sobre o
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Integrantes do Quadro
de Pessoal do Magistério e da Educação do Município de Rio Novo”, que
constará no Expediente de nossa reunião de hoje. Com os agradecimentos pela
atenção e compreensão, subscrevemo-nos.Atenciosamente,Dulcimar Prata
Marques Vereadora Secretária da Câmara Municipal Rio Novo/MG. 02 –
Leitura do Ofício nº 29/2016 – do Gabinete da Prefeita Municipal,
encaminhando à esta Casa o Projeto de Lei nº002/2016, conforme segue :
LEI Nº: 002/2016 “Autoriza adequação dos Anexos I da Lei nº 1.101 de
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29/06/2012 e dá outra providencias. A Câmara Municipal de Rio Novo, aprova
e eu Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o Poder
Executivo autorizado a efetuar a adequação do Anexo I da Lei nº 1101/2012 de
29 de junho de 2012 que “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e
Vencimentos dos Servidores Integrantes do Quadro de Pessoal do Magistério e
da Educação do Município de Rio Novo”. Art. 2º - Fazem parte desta lei o
Anexo I cuja adequação foi realizada de acordo com o Piso Nacional do
Magistério. Parágrafo 1º - Os percentuais que trata o caput deste artigo é de
11,36% para os cargos que sofrerão o reajuste de acordo com o mesmo índice
aplicado ao Piso Nacional do Magistério. Parágrafo Único – Os quadros revistos
nesta lei serão devidamente consolidados na Lei originária. Art. 3º - Esta lei
entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º
de janeiro de 2.016. Rio Novo, 01 de março de 2016 Maria Virginia do
Nascimento Ferraz - Prefeito Municipal. ANEXO I QUADRO DE CARGOS
EFETIVOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL:
TABELA DE PROGRESSÃO DE VENCIMENTOS
Nº. de
Vagas

65

02

02

CARGO

Professor (PEB)

Prof. de Apoio à
Inclusão ( PAI)

Professor de
Educação Física
( PEF)

03

Supervisor
Pedagógico(SP)

NÍVE
L

Ref. A
(R$)

Ref. B
(R$)

Ref.C
(R$)

Ref. D
(R$)

Ref. E
(R$)

Ref. F
(R$)

1

1.281,66

1.345,75

1.409,83

1.473,91

1.538,01

1.602,10

2

1.409,83

1.480,33

1.550,82

1.621,31

1.691,80

1.762,29

3

1.473,91

1.547,60

1.621,30

1.694,99

1.768,69

1.842,39

3

1.473,91

1.547,60

1.621,30

1.694,99

1.768,69

1.842,39

1

1.409,83

1.480,33

1.550,82

1.621,31

1.691,80

1.762,29

2

1.473,91

1.547,60

1.621,30

1.694,99

1.768,69

1.842,39

1

1.602,08

1.682,18

1.662,28

1.842,38

1.922,49

2.002,59

2

1.682,17

1.766,26

1.850,55

1.934,49

2.018,60

2.102,72

Maria Virginia do Nascimento Ferraz - Prefeita Municipal
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Rio Novo, 01 de março de 2016 – JUSTIFICATIVA - Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, Pelo presente encaminhamos o Projeto de Lei nº 002/2016
que “Autoriza adequação do Anexo I da Lei nº 1101 de 29/06/2012 e dá
outras providencias”, referido projeto visa reajustar a remuneração do
Magistério Púbico Municipal, esclarecemos que para adequação do referido
Anexo foi utilizado o percentual de 11,36 % para os servidores integrantes da
Carreira do Magistério tendo sido aplicado o mesmo reajuste concedido pelo
Governo Federal. Fazem parte da presente justificativa o impacto financeiro
realizado pelos serviços de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Novo,
e, o ofício 009/2016 da Secretária Municipal de Educação solicitando o
estabelecimento do Piso Nacional do Magistério no Plano de Carreira do
município. Esperamos que referido projeto seja prontamente acolhido, apreciado
e aprovado pelos nobres Vereadores dessa Egrégia Câmara Municipal. Maria
Virginia do Nascimento Ferraz Prefeita Municipal. 03 – Leitura do
PARECER JURÍDICO sobre o PL 002/2016 : Parecer prévio Projeto de Lei
002/2016 que “Autoriza adequação dos “Anexos” I da Lei 1.101 de 29.06.2012”
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Novo encaminhou à esta
Assessoria, em 02/03/2016, o Projeto em epígrafe solicitando parecer prévio
quanto aos aspectos constitucionais da, iniciativa e objetivos. O projeto em sua
finalidade demonstra no artigo 2º, pretendida adequação dos vencimentos dos
professores e do supervisor pedagógico da rede municipal de ensino, ao Piso
Nacional do Magistério. Os cargos efetivos do magistério público municipal a
serem beneficiados pelo reajuste no percentual de 11,36%, nos termos do
parágrafo 1º do artigo 2º, encontram-se relacionados no Anexo I que integra o
Projeto. Mencionado Anexo especifica o número de vagas e de cargos
classificados em níveis e referências progressivas de A a F, com os valores dos
novos vencimentos.Uma declaração de responsabilidades legais anexada ao
projeto com data de 29 de fevereiro do ano corrente, assinada pela prefeita e
seus assessores encarregados da contadoria e tesouraria, informa que as despesas
a serem efetuadas em decorrência da pretendida lei têm adequação com as
exigências impostas pela LOA (Lei Orçamentária Anual), LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias), e PPA (Plano Plurianual). Também acompanha o
Projeto um outro Anexo denominado “Estimativa do Impacto OrçamentárioFinanceiro”, assinado em 29/02/2106, informando Fundo Municipal e FUNDEB
como “Fonte de Recurso” e “saldo disponível no valor de R$ 2.411.473,30”
ainda informando o valor de R$ 147.014,53 , como “previsto das despesas
relacionadas”.Entenda-se, salvo melhor interpretação, que se refira ao exercício
corrente de 2016. Provavelmente, os estudos e planejamentos tenham observado
os limites legais para custeio das despesas com “ Pessoal”.(?) Cumpre-nos dizer
quanto à iniciativa, tratar-se de um projeto da competência do Executivo, que
certamente deverá receber pareceres das Comissões Permanentes para discussão
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e votação em Plenário. Câmara Municipal de Rio Novo, 3 de março de 2016.
Brenildo Ayres do Carmo -28977/ OABMG. 04- Leitura do Requerimento nº
19/2016 de autoria do Vereador Dionísio Da Dalt Neto : REQUERIMENTO
Nº 19/2016 – Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo - Sr. Sebastião
José Esperança - O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação
regimental, seja enviada a solicitação abaixo à Exmª Prefeita Municipal de Rio
Novo. - Que seja colocado um poste com braço de luz na rua Clóvis Dias
próximo ao nº 400. Que seja instalado também na mesma rua três braços de luz
nas proximidades do nº 570, uma vez que já existem os três postes para receber
os referidos braços de luz. JUSTIFICATIVA:" Esta solicitação se faz necessária
uma vez que o local encontra-se muito escuro, facilitando assim o consumo de
drogas e até mesmo o encorajamento, por parte de alguns, para tentativa de
roubos. Temos sido procurados pelos moradores da referida rua, que
demonstram preocupação e medo diante da situação. Devido ao baixo custo para
atendimento à nossa solicitação e ao grande benefício que resultará tal ação,
acreditamos que nosso pedido é merecedor de toda atenção por parte de V.
Excelência”. Rio Novo,02 de Março de 2016. Dionísio Da Dalt Neto Vereador Proponente. 05 – Leitura do Requerimento nº 20/2016 de autoria
do Vereador Guilherme Nogueira: REQUERIMENTO Nº 20/2016. Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo - Sr. Sebastião José Esperança - O
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja
enviada a solicitação abaixo à Exmª Prefeita Municipal de Rio Novo. -Solicita
do Executivo Municipal que seja providenciado com urgência os seguintes
reparos no prédio do CAIC, onde funciona a Creche Municipal: -Reparos nos
bebedouros que se encontram estragados; -Reparos nas telas de proteção contra
insetos e animais peçonhentos, nas canaletas; -Reparos e desentupimento de
alguns vasos sanitários do local; -Serviço de reparo e manutenção do parquinho.
JUSTIFICATIVA: “ Durante minha visita realizada no local, pude constatar a
necessidade de que sejam disponibilizados de forma urgente os reparos acima
listados. É importante ressaltar que essa demanda vem atender também a
reclamação de alguns pais, visto que necessitam do local para deixarem seus
filhos e ficam preocupados com a falta deste serviço de manutenção”. Rio Novo,
02 de Março de 2016. Guilherme de Souza Nogueira -Vereador Proponente .06
– Leitura do Ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio
Novo: Excelentíssimo Senhor Sebastião José Esperança-Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo.Ademir Reis de Oliveira, Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos do Município de Rio Novo, vem através do presente
solicitar dessa Egrégia Câmara Municipal de Rio Novo, que seja concedida a
palavra na reunião ordinária desta sexta-feira dia 03/03/2016 aos representantes
dos Servidores Públicos Municipais de Rio Novo, senhora Maria Aparecida
Oliveira Vieira, senhor Wagner Wilani Alvarenga, Senhor Ademir Reis de
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Oliveira e senhor Geraldo Werneck, para que possam relatar aos nobres
vereadores e à população o que de fato vem acontecendo com os Servidores
Municipais.Nestes Termos P.E. Deferimento – Rio Novo,01 de março de 2016 –
Ademir Reis de Oliveira. 07 – Leitura de Correspondência enviado pelo Sr.
Carlos Ladeira conhecido também por Calado Ladeira: Caros Srs
Vereadores, Vi com muito agrado e respeito aos seus trabalhos a pauta de
reunião do dia 26022016, com especial atenção a pedidos de providências que
tem que serem tomadas quanto ao lixão que vem se transformando no bairro
Cerâmica. Não bastasse o óbvio e sabido de que lixo não tratado é criadouro de
Aedes, somos obrigados a conviver com a fumaça fétida que exala de um fogo
contínuo que moradores no afã de melhorar seus sofrimentos colocam no
Lixão.Quem vem a nossa cidade procurar ar puro encontra o cheiro insuportável
da queima de rejeitos de todas as espécies incluindo canos e borrachas.Ratos
transmitem a Leptospirose, moscas transportam bactérias causando diarréias que
vão colocar em risco toda a população do bairro e lotar nossos postos de
atendimento. NÃO ao LIXÃO!!! Parabéns aos senhores pela iniciativa.
Cordialmente Calado Ladeira. 08 – Leitura da 2ª Correspondência enviada
pelo Sr. Calado Ladeira : Caros Senhores, Com as minhas cordiais saudações
gostaria de saber se tem jeito do cidadão ter acesso a ata das reuniões ocorridas
aí na Câmara Municipal. Tenho interesse em saber por exemplo como foram as
discussões sobre “O LIXÃO da Cerâmica” e quais providências serão tomadas
Útil lembrar que este tema fazia parte da pauta da reunião de 26022016.Gostaria
também de que vcs disponibilizassem uma lista com os e-mails dos nossos
vereadores.Respeitosamente;Calado Ladeira. O Presidente da Câmara, solicita
ao Vereador Secretário que faça a leitura na íntegra do Projeto de Lei nº
002/2016, passando-se a seguir para a ordem do dia. ORDEM DO DIA –
Foram colocados em discussão e votação o PL002/2016, bem como os
Requerimentos 19/2016 e 20/2016, apresentados no Expediente, chegando-se ao
seguinte resultado: PL002/2016 que “Autoriza adequação dos Anexos I da Lei
nº1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências”, enviado pelo Executivo
Municipal, sendo o mesmo aprovado de forma unânime em Primeira Votação;
Requerimento nº 19/2016 de autoria do Vereador Dionísio Da Dalt Neto,
aprovado por unanimidade; Requerimento nº 20/2016 de autoria do Vereador
Guilherme de Souza Nogueira, aprovado por unanimidade. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira : O Vereador usou da palavra para justificar
seu requerimento, informando que após receber denúncias, realizou uma visita
ao CAIC, e comprovou que o estado de conservação do local está muito ruim.
Afirmou que apesar do baixo custo para se realizar as reformas não são
realizadas nenhuma manutenção. Na oportunidade solicitou da Presidência da
Casa que reitere seu pedido sobre a reforma da quadra do CAIC. Disse que o
estado de conservação da quadra também é muito ruim, fato que muito o
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entristeceu, pois ali já foi um local de grandes eventos num passado nem tão
distante. Pediu ainda, que reitere também o seu requerimento que solicita
providências sobre a Praça de Esportes que também se encontra em total
abandono. Palavra com o Vereador Éder Lima Moreira: O Vereador
aproveitou da ocasião para também reiterar seu requerimento sobre a Quadra
Esportiva do Bairro Renascer, que também se encontra totalmente abandonada.
Palavra com o Sr. Geraldo Werneck : Saudando aos componentes da Mesa
Diretora, Vereadores e ao público presente, agradeceu a oportunidade que a
Câmara concedeu ao Sindicato dos Servidores Municipais, do qual é ele o
representante jurídico. A seguir iniciou seu relato. Disse ser necessário a
intervenção da Câmara Municipal de Rio Novo para que a solução do impasse
decorrente do reajuste anual dos vencimentos dos servidores seja alcançada.
Alertou que a UPV está totalmente defasada, por falta de reajustes anuais.
Informou ainda, que se houvessem acontecido os reajustes legais o salário do
servidor municipal hoje seria de mais ou menos o dobro do que estão recebendo.
Citou a Constituição Federal dizendo ser dever da Câmara Municipal fiscalizar
os atos do Poder Executivo. Pediu mais diálogo entre as partes e se disse
surpreso com o número de horas extras devidas a alguns funcionários. Disse que
existem funcionários que tem mais de mil horas extras para receber. Lamentou a
falta de transparência do Executivo Municipal nas negociações com o Sindicato.
Alertou que esses problemas são antigos, que não são só da atual administração,
mas que quem ocupa o cargo tem que ter responsabilidades. Disse que essas
negociações estão se arrastando desde o ano de 2013, e que na rodada final das
negociações em Janeiro a Prefeita e o Procurador do município disseram que era
quase impossível de se ter uma solução. Disse ainda existir tratamento
diferenciado entre servidores, fato que não pode acontecer de maneira alguma.
Pediu mais uma vez que a Câmara Municipal cumpra seu papel fiscalizando os
atos do Executivo. Informou que na próxima terça-feira dia 08/03/2016, haverá
uma reunião com o Executivo. Disse que a pressão vai aumentar caso não se
encontre a solução. Lembrou ainda que ao aprovar o PL002/2016, a Câmara
está desrespeitando o Estatuto do Servidor. Disse que é preciso que o Executivo
cumpra o que se combina e que respeite o Servidor Municipal. Lembrou que o
Decreto 01/2013 resolveu o problema de defasagem salarial apenas para uma
minoria e que se o Executivo encontrou uma solução para este pequeno grupo
nada mais justo do que solucionar agora a situação dos demais Servidores.
Finalizando, agradeceu mais uma vez pela oportunidade de expor os fatos e
mais uma vez, solicitou mais apoio por parte da Câmara Municipal. Palavra
com o Vereador Presidente Sebastião Esperança: O Vereador Presidente se
dirigiu ao Sr Geraldo Werneck dizendo que a Câmara Municipal é e será sempre
uma aliada dos Servidores, que se preocupa com a situação e que, certamente, na
reunião da próxima terça – feira a Câmara Municipal estará presente. Palavra
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com a Sra. Maria Aparecida Oliveira Vieira : Iniciou sua fala dizendo não ser
a primeira vez que ela comparece em uma sessão da Câmara Municipal. Disse
que tem 22 anos de carreira e que não aceita quando falam que sua posição nas
negociações é perseguição. Disse ainda, que ficou muito triste no dia anterior
quando na rádio local, foi noticiado que houve precipitação por parte do
Sindicato no que diz respeito ao movimento de paralisação. Pura mentira disse
ela. Disse ainda que as reivindicações são para esta administração e para as
futuras, pois não será mais tolerado por parte do Sindicato, tratamento
diferenciado entre funcionários comissionados e concursados. Disse que não é
justo, não é legal e é imoral, como também é imoral os Vereadores conhecerem
e permitirem esta situação. Palavra com o Vereador Presidente Sebastião
Esperança: O Vereador se dirigiu à Sra. Maria Aparecida dizendo que no início
da Legislatura, no ano de 2013, a Câmara Municipal fez um trabalho muito sério
sobre irregularidades nos atos do Executivo, com a criação de uma CPI. Disse
que foram enviados relatórios com várias denúncias para o Tribunal de Contas
do Estado (TCE) e Ministério Público de Rio Novo (MP) e que nenhuma
providência foi tomada. Disse ainda que para surpresa maior, no ano seguinte
receberam o relatório do TCE indicando a aprovação das contas. Finalizou
dizendo que cada um dos Vereadores está a inteira disposição e que nenhum
faltará ao compromisso de estar ao lado da legalidade. Palavra com o Sr.
Ademir Reis de Oliveira: Agradeceu a todos os funcionários que aderiram ao
movimento de paralisação, dizendo que se nada for feito por parte do Executivo,
da próxima vez a paralisação será por tempo indeterminado. Disse que existe
muita coisa errada e que a Câmara Municipal não faz nada. Disse que a Prefeita
alega não ter dinheiro para dar o aumento aos servidores, entretanto, nunca
existiu na história do município uma administração que contratasse 70
funcionários, como a atual administração. Falou que a situação atual é uma
vergonha, que onde antigamente existia um funcionário hoje existe cinco para
executar o mesmo serviço. Informou que a cidade não tem dinheiro e que o
Executivo só contrata pessoas que não residem em nosso município. Disse que a
prefeitura paga R$3.000,00(três mil reais) para uma engenheira responsável
pelas obras no município e a Praça de Esportes é hoje um depósito de lixo.
Disse ainda que a prefeita “mandou” que os funcionários procurassem seus
direitos já que ela não tinha como conceder aumento. Informou que o Sindicato
comunicou a Prefeitura sobre a paralisação e que somente na véspera do
movimento é que foi chamado às pressas para uma reunião com a Prefeita, já no
final do expediente. Lembrou que apesar da paralisação os serviços
considerados essenciais tiveram rotina normal. Palavra com a Sra. Maria
Aparecida Oliveira Reis: A Sra. Maria Aparecida fez uso da palavra mais uma
vez para lembrar que em 2008 o TCE já alertava o Executivo sobre a situação da
Folha de Pagamento e o limite prudencial. Informou que no início do ano
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aconteceu uma reunião com a Secretária de Educação do Município, onde a
mesma comunicou que por motivo de contenção de gastos haveria alguns cortes
no quadro do pessoal. Disse que os cortes foram só no Setor de Educação, fato
estranho uma vez que a verba para a Educação é Federal. Disse ainda que a luta
não é só por melhores salários e sim por melhores condições de trabalho.
Palavra com o Vereador Presidente Sebastião Esperança: O Vereador
Sebastião Esperança perguntou aos representantes do Sindicato dos Servidores
se na reunião de terça-feira seria necessária a presença de todos os Vereadores
ou de somente uma Comissão. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: O
Vereador parabenizou a todos que usaram da palavra. Disse que desde o ano de
2013 ele vem alertando ao Executivo quanto ao limite de gastos, mas que nada
foi feito para solução do problema. Disse ainda que a solução é simples e só tem
duas alternativas: aumento de receita ou diminuição de despesas. Em virtude da
crise atual que assola o país, que impede um aumento nas receitas, acredita ele
que a solução será o corte nos gastos. Pediu que o Executivo tenha critério para
realizar tais cortes, começando evidentemente, pelos cargos comissionados. Se
dirigindo ao Sr. Geraldo Werneck, disse não ter entendido muito bem quando
ele disse que a Câmara desrespeitou o Estatuto dos Servidores ao aprovar o PL
002/2016. Lembrou a todos que se trata apenas da 1ª votação e pediu orientação
a respeito do fato, pois caso seja preciso, pede-se o prazo regimental e se for o
caso vota contra o PL na 2ª votação, tendo em vista o que o Sr. Geraldo
Werneck, advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, afirmou..
Aproveitou a oportunidade para lembrar também que o aumento concedido aos
comissionados no ano de 2013, foi feito através de Decreto, não tramitando pois
na Câmara Municipal.Finalizando disse que em 2013 a Câmara tentou negociar
um aumento justo para os Servidores e no final de tudo surgiu um comentário
maldoso dizendo que a Câmara estava travando o aumento, o que não era
verdade. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira : O Vereador disse
que com esta administração atual não existe diálogo. Recorreu ao ano de 2012,
logo após as eleições para ilustrar o comportamento da atual administração com
relação à Câmara Municipal: “ Logo após as eleições, ainda em 2012, tivemos
uma reunião com a prefeita eleita para que a partir de janeiro houvesse bastante
harmonia e cooperação entre os Poderes. Pois bem. Depois desta reunião em
2012, a prefeita só veio procurar a Câmara Municipal em Setembro de 2013,
quando as finanças do município já estavam totalmente comprometidas,
estouradas. Os nove primeiros meses foram desastrosos. Só no primeiro
Carnaval foram mais de R$200.000,00(duzentos mil reais) de gastos para
realizar a festa. Na minha opinião é a administração mais suja e vingativa que já
passou na história do município.” Lembrou ainda que no episódio da Prestação
de Contas com parecer favorável por parte do TCE ele foi o único Vereador que
votou contra a aprovação. Lembrou também que já fez e continuará fazendo
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denúncias junto ao MP, toda vez que encontrar irregularidades. Finalizou
dizendo que por saber que o Executivo não tem palavra, não participa de
nenhuma reunião. Palavra com o Vereador Allan Borges: Disse que foi muito
bem lembrado pelo Vereador Vinícius Araújo os acontecimentos de 2013,
quando a Câmara tentou negociar melhores salários para os Servidores.Ele disse
que na ocasião alertou a todos que o “jogo político” faz parte das negociações.
Disse ainda que na época ele pediu que se adiasse a apresentação do PL na pauta
da reunião, para que se tivesse mais tempo e argumentos para negociar com o
Executivo. E que assim ficou combinado, mas que quando teve início a reunião
o PL foi apresentado na pauta e aí o tempo para negociação e “jogo político” foi
menor, devido aos prazos regimentais. Dirigiu-se aos Servidores presentes
dizendo que a reivindicação é justa e que ele estará junto com todos os
Servidores. Palavra com o Vereador Éder Lima: O Vereador disse que já
questionou a prefeita várias vezes sobre a contratação dos assessores. Acha que
são desnecessários e que inclusive já nominou quem deveria ser demitido
visando uma contenção nos gastos, mas que infelizmente não foi ouvido.
Concorda com todos os Vereadores que disseram ser difícil um diálogo com o
Executivo. Disse que deve ser formalizado um documento listando todas as
irregularidades, informando também ao Ministério Público o passo a passo das
negociações. Lembrou que a Câmara tem o dever de orientar o Executivo,
mesmo sabendo que não será ouvida. Disse que na sua opinião os protestos são
legítimos e tem mesmo que acontecer. Palavra com o Vereador José Adriano
Tostes : O Vereador disse que o problema é muito sério e que vem se arrastando
a vários anos. Na sua opinião, de 30 anos para cá Rio Novo é muito mal
administrado.“Ninguém respeita o dinheiro público em nosso município. É uma
vergonha o que se paga aos funcionários. Sou contra qualquer tipo de aumento
para Agentes Políticos. Quando fui Presidente desta Casa eu fui o Vereador que
mais devolveu dinheiro para a Prefeitura.O nosso município está acabando
minha gente. Vamos pensar bem antes de votar.” Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira : “ Eu fiquei assustado com as palavras do Vereador Éder
que foi aliado da Prefeita nas campanhas. Na cerimônia de posse ele foi o único
a não tratar a prefeita de Vossa Excelência, pois segundo ele, já conhecia
bastante bem a sua pessoa. Agora que estamos às vésperas da eleição vem dizer
que errou”. Aproveitou da oportunidade para apresentar ao Vereador Presidente
da Câmara e demais Vereadores uma relação contendo várias reivindicações dos
Servidores dos PSF`s, iniciando a seguir a leitura da referida relação. Ao
término, solicitou ao Presidente da Mesa Diretora que se tome as medidas
cabíveis para que tais reivindicações cheguem ao conhecimento do Executivo, e
que o mesmo as atenda. Palavra com o Vereador Éder Lima: Solicitou o uso
da palavra para justificar sua conduta, contestada pelo Vereador Guilherme
Nogueira: “Pelo fato das pessoas me conhecerem, eu posso apoiar quem for,
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mas vou agir sempre do meu jeito. Não sou Vereador manipulado”. Palavra
com o Vereador Allan Borges: “ O fato do funcionário ganhar muito não quer
dizer que não o mereça. Não é o valor que importa e sim se ele faz jus ao que
ganha.” Palavra com o Sr. Geraldo Werneck: Disse o representante do
Sindicato dos Servidores que o ideal seria que já se saísse da reunião com uma
Comissão formada, dentro do que se exige o Regimento Interno da Casa.
Segundo ele, foi muito bom conhecer o pensamento de todos os Vereadores e
constatar que todos estão de acordo em participarem das negociações. Mas,
acredita ele que , devido a forma com que o Executivo vem conduzindo as
negociações seria melhor a formação de uma Comissão, uma vez que esta,
constituída formalmente, dentro da legalidade que exige o Regimento Interno,
terá maiores poderes, podendo requisitar e não solicitar do Executivo o envio de
documentações com informações privilegiadas. Palavra com o Vereador
Sebastião Esperança: Disse entender a preocupação do Sr. Geraldo Werneck,
com o cunho jurídico, mas que em virtude do pouco tempo que se dispões entre
a data desta reunião e da nova rodada de negociações marcada para a próxima
terça-feira, convocou os Vereadores Vinícius Araújo, Éder Lima e Allan Borges,
criando assim uma Comissão Provisória. Disse ainda que na próxima reunião da
Câmara, na próxima sexta-feira, dia 11 de Março de 2016, será decidido se
haverá a substituição de algum membro desta Comissão. Agradeceu a todos os
presentes pelo respeito com que foram tratados todos os assuntos apresentados.
Dirigindo-se aos professores, informou que a ausência da Vereadora Dulcimar
Prata Marques em nada vai atrapalhar no tramite da votação do Projeto de Lei
002/2016. Aos Vereadores, disse que as solicitações apresentadas na reunião
referentes a requerimentos anteriores, serão atendidas e todos os pedidos serão
reiterados. A respeito das correspondências enviadas pelo Sr. Calado Ladeira,
informou que a solicitação será atendida o mais rápido possível. Nada mais
havendo a se tratar, declarou encerrada a sessão ordinária da Câmara Municipal
de Rio Novo, ordenando que se lavrasse esta ata.
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