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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1270/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de Março de 2016.

Aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2016, às 19:30h (dezenove horas e trinta 
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, 
Dulcimar Prata Marques, Éder Lima Moreira, Guilherme de Souza Nogueira, 
José Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo. O Vereador 
Presidente Sebastião Esperança, saudou a todos os presentes, informando a 
seguir, que na próxima semana a reunião terá seu horário de início alterado, 
retornando para às 19:00 horas. A seguir solicitou a dispensa da leitura da Ata 
nº1269/2016. Colocou em discussão e votação a Ata nº 1269/2016  que foi 
aprovada por oito votos e uma abstenção por parte da Vereadora Dulcimar 
Marques, que justificou a atitude por não estar presente na reunião anterior. 
Passou-se então à leitura do expediente. EXPEDIENTE – 01 -Leitura do 
PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o 
Projeto de Lei 001/2016 enviado a esta Casa pelo Executivo, que cria o 
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC, a seguir 
reproduzido:COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
FINAL - Ref: Projeto de Lei 001/2016  que “ Cria o Fundo Municipal de 
Proteção e Defesa Civil- FUMPEC, insere meta no PPA, LDO, abre crédito 
adicional especial e dá outras providências”.Data de entrada do projeto no 
Legislativo: 24 de fevereiro de 2016. Autoria: Executivo Municipal.  
PARECER: A Comissão de Legislação, Justiça e Redação final no uso de suas 
atribuições legais em conformidade com o Regimento Interno desta Casa, 
manifesta que:  Após  analisar o Projeto  de Lei 001/2016 que “ Cria o fundo 
municipal de proteção e defesa civil- FUMPEC, insere meta no PPA, LDO, abre 
crédito adicional especial e dá outras providências”, em sua íntegra , assim como 
o Parecer da Assessoria Jurídica que opina pela Legalidade quanto a autoria, 
atendimento dos princípios constitucionais e principalmente pelo máximo 
interesse público pelos objetivos sociais delineados em seu contexto, opina pelo 
voto favorável dos nobres Edis, a aprovação do referido projeto de Lei. Este é o 
nosso parecer. Rio Novo/MG, 08 de Março de 2016. Carlos Alberto do Carmo 
Mattos - Vereador-Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final - Dionisio Da Dalt Neto - Vereador- Vice- Presidente da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final - Guilherme de Souza Nogueira – Vereador 
Membro da Comissão. 02 – Leitura do Ofício 026/2016, do Gabinete da 
Prefeita Municipal ao Presidente desta Casa: Rio Novo, 24 de fevereiro de 
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2016. Ofício PM/2016/026 do Gabinete da prefeita Municipal de Rio Novo – 
Para Excelentíssimo Senhor Sebastião José Esperança – DD.Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.:Solicitação(faz) Senhor Presidente, Pelo 
presente encaminhamos o Projeto de Lei nº 001/2016 que “Cria o Fundo 
Municipal de Proteção e Defesas Civil – FUMPEC, insere Meta no PPA, LDO, 
Abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências”, para apreciação e 
aprovação dos nobres Vereadores dessa Casa Legislativa. Sem mais,  
subscrevemo-nos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, 
Maria Virgínia do Nascimento Ferraz – Prefeita de Rio Novo. 03 – Leitura do 
Ofício 029/2016, do Gabinete da Prefeita Municipal ao Presidente desta 
Casa: Rio Novo, 01 de março de 2016. Ofício PM/2016/029 Do Gabinete da 
Prefeita Municipal de Rio Novo – Para : Excelentíssimo Senhor Sebastião José 
Esperança – DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: 
Solicitação (faz) – Senhor Presidente, Pelo presente encaminhamos o Projeto de 
Lei nº 002/2016 que “Autoriza adequação do Anexo I da lei 1.101 de 
29/06/2012”, para apreciação e aprovação dos nobres Vereadores dessa Casa 
Legislativa. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemo-nos com elevado 
apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento 
Ferraz – Prefeita de Rio Novo. 04 – Leitura do Projeto de Lei nº 002/2016 de 
autoria do Vereador José Adriano Tostes Xavier :  Projeto de Lei 02/2016 
Atribui à pista esportiva de Skate, construída no bairro Cerâmica a denominação 
“ Pedro Xavier Tostes” - A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita Municipal 
sanciono a seguinte lei: Art. 1º - Fica denominada “ Pedro Xavier Tostes” a pista 
esportiva de skate situada no bairro Cerâmica nesta cidade. Art. 2º -A  Prefeitura 
Municipal providenciará confecção de placa a ser fixada com os dizeres: “ Pista 
de SKATE PEDRO  XAVIER TOSTES” designando a data para a homenagem. 
Art. 3° -Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação revogando-se 
disposições em contrário. Câmara Municipal de Rio Novo, 27 de fevereiro de 
2016. Vereador José Adriano Tostes Xavier – Autor do Projeto de Lei. 
JUSTIFICATIVA : O projeto em questão tem por objetivo prestar justa 
homenagem a um jovem desportista, natural de Rio Novo e falecido de forma 
prematura. A intenção principal é promover a iniciativa às práticas esportivas, 
como forma saudável de formação moral,educação física, afastamento dos 
vícios e outros hábitos prejudiciais à vida e à saúde. O jovem homenageado era 
um bom exemplo para os colegas, admirado e respeitado pelas suas qualidades. 
Homenagear e perpetuar sua lembrança resultará principalmente entre a 
juventude, em exemplo a nortear os rumos que todos devem seguir em busca de 
êxito e vitória. Câmara Municipal de Rio Novo, 27 de fevereiro de 2016. 
Vereador José Adriano Tostes Xavier – Autor do Projeto de Lei.  
PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA-PARECER prévio sobre o Projeto 
de Lei 02/2016 que “atribui a denominação de Pedro Xavier Tostes” à pista 
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esportiva de skate, construída no bairro Cerâmica. Projeto remetido pela MESA 
DIRETORA, EM 04 DE MARÇO/2016, com solicitação de Parecer.PROJETO 
DE AUTORIA DO VEREADOR JOSE ADRIANO TOSTES XAVIER.Trata-se 
de um Projeto que se reveste das formalidades legais, quanto à legitimidade da 
autoria nos termos do artigo 34, inciso XVI da Lei Orgânica Municipal. Isto 
posto, e considerando seus objetivos sociais, deverá ser remetido à Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer e devido processamento 
regimental em Plenário. Câmara Municipal de Rio Novo, 07 de março de 2016. 
Brenildo Ayres do Carmo -  Assessor Jurídico - 28977 OAB.MG. 05 – Leitura 
do Requerimento 21/2016 de autoria do Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: REQUERIMENTO Nº 21/2016. 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 informações 
através do setor de Recursos Humanos, do número atual de funcionários 
efetivos, contratados, comissionados e inativos da Prefeitura Municipal. Solicita 
ainda que na relação de contratados e comissionados sejam discriminados os 
setores em que eles estão lotados. JUSTIFICATIVA: “ Solicito as informações 
acima citadas, para que a Câmara Municipal possa ter conhecimento do número 
atual de funcionários que integram o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 
de Rio Novo”. Rio Novo/MG, 02 de Março de 2016. Guilherme de Souza 
Nogueira -  Vereador Proponente . 06 - Leitura do Requerimento 23/2016 de 
autoria do Vereador Éder Lima Moreira: REQUERIMENTO Nº. 23/2016. 
Autor: Eder Lima Moreira - Ao Exmo. Sr. Sebastião José Esperança - Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Novo - Ref.: Solicitação - O vereador que abaixo 
subscreve requer à Mesa Diretora que, após apreciação do plenário, seja enviado 
ofício ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações acerca do 
trabalho do Conselho de Defesa Civil do município: 1- Quantas casas foram 
afetadas pela cheia das águas ou deslizamento de encostas e onde estão 
localizadas? 2 -  Quantas famílias precisaram sair de suas residências e como e 
onde estão sendo atendidas (se ainda estão)? 3 - Quantas casas estão sendo 
recuperadas devido ao prejuízo de suas estruturas e onde estão localizadas? 4 - 
E, independente do período de chuvas, quais e quantas são as áreas de risco até o 
momento detectadas pela Defesa Civil? JUSTIFICATIVA - Trata-se de um 
importante instrumento para acompanharmos o importante trabalho deste novo 
conselho e, tais dados, servirão também para que nós vereadores possamos 
buscar recursos com nossos representantes a nível federal e estadual para serem 
utilizados na área. Sem mais para o momento, agradeço o apoio de todos! Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 09 de março de 2016. Eder Lima Moreira - 
Vereador Proponente. 07 – Leitura do requerimento 24/2016 de autoria do 
Vereador Éder Lima Moreira : REQUERIMENTO Nº.24/2016.autor: Eder 
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Lima Moreira. Ao Exmo. Sr. Sebastião José Esperança - Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo - Ref.: Solicitação - O vereador que abaixo subscreve 
requer ao Presidente desta Casa que, após apreciação do plenário, seja 
disponibilizada: 1 - Cópia do Projeto de Construção da Nova Sede da Câmara 
Municipal de Rio Novo; 2 - Cópia do protocolo, com data de entrega a esta casa, 
do referido projeto pronto;  3 - Cópia da nota fiscal / recibo / nota de empenho 
com a data do pagamento efetuado pela Câmara referente ao custeio deste 
projeto. JUSTIFICATIVA - Trata-se de um pedido simples para futuras ações. 
Sem mais para o momento, agradeço o apoio de todos! Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 09 de março de 2016. Eder Lima Moreira - Vereador 
Proponente. 08 – Leitura do Requerimento 25/2016 de autoria do Vereador 
Vinícius Carvalho de Araújo: REQUERIMENTO Nº25/2016. O vereador que 
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a 
matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: que solicite à Sra. 
Prefeita Municipal que seja retirado os pneus que se encontram  no terreno 
utilizado pela Prefeitura ao lado do prédio do Clube “Nosso é Outro” 
JUSTIFICATIVA: Em uma visita a este terreno no dia 08.03.2016 constatei um 
acúmulo de pneus neste local. Após conversa com funcionário da Prefeitura pedi 
que fossem retirados. Entretanto hoje os pneus ainda se encontram no mesmo 
jeito e com relatos de funcionários mais pneus foram colocados no local. Diante 
dos esforços do Poder Público para controlar o mosquito transmissor da dengue, 
zica, etc é  inadmissível que a Prefeitura, que tem que ser o agente controlador 
se torne negligente e permitindo tal situação. Rio Novo, 11 de março de 2016. 
Vinícius Carvalho de Araújo - Vereador Proponente. Neste momento o 
Vereador Vinícius Araújo se manifestou pela ordem, destacando o fato de que 
não houve a leitura do Requerimento nº22/2016. O Presidente Sebastião 
Esperança agradeceu ao aparte do vereador Vinícius solicitando que se fizesse a 
leitura do referido Requerimento. 09 – Leitura do Requerimento 22/2016 de 
autoria do Vereador José Adriano Tostes: REQUERIMENTO Nº. 22/2016 - 
Exmo. Sr. Sebastião José Esperança - Presidente Câmara Municipal - Rio Novo 
– MG - O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental 
seja encaminhada a matéria a seguir discriminada: Solicite a Assessoria Contábil 
da Casa, seja informado as  seguintes informações:1 – Qual o valor total do 
repasse da Prefeitura Municipal a esta Câmara, ano a ano de 2012,2013 , 2014 e 
2015 ; 2 - Qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal, 
ano a ano de 2012, 2013,2014 e 2015; 3 -Qual o valor da folha de pagamento 
dos funcionários desta Câmara Municipal, ano a ano de 2012, 2013, 2014 e 
2015. Rio Novo, 09 de março de 2016. José Adriano Tostes Xavier - Vereador 
Proponente. Fim do expediente. ORDEM DO DIA : Palavra com o Vereador 
Presidente, Sebastião Esperança que colocou em discussão e votação o 
PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que opina pela 
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aprovação do PL 001/2016, obtendo aprovação unânime. A seguir, colocou em 
discussão e votação o PL 001/2016 que cria o em nosso Município o Fundo 
Municipal de proteção e Defesa Civil-FUMPEC, lembrando ainda que será em 
primeira votação já que o Vereador Carlos Alberto Mattos havia solicitado prazo 
regimental. Resultado final da votação, aprovação por unanimidade. Seguindo a 
Ordem do Dia, foi colocado em discussão e votação o PL 002/2016 de autoria 
do Executivo, que autoriza adequação dos Anexos I da Lei nº1.101 de 
29/06/2012 e dá outras providências, tudo isto após recolhimento do PARECER 
da Comissão de Legislação, Justiça e redação Final. Neste momento a 
Vereadora Dulcimar Prata Marques solicita que lhe seja concedida a palavra, no 
que é atendida pelo Presidente. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata 
Marques: A Vereadora iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e 
se dirigindo em especial aos professoras da rede pública Municipal, explicou o 
motivo de sua ausência na reunião do dia 04/03/2016. Disse que apesar de ter 
feito sua justificativa por escrito através de ofício que foi lido no expediente 
daquela sessão, gostaria de fazer mais uma vez explicações mais detalhadas 
sobre o ocorrido. Disse que sabia que a sua ausência não poderia prejudicar de 
maneira alguma os tramites legais de votação do PL, pois sabia ela que seria a 
primeira votação. Disse ainda que o Regimento Interno da Casa é muito claro 
quanto a convocação dos Vereadores para uma Sessão Extraordinária em 
segunda votação. A seguir fez a leitura do Artigo 159 do Regimento Interno: 
“As sessões extraordinárias serão convocadas na forma prevista na Lei de 
Organização Municipal mediante comunicação escrita aos Vereadores, com a 
antecedência de 03 (três) dias e afixação de edital no átrio do edifício da 
Câmara, que poderá ser reproduzido pela imprensa local.” Sabedora disso, e 
devido a impossibilidade de adiar o compromisso pessoal que conflitava com a 
reunião, enviou o ofício à Mesa Diretora, onde se manifestava favorável a 
aprovação do Projeto. Mais uma vez ratificou que sua ausência de forma alguma 
foi o motivo para que o PL não fosse votado em segunda votação. Disse que os 
rumores nas ruas, dizendo que o PL não foi votado devido a sua ausência são 
infundados. Lembrou que raramente falta às reuniões. Finalizou dizendo que 
sabe da importância do Projeto, e o considera muito justo, mas que também 
sabia que ele só poderia ser apresentado para segunda votação na reunião desta 
noite. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: O Vereador usou da 
palavra para manifestar total apoio as palavras da Vereadora Dulcimar Marques, 
dizendo que não só ele, como também os demais Vereadores eram sabedores de 
que o voto da Vereadora seria favorável a aprovação do Projeto. A seguir 
colocou o Projeto em votação. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: O 
Vereador disse que o seu voto é favorável a aprovação do  PL. Lembrou que na 
semana passada o Dr. Werneck disse que a Casa estava ferindo o Estatuto dos 
Servidores ao aprovar em primeira votação o Projeto. Disse que verificou a 
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alegação junto a funcionária da Prefeitura Municipal Sra. Irlene que confirmou 
que segundo o Estatuto dos Servidores no seu artigo 51 é proibido o aumento 
diferenciado entre as classes. Disse ainda, que no seu entendimento este Estatuto 
está muito defasado, lembrando que o aumento do Magistério é uma Lei Federal 
e que o aumento dos Vereadores e Prefeitos, há muito tempo vem sendo feito 
com índices diferenciados. Disse que tem participado das reuniões entre o 
Executivo e os Servidores e que pelo fato de já ter lecionado por mais de dez 
anos e sentir na pele como a classe é desvalorizada, gostaria que o aumento 
fosse maior, mas que infelizmente devido às dificuldades financeiras em que se 
encontra a Prefeitura, este é o percentual possível. Disse que como Presidente da 
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, seu voto é favorável a 
aprovação. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança : A seguir o 
Presidente colocou o Projeto de Lei 002/2016 que “Autoriza adequação dos 
Anexos I da Lei nº 1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências” em votação, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto 
de Lei 002/2016 de autoria do Vereador José Adriano Tostes Xavier, que “ 
Atribui à pista de Skate, construída no Bairro Cerâmica a denominação “Pedro 
Xavier Tostes”, com as seguintes manifestações: Palavra com o Vereador José 
Adriano Tostes: O Vereador usou da palavra para justificar a apresentação do 
referido PL, dizendo que uma pista de Skate em nosso município era um sonho 
do seu sobrinho Pedro. Lembrou que na época em que o Sr. José Maria 
Gonçalves de Castro, o Zeca, era o prefeito o Pedro pediu que fosse construída 
uma pista na Praça de Esportes. Finalizando solicitou que os Vereadores 
aprovassem o PL de sua autoria. Palavra com o Vereador Allan Borges: O 
Vereador parabenizou o autor do PL, dizendo ser uma justa homenagem. Disse 
se lembrar muito bem do garoto Pedro e que sua morte foi um choque para 
todos. Lembrou que apesar de algumas críticas sobre a construção da referida 
pista, trata-se de “verba carimbada”, sendo obrigatório sua aplicação na 
construção da pista. Disse também que apesar do pequeno número de praticantes 
do Skate em nossa cidade, a construção da pista pode incentivar várias gerações 
futuras. Palavra com o Vereador Éder Lima: O Vereador disse que imagina o 
quanto deve ter sido difícil a autoria do Projeto para o Vereador José Adriano. 
Disse que esta pequena homenagem em forma de uma placa é uma chance de se 
entender que o esporte ajuda sim, quando as pessoas querem seguir o caminho 
do bem. Declarou seu total apoio ao PL, parabenizando o autor. Palavra com o 
Presidente Sebastião Esperança: O Presidente colocou o PL em votação, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Palavra com o Presidente 
Sebastião Esperança: Seguindo a Ordem do Dia, foram colocados em 
discussão e votação os requerimentos apresentados no expediente, chegando-se 
aos seguintes resultados: Requerimento nº 21/2016 de autoria do Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira, aprovado por unanimidade; Requerimento nº 
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22/2016 de autoria do Vereador José Adriano Tostes Xavier, aprovado por 
unanimidade. Palavra com o Vereador José Adriano Tostes: O Vereador 
disse que essa sua solicitação se repete ano a ano já que ele acha que não só os 
Vereadores, mas a população em geral tem o direito de saber como está sendo 
empregado o dinheiro público. Lembrou da responsabilidade que se deve ter ao 
ocupar a cadeira a Presidência desta Casa. Disse que é muito importante chegar 
ao conhecimento de todos, onde e como está sendo empregado o dinheiro. Por 
fim, disse que durante seu mandato como Presidente desta Casa, a Santa Casa 
reabriu suas portas graças às verbas que a Câmara repassava ao Poder 
Executivo; Requerimento 23/2016 de autoria do Vereador Éder Lima Moreira, 
aprovado por unanimidade; Palavra com o Vereador Éder Lima : O Vereador 
disse que apresentou o requerimento primeiro por questão de humanidade, pois 
todos deveriam estar preocupados com a situação das pessoas que foram 
desalojadas na última cheia do rio Novo e segundo, em vista da aprovação do 
PL que cria o FUMPEC, estes dados serão valiosos para nortear aos Vereadores 
na busca de conseguir recursos para o nosso Município; Requerimento nº 
24/2016 de autoria do Vereador Éder Lima Moreira, aprovado por unanimidade; 
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: O Vereador solicitou que se 
for autorizado pelo autor do requerimento nº 24/2016, seja anexado aos 
documentos solicitados o Processo de Dispensa de Licitação. Disse ser muito 
importante esta documentação, pois ela demonstra a transparência com que foi 
conduzido o seu mandato como Presidente desta Casa. Disse que, ao contrário 
do Executivo, que por sinal foi apoiado pelo Vereador Éder nas campanhas, ele 
faz questão de que todas as documentações solicitadas referentes ao seu 
mandato como Presidente da Câmara Municipal, sejam disponibilizados, pois 
não tem nada para esconder. Lembrou ainda, que todas as Notas de Empenho e 
Notas Fiscais referentes ao seu período como presidente, ficavam sobre a mesa a 
inteira disposição dos Vereadores. Finalizou dizendo que se o Vereador Éder 
não autorizar que seja anexada  tal documentação, ele fará um requerimento a 
parte. Palavra com o Vereador Éder Lima : O Vereador Éder Lima, 
atendendo a solicitação do Vereador Guilherme Nogueira, aproveitou para 
lembrar que o nº do requerimento é 24/2016 e que a cada ataque que recebe do 
Vereador ele ganha mais um voto, motivo pelo qual o agradeceu mais uma vez. 
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse ficar feliz por saber que 
a cada fala sua o Vereador Éder ganha mais um voto. Disse ainda, que o povo 
não engoliu até hoje a mentira que o Vereador Éder apregoou durante as 
campanhas ao dizer que sua candidata era competente. Finalizou dizendo: “ 
Mais um voto na sua conta”. Palavra com o Vereador Éder Lima: Disse que o 
Plenário não merece esse tipo de atitude, agradecendo mais uma vez ao 
Vereador Guilherme; Requerimento nº 25/2016 de autoria do Vereador Vinícius 
Carvalho de Araújo, aprovado por unanimidade; Palavra com o Vereador 
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Vinícius Araújo: O Vereador agradeceu ao Presidente da Casa por ter acolhido 
o seu Requerimento, mesmo estando em desacordo com o Regimento Interno no 
que diz respeito a prazo para apresentação, já que o mesmo foi apresentado no 
dia da reunião e o prazo é de 48:00 horas de antecedência. Alegou que só 
apresentou o requerimento devido a gravidade da situação encontrada, já que a 
epidemia de dengue assola a nossa região. Palavra com o Vereador Éder 
Lima : Parabenizou o trabalho dos Agentes de Epidemiologia, já que Rio Novo 
é hoje a cidade com o menor número de casos de dengue em toda a região. 
Parabenizou ao Vereador Vinícius pelo requerimento apresentado, dizendo que 
não podemos descuidar da luta contra o mosquito. Palavra com o Vereador 
Guilherme Nogueira: Ressaltou a importância do requerimento, agradecendo a 
Deus e ao trabalho dos Agentes, pelo fato de não termos tido muitos casos de 
dengues em nossa cidade. Lembrou que com a Santa Casa fechada, caso 
acontecesse outra epidemia como a de alguns anos atrás, seria o caos. Palavra 
com o Presidente Sebastião Esperança: Dirigindo-se ao Vereador Vinícius, disse 
que o mesmo não tem que agradecer pois o protocolo será quebrado sempre que 
houver necessidade. PALAVRA LIVRE : Palavra com o Vereador Éder 
Lima : Reiterou seu pedido sobre o Requerimento de sua autoria, onde cobra 
explicações sobre a situação do Clube O Nosso é Outro. Disse que a população 
anseia para que o local volte a cumprir com a sua finalidade social. Solicitou que 
seja enviada aos proprietários da Padaria Nova, uma Moção de Aplausos pelo 
transcurso de seu 70º aniversário. Palavra com o Vereador Allan Borges: 
Comentou sobre a reunião do dia 08/03/2016 ( terça-feira ), dizendo que a 
mesma transcorreu de forma amistosa. Frisou que os Vereadores são apenas 
mediadores nas negociações. Disse que foi marcada nova reunião para o dia 
14/03/2016 ( segunda-feira ) às 15:00 horas. Disse que está preocupado com a 
situação, mas já que a prefeita prometeu apresentar números na próxima 
reunião, vai aguardar. Palavra com o Vereador Carlos Alberto Mattos:  Pediu 
que conste em ata que ao receber a denúncia sobre as condições de trabalho no 
CAIC, ele fez uma visita ao local e comprovou a veracidade das denúncias. 
Havia três dias que não tinha papel higiênico e que os funcionários estavam 
trazendo de casa. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que na 
próxima semana apresentará nova denúncia no Ministério Público contra a 
prefeita, desta vez sobre o Decreto de 2013, onde ele violou de forma grave o 
que está escrito na Lei Orgânica, ao conceder gratificação para cargos 
comissionados. É expressamente proibido. E tem mais, disse que vai solicitar 
que os valores pagos de forma indevida sejam devolvidos aos cofres públicos. 
Disse que o Decreto é ilegal e imoral. Finalizou dizendo que até o dia 31 de 
dezembro de 2016, tudo o que houver de irregular ele vai continuar 
denunciando. Palavra com o Vereador Allan Borges: Disse que estamos 
vivenciando um momento histórico com relação ao convênio para reabertura da 
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Santa Casa. Disse que vai poder dormir com a consciência tranqüila e que todos 
nós merecemos isso. Disse que só se dará por satisfeito quando a Santa Casa 
reabrir as portas para atendimento 24 horas, e que este dia está perto. Lembrou 
que devido ao convênio firmado com a ABAC, por 15 anos estaremos livres de 
ver a Santa Casa servir de palanque político. Palavra com o Vereador José 
Adriano Tostes: Disse que todos os Vereadores querem o melhor para nossa 
cidade. Disse que ama Rio Novo. Lembrou que quando do episódio do ônibus 
para estudantes, aconselhou a prefeita, mas que infelizmente ela não aceita 
opinião de ninguém. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: 
Agradeceu a todos pela presença, e não havendo mais nenhum assunto a ser 
tratado, encerrou a sessão ordinária da Câmara Municipal, ordenando que se 
lavrasse esta ata.
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