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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1277/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 20 de Abril de 2016.

Aos 20 (vinte) dias do mês de Abril de 2016, às 19:00  (dezenove horas ), 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  e 
Vinícius Carvalho de Araújo. Ausente o Vereador José Adriano Tostes Xavier. 
O Vereador Presidente Sebastião Esperança, saudou a todos os presentes, 
declarando a seguir que estava aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. 
A seguir solicitou a dispensa da leitura da Ata nº 1276/2016, colocando a mesma 
em discussão e votação obtendo o seguinte resultado: A Ata 1276/2016 foi 
aprovada por sete votos a favor e uma abstenção, sendo esta do Vereador Carlos 
Alberto do Carmo Mattos, ausente na última reunião. Passou-se então para a 
leitura do expediente. EXPEDIENTE: 01 - Leitura do Requerimento 
39/2016: REQUERIMENTO Nº. 39/2016. 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: Quantos casos de dengue foram 
registrados no município até o mês de abril (10/04) e quais as localidades no 
município onde mais incidiram estes casos. JUSTIFICATIVA: Trata-se de um 
requerimento simples, para que esta Casa possa acompanhar os índices e 
contribuir, através de campanhas, para que não haja aumento no número de 
pessoas com a doença. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada 
estima e consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de abril de 2016. 
Eder Lima Moreira-Vereador Proponente. 02 – Leitura do Requerimento 
40/2016: REQUERIMENTO Nº. 40/2016. 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: As razões sociais, nomes de 
fantasia, com respectivos CNPJ e nome do(s) sócio(s) proprietário(s) das 
empresas que são responsáveis por todas as Obras que estão sendo executadas 
no município (Arquivo Público, Calçamento do Água Branca, Pista de Skate, 
Reformas da UBS, Reforma do PSF “Acauã” etc.), bem como da empresa que 
foi a única a participar da licitação “frustrada” das Academias de Praça. 
JUSTIFICATIVA : Este requerimento busca somente informações importantes 
para a fiscalização devida em relação às empresas que estão executando as obras 
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a nível municipal. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e 
consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de abril de 2016. Eder 
Lima Moreira-Vereador Proponente. 03 – Leitura do Requerimento 41/2016: 
REQUERIMENTO Nº 41/2016. 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 referentes à atual gestão municipal:  Relação de todos 
os recursos já disponibilizados para o município, inclusive de bens móveis 
(veículos, materiais hospitalares etc.), tanto os originários de emendas 
parlamentares (citando seus autores), quanto àqueles diretamente advindos dos 
governos Estadual e Federal, exceto os obrigatórios por transferências 
constitucionais;  Relação de projetos já apresentados a deputados e ou Governos 
Estadual e Federal, bem como qual o montante solicitado, a quais órgãos foram 
encaminhados e há quanto tempo; e - Quais os recursos já aprovados para o 
município, seus respectivos convênios, que ainda não estão em conta e qual o 
prazo para previsto para o recebimento. JUSTIFICATIVA: Tal requerimento 
visa apenas o acompanhamento dos benefícios recebidos pelo município na atual 
gestão, bem como norteia os esforços que nós, vereadores, podemos fazer frente 
aos nossos representantes. E também ajuda-nos a identificar onde há 
necessidade de maiores investimentos no município. Sem mais para o momento, 
despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 18 de abril de 2016. Eder Lima Moreira-Vereador Proponente. 04 – 
Leitura do Requerimento 42/2016: REQUERIMENTO Nº 42/2016. 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: - Qual o 
montante de arrecadação municipal, referente a IPTU e IPVA, nos anos 2013, 
2014, 2015 e 2016. OBS: como em 2016 ainda não se fechou a arrecadação, 
favor informar a mesma até o dia 10/04; Quantos registros existem de 
residências ou construções sobre as quais incidem cobrança de IPTU no 
município; e  Qual a porcentagem de inadimplência (tomando por base o ano de 
2015). JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que houve um recadastramento geral 
de residências e construções em Rio Novo, esta solicitação tem por objetivo 
fazer com que acompanhemos a porcentagem de entrada, crescente ou 
decrescente, destes valores tão importantes para o complemento das finanças 
municipais. E também ajudará a esta Casa a ampliar a cobrança caso os valores 
apresentados não estejam sendo devolvidos à população na forma de serviços 
diversos (logicamente dependendo dos números que a nós serão apresentados). 
Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração. 

2



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral-el/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de abril de 2016. Eder Lima Moreira-
Vereador Proponente. 0 5 - Leitura do Requerimento 43/2016: 
REQUERIMENTO Nº 43/2016. 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:  Tomando por base os meses de 2016, quantas pessoas 
de outros municípios foram atendidas pelo Pronto Atendimento Anexo à Santa 
Casa de Rio Novo, por mês e quais são estes municípios; e  Qual o montante 
aproximado despendido nestes atendimentos, sobretudo no que concerne a 
materiais utilizados nos atendimentos. JUSTIFICATIVA: Este requerimento 
visa embasar a busca por parcerias, ou mesmo consórcio intermunicipal, com os 
municípios que por ventura estejam sendo atendidos com frequência pela área 
de Saúde de Rio Novo. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada 
estima e consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de abril de 2016. 
Eder Lima Moreira-Vereador Proponente. 06 – Leitura do Ofício PM/2016/087, 
do Gabinete da Prefeita de Rio Novo em resposta ao Requerimento 04/2016 de 
autoria do vereador Guilherme Nogueira que solicita “ao Executivo Municipal 
que realize obras de manutenção na “Gruta de Nossa Senhora de Lourdes”. 07 – 
Leitura do Ofício PM/2016/089, do Gabinete da Prefeita de Rio Novo em 
resposta ao requerimento 09/2016 de autoria do vereador Guilherme Nogueira 
que solicita “do Executivo Municipal que se faça intervenção no telhado do PSF 
01 e que também sejam trocadas as torneiras que estão velhas e quebradas”. 08 – 
Leitura do Ofício PM/2016/086, do Gabinete da Prefeita de Rio Novo em 
resposta ao Requerimento 20/2016 de autoria do vereador Guilherme Nogueira 
que solicita “seja providenciado com urgência reparos no prédio do CAIC”. 09 – 
Leitura do Ofício PM/2016/078, do Gabinete da Prefeita de Rio Novo em 
resposta ao Requerimento 27/2016 de autoria do vereador Vinícius Araújo que 
solicita “que seja efetuada uma reforma na ponte sobre o rio Novo, que liga 
Furtado de Campos a São João Nepomuceno (antigo pontilhão)”. 10 – Leitura 
do Ofício PM/2016/079, do Gabinete da Prefeita de Rio novo em resposta ao 
Requerimento 28/2016 de autoria do Vereador Guilherme Nogueira que solicita 
“que providencie de forma urgente, a limpeza do córrego que passa nos fundos 
da casa nº 142, localizada à rua Adolfo Guimarães Nogueira, no bairro 
Cerâmica”. 11 – Leitura do Ofício PM/2016/080, do Gabinete da Prefeita de 
Rio Novo em resposta ao Requerimento 29/2016 de autoria do Vereador 
Guilherme Nogueira, que solicita que “ seja realizada a limpeza total da rua 
Três, localizada no bairro Água Branca”. 12 - Leitura do Ofício PM/2016/085, 
do Gabinete da Prefeita de Rio Novo em resposta ao Requerimento 19/2016 de 
autoria do Vereador Dionísio Da Dalt, que solicita “seja colocado um poste com 
braço de luz na rua Clóvis Dias próximo ao nº 400, que seja instalado também 
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na mesma rua três braços de luz nas proximidades do nº 570”. 13 – Leitura do 
Ofício PM/2016/081, do Gabinete da Prefeita de Rio Novo, em resposta ao 
Requerimento 30/2016 de autoria do vereador Guilherme Nogueira, que solicita 
seja  “ providenciada a manutenção da estrada rural até a Fazenda Azul, 
passando pelas propriedades dos senhores Betão, Davi Azevedo, Tarcísio, 
Toninho Carpanez, Luiz Eugênio e da Senhora Marília Pontes”. 14 – Leitura do 
Ofício PM/2016/082, do Gabinete da Prefeita de Rio Novo em resposta ao 
Requerimento 31/2016 de autoria do Vereador Guilherme Nogueira, solicitando 
que se “providencie a limpeza do córrego que corta o Distrito de Furtado de 
Campos”. 15 – Leitura do Ofício PM/2016/083, do Gabinete da Prefeita de Rio 
novo, em resposta ao Requerimento 32/2016 de autoria do vereador Éder Lima, 
solicitando que “ seja feito atendimento urgente aos moradores das casas 101 e 
110 da Rua Joaquim Soares de Oliveira, Bairro Renascer”. 16 – Leitura do 
Ofício PM/2016/084, do Gabinete da Prefeita de Rio Novo, em resposta ao 
Requerimento 33/2016, que solicita a seguinte informação: “se há disponível no 
município, de posse da Prefeitura, algum imóvel que possa servir para instalação 
de um Canil Municipal”. 17 – Leitura do Ofício PM/2016/088, do Gabinete da 
Prefeita Municipal respondendo ao Ofício CM/2016/29, enviado por esta Casa a 
pedido do vereador Guilherme Nogueira, solicitando que seja efetuado o serviço 
de limpeza nas ruas de Furtado de Campos bem como a substituição das 
lâmpadas da antiga estação ferroviária. 18 – Leitura do Ofício CM/2015/48: 
Rio Novo, 18 de abril de 2016. Nº CM/2015/48 – DE Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo PARA Prefeita Municipal de Rio Novo. ASSUNTO 
Comunica e solicita informação. Senhora Prefeita, Tendo em vista a resposta do 
Ofício CM/2016/01 de autoria dos Vereadores dessa Casa, vimos pelo presente 
comunicar Vossa Excelência, que não foi informado como ocorre atualmente o 
controle de cadastramento das empresas contribuintes e da arrecadação da 
receita, pelos órgãos convenientes e se a SOCICAM (administradora do 
Aeroporto) tem alvará em Rio Novo. No aguardo ao atendimento, subscrevemo-
nos mui Atenciosamente, Sebastião José Esperança-Presidente da Câmara. 
Exma. Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. DD.Prefeita Municipal-Rio 
Novo/MG. 19 – Leitura do Ofício PM/2016/077, do gabinete da Prefeita de 
Rio Novo, datado de 15 de abril de 2016, em resposta ao Ofício 
CMRN/2016/01, onde esta Casa solicita cópias do Acordo de Participação 
Tributária firmado entre os municípios de Rio Novo e Goianá, relativo ao ICMS 
e ISSQN gerados por operações realizadas no Aeroporto Regional Presidente 
Itamar Franco. 20 – Leitura de Convite da Exma. Prefeita Municipal para a 
capacitação da Defesa Civil que acontecerá no dia 26/04/2016, a partir das 09:00 
horas, no Espaço Cultural Prof. Maria Pinto. 21 – Leitura de Convite para 
participação do Dia do Campo com o tema “Meio Ambiente Construindo 
Barraginhas e Terraços” que acontecerá no dia 27/04/2016 no Sítio da 
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Cachoeira, a partir das 13:00 horas. Fim do Expediente. ORDEM DO DIA: O 
Vereador  Presidente Sebastião Esperança colocou em discussão e votação os 
requerimentos apresentados no expediente, chegando ao seguinte resultado: 
Requerimento 39/2016 de autoria do Vereador Eder Lima, aprovado por 
unanimidade. Requerimento 40/2016 de autoria do Vereador Eder Lima, 
aprovado por unanimidade, Requerimento 41/2016 de autoria do vereador Eder 
Lima, aprovado por unanimidade, Requerimento 42/2016 de autoria do vereador 
Eder Lima, aprovado por unanimidade. Requerimento 43/2016 de autoria do 
Vereador Eder Lima, colocado em discussão, o Vereador Eder Lima solicitou a 
palavra para fazer alguns esclarecimentos. Palavra com o Vereador Eder 
Lima: O Vereador disse ter aguardado a leitura do último requerimento de sua 
autoria, já que todos os requerimentos apresentados na sessão foram de sua 
autoria, para se manifestar prestando alguns esclarecimentos. Disse em 
referência ao Requerimento 43/2016, que foi incitado a apresentá-lo, a partir do 
recebimento da  correspondência enviada pela Câmara Municipal de São João 
Nepomuceno, na qual é solicitada a ajuda financeira por parte das prefeituras 
das cidades que se utilizam dos serviços do Hospital de São João Nepomuceno. 
Disse que a idéia é muito boa, e justa também é a reivindicação já que o 
Hospital de São João Nepomuceno é a referência regional escolhida pelo Estado. 
Lembrou que Rio Novo presta este mesmo tipo de atendimento, principalmente 
no que diz respeito ao vizinho município de Goianá, o que fez com que ele 
apresentasse esse requerimento, com a finalidade de obter dados concretos dos 
custos operacionais do município de Rio Novo, para quem sabe pleitear junto 
aos municípios que se utilizam de nossa Unidade Hospitalar, uma ajuda 
financeira. Com referência aos demais requerimentos apresentados, disse que se 
trata de informações sobre a arrecadação do IPTU, se houve ou não aumento de 
arrecadação no período, devido às novas medições e para que se tenha uma 
informação oficial se este dinheiro arrecadado com o imposto está sendo 
revertido para a população através de serviços. Falou também sobre o 
requerimento que solicita informações em relação aos casos de Dengue em 
nosso município. Disse ser necessário que o Executivo informe a esta Casa os 
dados oficiais sobre a doença em nossa cidade, uma vez que os boatos são 
constantes e aumentam a cada dia. Lembrou que de posse desses dados oficiais é 
que será possível iniciar uma campanha de alerta ao combate à Dengue. Palavra 
com o Vereador Guilherme Nogueira: O Vereador parabenizou ao autor do 
requerimento 43/2016, dizendo serem muito importantes as solicitações nele 
contidas. Disse que se sentiu muito triste diante de uma notícia que viu nas redes 
sociais. Trata-se de uma parceria firmada entre o município de Goianá e o 
Hospital de São João Nepomuceno. Segundo o noticiado, a Prefeitura de Goianá 
estará repassando mensalmente a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao 
Hospital de São João Nepomuceno. Lembrou que o município de Goianá sempre 
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se utilizou da nossa Santa Casa, e que por várias vezes nessa legislatura, os 
Vereadores dessa Casa recorreram ao município de Goianá na tentativa de apoio 
financeiro para a Santa Casa e a resposta sempre foi negativa. Disse que poderia 
ter havido uma atenção maior por parte da Prefeitura de Goianá com relação à 
Santa Casa, até mesmo devido à distância entre os dois municípios ser 
praticamente a metade em relação ao município de  São João Nepomuceno. 
Disse que gostaria de entender o motivo desse preconceito, por que a Prefeitura 
de Goianá não quis ajudar a nossa Santa Casa. Disse se sentir muito triste com a 
situação. Palavra com a Vereadora Dulcimar Marques: A Vereadora disse 
que é lamentável o que tem acontecido. Disse que houve um desacordo, um 
momento de constrangimento por parte de um usuário de Goianá, quando no 
atendimento no “Anexo”. Disse acreditar que a situação pode ser revertida. 
Lembrou que a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, da qual ela 
faz parte, pode e deve fazer uma visita ao Executivo de Goianá. Lembrou 
também que a relação entre os dois municípios sempre foi cordial e amistosa. 
Disse que depois do incidente no Anexo, as ambulâncias de Goianá não 
trouxeram  mais pacientes, mas os cidadãos de Goianá continuam vindo em 
veículos particulares, e são atendidos. Reiterou mais uma vez a necessidade de 
se fazer uma visita ao Executivo de Goianá com a finalidade de solucionar o mal 
entendido. Lembrou ainda que a utilização do “Anexo” por parte do município 
de Goianá seria bom para todos, inclusive no que diz respeito à diminuição da 
sobrecarga de atendimentos, que hoje atinge ao Hospital de São João 
Nepomuceno. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Colocou em 
votação o Requerimento 43/2016 que foi aprovado por unanimidade. A seguir 
comentou sobre o Ofício CM/2015/48 de 18 de abril de 2016, enviado por esta 
Casa, com a finalidade de obter respostas mais claras e objetivas sobre a 
situação das empresas que se instalam no Aeroporto Regional. Disse que é 
muito importante receber essas informações tais como: Como é feito o controle 
de cadastramento das empresas contribuintes e da arrecadação da receita. A 
SOCICAM tem alvará em Rio Novo? Ele disse não querer apontar erros, mas 
tem a certeza de que a empresa não está cadastrada em Rio novo. Palavra com 
O Vereador Eder Lima: O Vereador disse que todas as empresas instaladas no 
Aeroporto Regional tem a  Rodovia MG 353 Goianá/MG, como endereço, 
infelizmente. Lembrou que existe uma Lei que determina a divisão igualitária de 
arrecadação entre os municípios de Rio Novo e Goianá, sobre todos os impostos 
referentes às empresas que estejam instaladas no Aeroporto. Palavra com o 
Vereador Presidente Sebastião Esperança: Disse que se existe uma Lei que 
determina a divisão dos impostos entre os municípios deveria haver também 
uma divisão de Alvará e que enquanto ele estiver na Presidência desta Casa ele 
vai lutar por isso. Palavra com o Vereador Eder Lima: Concordou com os 
argumentos do Vereador Presidente e disse que se existem dez empresas 
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deveriam ser cinco cadastradas em Rio novo e cinco em Goianá, por exemplo. 
Disse ainda que o tamanho da empresa não importa já que os impostos são 
divididos em 50% para cada município, mas que a divisão de  alvarás seria 
interessante para ambos os municípios. Palavra com o Presidente Sebastião 
Esperança: Antes de encerrar a Ordem do Dia informou que a reunião com o 
Executivo sobre o Projeto de Lei Complementar nº 001/2016 que “dispõe sobre 
alteração da nomenclatura, pré-requisitos e atribuições dos cargos que 
menciona”, deverá acontecer na próxima semana. Fim da Ordem do Dia. 
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Allan Borges: Disse que falaria 
rapidamente sobre as respostas do Executivo aos requerimentos enviados pelo 
Legislativo. Disse que todas as respostas são evasivas e que esta prática por 
parte do Executivo é recorrente. Disse que em nosso município, no que se refere 
ao Poder Executivo nada funciona. Lembrou que as obras estão todas 
inacabadas. Disse que apesar dos requerimentos serem simples as respostas são 
sempre da mesma forma, ou seja, nada esclarecedoras. Disse ainda que, os 
últimos três anos foram de um verdadeiro desastre administrativo em Rio Novo. 
Disse que sente muito em falar desta forma mas é a realidade do nosso 
município, infelizmente. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: 
Concordando com os argumentos do Vereador Allan Borges, o Vereador disse 
que na verdade existem requerimentos que nem deveriam ser elaborados, 
citando como exemplos pedidos de patrolamento de estradas rurais, capinas e 
limpeza de ruas, troca de lâmpadas, pois segundo ele, isto é obrigação do 
Executivo. Lembrou que existem vários requerimentos abordando assuntos de 
interesse geral que o Executivo não responde com clareza. Citou como exemplo 
o requerimento do Vereador Allan Borges que solicita o extrato da conta PMAQ 
para saber aonde foi aplicado o recurso, e que até o  presente momento o 
Executivo não enviou a esta Casa. Lembrou também do requerimento de sua 
autoria que solicita envio de documentação referente às obras de reforma do PSF 
localizado à Rua Ruth Mascarenhas, que o Executivo ainda não respondeu da 
maneira devida. Disse que esse tipo de comportamento por parte do Executivo 
faz com que as suspeitas de que existem erros ou até mesmo crimes de 
responsabilidades aumentem cada vez mais. Disse que se não querem enviar a 
documentação é provável que exista algo errado, e muito grave. Finalizou 
dizendo que ao analisar as Notas de Empenho enviadas pelo Executivo, uma 
delas em especial chamou a sua atenção e que em breve vai apresentar um 
requerimento solicitando maiores informações a respeito. Revelou que se trata 
das obras de calçamento no bairro Cerâmica. A conta convênio entre a SETOP e 
o Município de Rio Novo é de 2010 e de maneira estranha teve o seu saldo 
zerado há pouco tempo. Disse que tudo parece ser muito estranho e que o 
Legislativo tem o dever de acompanhar o caso com muita atenção. Disse que em 
breve apresentará um requerimento sobre o assunto. Palavra com o Vereador 

7



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral-el/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

Allan Borges: Solicitou que o Vereador Guilherme Nogueira informasse o 
nome da empresa envolvida. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: 
O Vereador passou a seguinte informação:  J.I. Construções Ltda-ME, Rodovia 
MG 353-Ferreira Lage – Zona Rural – Goianá/MG. Palavra com o Vereador 
Allan Borges: Disse que realmente a Casa tem que se aprofundar no assunto. 
Lembrou que a falha é enorme já que o Vereador Guilherme Nogueira informou 
que o pagamento que zerou o saldo da conta foi efetuado sem assinatura do 
engenheiro responsável. Disse que todos os Vereadores tem a obrigação de se 
informar sobre a situação e que a mesma deve ser apurada com todo o rigor, a 
bem da população. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que em relação 
às possíveis denúncias que poderão ser feitas pelo Vereador Guilherme 
Nogueira, a ausência de assinatura do engenheiro já configura uma falha. Mas, o 
que mais lhe chamou a atenção foi a data do convênio ser 2010. Disse que a 
Câmara deve informar ao Ministério Público, para que este tome ciência de que 
esta Casa está atenta aos possíveis erros do Executivo. Palavra com o 
Presidente Sebastião Esperança: Disse que a situação é realmente 
preocupante. Lembrou que devido à crise atual que o país está enfrentando já 
está muito difícil quitar os compromissos assumidos recentemente e que ao 
quitar um compromisso de 2010 o Executivo se coloca sob suspeita. 
Parabenizou ao vereador Guilherme Nogueira, colocando a Casa a inteira 
disposição no que for preciso, lembrando ainda da independência do Legislativo. 
Palavra com o Vereador Eder Lima: Informou que brevemente pretende 
apresentar um Projeto de Lei proibindo a pintura de muros para o período 
eleitoral. Solicitou a cooperação dos demais Vereadores. Palavra com o 
Vereador Allan Borges: Informou a todos que, sobre o assunto referente a 
homenagens aos motociclistas que estiveram participando do Rio Novo 
Motofest, ele já está com a relação nominal pronta. Disse que na próxima 
semana fará a entrega desta relação ao Vereador Presidente, e que 
oportunamente, decidirão qual  homenagem será prestada. Palavra com o 
Presidente Sebastião Esperança: Agradeceu ao Vereador Allan Borges 
dizendo que fica aguardando a entrega da relação e que a Casa está à inteira 
disposição do Vereador para que ele faça a escolha da homenagem. Não 
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a sessão 
ordinária da Câmara Municipal, ordenando que se lavrasse a presente Ata.
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