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        ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1288/2016
  Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 24 de Junho de 2016.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Junho de 2016, às 19:45  (dezenove 
horas e quarenta e cinco minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a 
presidência do Vereador Sebastião José Esperança, reuniram-se em Sessão 
Extraordinária 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 José 
Esperança, saudou a todos os presentes e a seguir declarou aberta a Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal. Passou-se então para a leitura do 
expediente. EXPEDIENTE: 01 – Leitura do Ofício PM/2016/0157 do 
Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, encaminhando o PL 009/2016 que 
“Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de R$77.000,00 e dá outras 
providências”, de autoria do Executivo Municipal. A Secretária Dulcimar Prata 
Marques informou ainda, que toda a documentação referente ao processo de 
desapropriação do terreno estava anexada ao Projeto de Lei. ORDEM DO DIA: 
O Presidente Sebastião Esperança colocou em discussão o PL 009/2016. 
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que como membro da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e como Vereador, hoje votará 
o PL 009/2016 com tranqüilidade e segurança, devido ao Parecer do Procurador 
Jurídico do Legislativo, Dr. Brenildo Ayres do Carmo. Disse que apesar de 
saber ter havido discordâncias, parabeniza o Vereador Carlos Alberto Mattos, 
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por ter 
solicitado prazo e posteriormente, enviado o pedido de Parecer por parte da 
Assessoria Jurídica desta Casa. Lembrou que no Parecer sobre a legalidade e 
competência da autoria do PL, a Assessoria Jurídica do Legislativo opinou pela 
remessa  do Projeto de Lei 009/2016 à Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final para se iniciar o procedimento legislativo com o Parecer desta 
Comissão, e foi isto que foi feito. Disse que foi cumprido o que é determinado 
no Regimento Interno da Casa. Aproveitou a oportunidade para agradecer ao 
Presidente Sebastião Esperança, pelo fato de ter compreendido a necessidade de 
se cumprir todas as etapas de forma legal. Finalizou dizendo que qualquer 
Projeto que for enviado a esta Casa, ele vai analisar criteriosamente antes de 
votar, independente de urgência para aprovação. Disse que se tiver urgência na 
aprovação, que envie o Projeto com antecedência, pois em “cima da hora” não é 
possível fazer uma votação de maneira correta. Palavra com o Vereador José 
Adriano Tostes: Disse que cada um pensa de uma forma diferente, pois ele já 
pensa que todo Projeto que visa aquisição de imóveis para o município deve ser 
aprovado da maneira mais rápida possível. Palavra com o Presidente 
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Sebastião Esperança: Disse concordar com o Vereador José Adriano. Disse 
que é necessário em alguns momentos agilizar a votação de um Projeto, 
principalmente quando visa enriquecer o patrimônio do Município. Disse 
também que apesar disso, é importante parabenizar aos membros da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final. Lembrou que a votação ficou atrasada 
em uma semana, mas em nada prejudicou ao Executivo Municipal. Lembrou 
que a legalidade do Projeto ficou assegurada após Parecer Jurídico do Dr. 
Brenildo Ayres, o que é muito bom para todas as partes. A seguir colocou o PL 
009/2016 que “Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de R$77.000,00 e 
dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal. Lembrou que se 
trata de um PL para acobertar despesas com a aquisição, através de Processo de 
Desapropriação de uma área 2.700,00m²,de propriedade da Sra. Maria José 
Mendes Dornellas, denominada Sitio Lava Pés, para execução da obra de 
construção de uma Creche Pró-Infância, em nossa cidade, que irá atender cerca 
de 120 crianças com idade de seis meses a três anos. A votação obteve o 
seguinte resultado: O Projeto de Lei 009/2016 foi aprovado por 
unanimidade, em segunda votação. Fim da Ordem do Dia. PALAVRA 
LIVRE: Sugeriu que antes da Palavra ser usada pelos Vereadores, o Sr. Ademir 
Reis de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Rio Novo, 
fizesse suas ponderações. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que, 
como já havia avisado, ele se ausentaria a partir daquele momento, devido a 
compromissos particulares. Dirigindo-se ao Sr. Ademir Reis, disse que 
independente do que for falado na reunião, ele está à inteira disposição para 
participar de qualquer comissão ou reunião que porventura for acordada. 
Palavra com o Vereador José Adriano Tostes: Disse que foi procurado por 
um Policial Militar pedindo que os Vereadores intercedam junto à Promotoria de 
Justiça, para que a Polícia Militar possa trabalhar com tranqüilidade. Disse que é 
preciso formar uma Comissão e agendar uma audiência com o Ministério 
Público. Solicitou que o Presidente Sebastião Esperança tome essas medidas o 
mais rápido possível. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse 
que vai tentar atender ao pedido do Vereador José Adriano, mas que acha difícil 
devido às votações que a Casa terá pela frente antes do início do Recesso. 
Lembrou que existe a pendência do Projeto de Lei que reajusta os vencimentos 
dos Servidores Públicos do Município, e que ele quer se dedicar inteiramente 
nestas negociações que serão complexas. Lembrou também que terá que ser 
votada a LDO, mas que fará o possível para atender a solicitação do Vereador 
José Adriano Tostes. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse 
que mais uma vez quer deixar registrado que o Executivo Municipal tem que 
estar ciente de que o prazo final para se votar o Projeto de Lei que reajusta os 
vencimentos dos Servidores Municipais se expira em 30 de Junho. Lembrou que 
qualquer votação a respeito será em caráter extraordinário uma vez que a 
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próxima reunião ordinária da Câmara será no dia 01 de Julho (próxima sexta-
feira). Disse que esta Casa depende do envio do Projeto de Lei para votação e 
que qualquer impossibilidade de se votar devido a Lei Eleitoral, não será por 
culpa desta Casa. Palavra com o Vereador Allan Borges: Disse parecer que o 
Executivo “está de brincadeira” com a situação de reajuste salarial para os 
Servidores Públicos, tentando jogar a “batata quente” para cima desta Casa. 
Dirigindo-se aos Servidores presentes na reunião, disse mais uma vez, que a 
Câmara Municipal não tem nenhuma responsabilidade sobre o reajuste salarial 
da categoria. Finalizou dizendo que a responsabilidade quanto ao envio do 
Projeto de Lei para conceder o reajuste é inteiramente do Executivo Municipal, 
sendo que os Vereadores atuam simplesmente como mediadores nas 
negociações. Sobre as negociações, disse que o “jogo de empurra” seria fácil de 
ser solucionado, bastando para isso que os Vereadores Eder Lima e Dionísio da 
Dalt, eleitos pela coligação da atual Prefeita Municipal, atuassem como líderes 
deste governo aqui na Câmara Municipal, o que facilitaria nos trâmites dos 
Projetos. Palavra como Vereador Guilherme Nogueira: Disse que se houver 
boa vontade por parte do Executivo, será possível conceder a correção salarial 
dos Servidores no valor de aproximadamente 9% (nove por cento), que é o que 
se reivindica. Lembrou que não se trata de aumento de salário e sim de 
reposição salarial. Disse que basta que o Executivo corte gastos como 
“gratificações a servidores comissionados” que será possível conceder o reajuste 
hora reivindicado. Palavra com o Sr. Ademir Reis de Oliveira: Disse que o 
Executivo Municipal ainda não enviou o Projeto de Lei concedendo reajuste 
salarial aos Servidores Públicos é porque nem eles sabem quem tem direito ao 
reajuste. Disse que será difícil de resolver esta situação já que o Sindicato não 
vai aceitar um valor inferior a 9,5%(nove e meio por cento). Disse ser um direito 
do Servidor e que vai haver “briga”. Disse que sua presença nesta reunião é para 
tratar de outro assunto. Disse que não se consegue chegar a um número real de 
funcionários no quadro da Prefeitura. Informou que existem informações 
contraditórias que dizem 350 funcionários, em outras ocasiões dizem serem 380 
funcionários que compõe o quadro da Prefeitura. Solicitou que a Câmara auxilie 
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal, na tentativa de conseguir com 
que a Prefeitura Municipal realize um recadastramento de todos os Servidores 
Públicos. Disse que realizando este recadastramento, a Prefeitura estará 
contribuindo de maneira efetiva para o bom funcionamento e relacionamento 
entre o Departamento  Pessoal e o Sindicato dos Servidores Públicos. Palavra 
com o Vereador Guilherme Nogueira: Sugeriu que a Câmara Municipal, 
através do seu Departamento Jurídico, formalize um requerimento, se todos os 
Vereadores concordarem, solicitando do Executivo Municipal a realização de 
um recadastramento de todos os funcionários da Prefeitura. Lembrou que neste 
requerimento, haverá a necessidade de constar pedido de urgência na realização 
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do recadastramento. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse 
que as providências para atender ao solicitado pelo Vereador Guilherme 
Nogueira serão tomadas na próxima semana. Disse que recebeu uma denúncia 
anônima afirmando que existe uma pensionista que faleceu em 2011 e que ainda 
consta na folha de pagamento nos dias atuais. Disse que já informou à Exma. 
Prefeita Municipal sobre a possível irregularidade, sugerindo que seja suspenso 
o pagamento neste mês. Disse que está aguardando a manifestação por parte do 
Executivo, sobre quais foram as medidas adotadas visando solucionar a possível 
irregularidade. Disse também, que neste ofício sugere que a Prefeitura realize 
um recadastramento, conforme é feito pelo INSS. Palavra com o Vereador 
Guilherme Nogueira: Disse que a Câmara Municipal deve aguardar o prazo de 
15 dias para receber a resposta do Executivo, e, caso não se obtenha nenhuma 
resposta, formar uma Comissão com a finalidade de investigar toda a situação. 
Disse que esta Comissão tem poderes para obter todas as informações 
necessárias junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura e à 
Caixa Econômica Federal. Disse que a situação é grave, caso se confirme a 
veracidade da denúncia. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: 
Disse que, se o Executivo Municipal não fizer as investigações a Comissão da 
Câmara Municipal fará. Disse que caso seja apurada a veracidade da denúncia, 
tudo deverá ser apurado e a pessoa que tenha se beneficiado com a 
irregularidade será obrigada a devolver o dinheiro recebido de maneira irregular, 
pois foi cometido um crime. Não havendo mais nenhuma manifestação, declarou 
encerrada a sessão extraordinária da Câmara Municipal, ordenando que se 
lavrasse a presente ata.    
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