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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1310/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de Novembro de 2016 .

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Novembro de 2016, às 20:07 (vinte horas
horas e sete 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 Presidente Sebastião Esperança declarou aberta a Reunião
Ordinária da Câmara Municipal e a seguir solicitou a dispensa da leitura da Ata
1309/2016 referente à Reunião Ordinária ocorrida no dia 18 (dezoito) de
Novembro de 2016. Colocada em votação a ata 1309/2016 foi aprovada por
unanimidade. A seguir o Presidente solicitou à Vereadora Dulcimar Marques,
Secretária da Mesa Diretora, que procedesse a leitura do Expediente.
EXPEDIENTE: 01 – Leitura da Proposição de Emenda Modificativa:
Proposição de Emenda Modificativa na distribuição de recursos fixados no
Orçamento Programa para o Exercício de 2017, no Setor de Saneamento Básico
Urbano – Projeto de Lei 010/2016 de 29/09/2016, na forma que menciona: O
Vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e na forma dos artigos
125, §1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, c.c artigos 97 e 105, §5º do Regimento
Interno da Câmara Municipal, vem propor a seguinte Emenda Modificativa à
fixação de valores ao Orçamento Programa de Saneamento Básico Urbano
( página 15/23 do Anexo 6) no Projeto de Lei 010/2016 de 29/09/2016, que no
caso específico passa a redação seguinte: 17.512.021-Programa de Transporte e
Urbanismo R$72.200,00; 17.512.021.1.0015-Construção da Estação de
Tratamento de Esgoto R$22.200,00; 17.512.021.1.0143-Instalação do Sistema
de água potável no distrito de Furtado de Campos R$50.000,00.
JUSTIFICATIVA: Os valores mencionados acima não importam em
modificação no total dos recursos para o Setor de Saneamento Básico, previsto
no Orçamento do Município de Rio Novo, para o exercício de 2017.
Considerando o inquestionável benefício tão necessário e esperado pela
comunidade de Furtado de Campos e para que se faça Justiça, espera-se que a
proposta de emenda seja aprovada e que se proceda à modificação nos termos
acima. Câmara Municipal de Rio Novo, 25 de novembro de 2016. Vereador
Guilherme de Souza Nogueira. 02 – Leitura do Parecer Jurídico: Parecer: A
Proposta de Emenda na redação das Dotações Orçamentárias quanto à
distribuição dos recursos no Programa de Saneamento Básico, reveste-se de
legalidade uma vez que não causa alteração no valor previsto da mesma
Programação. As dotações orçamentárias têm único objetivo quanto à
Programação prevista, ou seja, Saneamento Básico. Atende às diretrizes
plurianuais e não contraria qualquer disposição legal. Isto posto, nosso parecer é
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pela legalidade quanto à forma e competência da proposta de emenda
apresentada no Projeto de Lei 010/2016. Rio Novo 25 de novembro de 2016.
Brenildo Ayres do Carmo – 28.977 OABMG – Assessor Jurídico. 03 – Leitura
de Convite para formatura do CAIC 2016, que será realizada no dia 02 de
dezembro, no CAIC “PROFESSORA Mariinha Pontes às 19:00 horas. Fim do
Expediente. ORDEM DO DIA: O Presidente Sebastião Esperança colocou a
Proposta de Emenda Modificativa ao PL 010/2016, de autoria do Vereador
Guilherme de Souza Nogueira em discussão. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Disse que estava cumprindo com o que havia sido
comentado na reunião anterior, ao apresentar esta Proposta de Emenda
Modificativa. Disse que a instalação do Sistema de Distribuição de Água em
Furtado de Campos é um sonho antigo de toda a população. Disse ser um sonho
que teve início em 1997 e que até hoje, apesar do alto custo das obras, não foi
concluído. Disse ainda, que está apresentando esta Emenda, por acreditar que
este novo mandato que terá início em janeiro de 2017 trás com ele uma nova
esperança de que finalmente será atendido este anseio da comunidade local
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Parabenizou o Vereador
Guilherme Nogueira pela iniciativa de apresentar a Emenda. Disse acreditar que
o fato do novo Prefeito ser da mesma corrente política do Vereador proponente,
tudo será resolvido e a população poderá, enfim, usufruir dos benefícios de se
ter água tratada em suas residências. A seguir colocou a Emenda Modificativa
em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Continuando com a
Ordem do Dia, o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 010/2016
que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o
exercício financeiro de 2017” e também o Projeto de Lei 011/2016 que “Dispõe
sobre concessão de subvenções sociais às Entidades que menciona, e dá outras
providências” representante presente reivindicar valor diferente. Palavra com o
Vereador Eder Lima: O Vereador solicitou prazo em nome da Comissão de
Finanças e Orçamento, da qual é o Presidente, para melhor analisar a
distribuição das subvenções. Lembrou que tal procedimento é devido ao acordo
que foi debatido na reunião anterior e antes de se iniciar a reunião de hoje.
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Atendeu a solicitação do
Vereador Eder Lima, concedendo-lhe o prazo regimental. Fim da Ordem do Dia.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que
certamente o assunto mais comentado neste mandato que está se encerrando é a
COPASA. Lembrou que vai ter início o período das chuvas e que os
funcionários da COPASA alegam que não existe estrutura adequada para cuidar
do tratamento da água da maneira correta. Sugeriu que esta Casa encaminhe
cópia do contrato assinado entre o Município de Rio Novo e a COPASA ao
Ministério Público e solicite ao mesmo que faça com que a COPASA cumpra o
que foi contratado. Lembrou que a validade do contrato é de 35 anos, e,
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portanto, ainda falta muito tempo para o seu fim. Finalizou dizendo que talvez
esta seja a única forma de conseguir o fiel cumprimento do contrato, já que
foram feitas diversas tentativas como viagens até Belo Horizonte, abaixo
assinado e infelizmente a situação continua a mesma. Palavra com o Vereador
Vinícius Araújo: Disse ter sido procurado por um grupo de professores, que
solicitaram se possível um Parecer da Assessoria Jurídica desta Casa, sobre o
exercício da função de Secretário de Educação. Disse que os professores querem
saber se para ocupar o cargo de Secretário de Educação é exigida dedicação
exclusiva ou se pode exercer simultaneamente outra função, ou até mesmo outro
emprego. Solicitam ainda que seja transcrito trecho da Lei que trata do assunto.
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que a solicitação do
Vereador será atendida na segunda-feira, quando fará a solicitação ao Assessor
Jurídico. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que está de
acordo com a solicitação do Vereador Vinícius Araújo. Disse que ele também
foi procurado e que já havia adiantado ao Presidente desta Casa que faria a
mesma solicitação que foi apresentada pelo Vereador Vinícius Araújo. Disse
que para que todos tomassem conhecimento ele faria uma rápida explicação
sobre o assunto. Disse ter sido informado de que a Secretária de Educação está
atendendo na parte da manhã na Secretaria de Educação e no período da tarde
ela se ausenta por um determinado tempo para lecionar no Estado e depois volta
a atender na Secretaria de Educação. Disse que no seu entendimento é uma
conduta ilegal, já que o “cargo de confiança” requer dedicação integral e que os
problemas aparecem a qualquer momento. Finalizou dizendo que a melhor
maneira de solucionar o impasse é realmente consultar o Departamento Jurídico
desta Casa. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que
realmente este assunto havia sido comentado pelo Vereador Guilherme
Nogueira antes do início da reunião. Informou que na próxima segunda-feira,
estará encaminhando a solicitação ao Departamento Jurídico em nome dos dois
Vereadores. Palavra com a Vereadora Dulcimar Marques: Solicitou
informações sobre a entrega dos Títulos Honoríficos. Palavra com o Presidente
Sebastião Esperança: Disse que foi procurado por Vereadores que pretendem
conceder mais de um título. Disse que devido ao aumento de homenageados ele
consultou a secretaria do Acauã Clube na tentativa de alugar o Clube na data de
16 de dezembro. Disse ser impossível porque a data já foi agendada por uma
Escola. Sugeriu que a data seja alterada. Após consultas e manifestações dos
Vereadores, ficou acordado que o local será no Acauã Clube e que ele verificará
a data livre e posteriormente comunicará aos Vereadores a nova data de entrega
dos Títulos. Não havendo mais nenhuma manifestação, o Presidente declarou
encerrada a Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ordenando que se lavrasse
esta Ata.
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