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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1313/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 22 de Dezembro de 2016 .

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2016, às 19:30 (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: Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Éder
Lima Moreira, José Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo.
Ausentes os Vereadores Allan Martins Dutra Borges, Carlos Alberto do Carmo
Mattos e Guilherme de Souza Nogueira. O Presidente Sebastião Esperança
declarou aberta a Reunião Ordinária da Câmara Municipal. A seguir foi
colocada em discussão e votação a ata 1312/2016 de 09 de Dezembro de 2016,
tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Após a aprovação da ata, o
Presidente solicitou que a Vereadora Dulcimar Prata Marques, Secretária da
Mesa Diretora, procedesse à leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 01 –
Leitura do preâmbulo do Projeto de Lei 013/2016 que “Autoriza o
Remanejamento que menciona”, de autoria do Executivo Municipal. 02 –
Leitura do preâmbulo do Projeto de Lei 010/2016 que dispõe sobre
denominação de logradouro público de Onofre Alves de Araújo, de autoria
dos Vereadores Dionísio Da Dalt Netto, Eder Lima Moreira e Vinícius Carvalho
de Araújo. 03 – Leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº
011/2016 que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público no nome
de Miguel Antônio Zampa”: Altera logradouro no Art. 1º do Projeto em
questão. A Câmara Municipal de Rio Novo, nos termos dos Artigos 99 e 105,
§4º, da Resolução nº. 44/1993 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio
Novo – aprova e promulga Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº011/2016:
Art. 1º - O Artigo 1º do Projeto de lei nº 011/2016 passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 1º - Fica denominada de Praça de Esportes Miguel
Antônio Zampa” a atualmente denominada “Praça de Esportes de Rio Novo”,
localizada próximo à Praça Antônio Braga (no Parque de Exposições de Rio
Novo). Art.2º - Esta Emenda Modificativa entrará em vigor na data de sua
votação. Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, de Rio Novo, 14 de dezembro de 2016. 04 – Leitura do
preâmbulo do Projeto de Lei 011/2016 que “Dispõe sobre denominação de
logradouro público de Miguel Antônio Zampa”, de autoria dos Vereadores
Dionísio Da Dalt Netto, Eder Lima Moreira e Vinícius Carvalho de Araújo. 05 –
Leitura do Projeto de Lei 012/2016 que “Dispõe sobre denominação de sala
no prédio da Prefeitura Municipal”, de autoria dos Vereadores Dionísio Da
Dalt Netto, Eder Lima Moreira e Vinícius Carvalho de Araújo: PROJETO DE
LEI Nº: 012/2016. “Dispõe sobre denominação de sala no prédio da prefeitura
Municipal”. A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG aprovou e eu
Prefeita Municipal promulgo a seguinte Lei: Art. 1º - Fica denominada “SALA
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DIRCEU DE OLIVEIRA MATTOS”, a repartição pública na Sede da Prefeitura
Municipal onde funciona atualmente o Departamento de Obras e Serviços da
Prefeitura Municipal. Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão por conta de dotações do orçamento vigente. Art. 3º - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação. Rio Novo/MG, 29 de Novembro de 2016.
Vereadores Proponentes: Dionísio Da Dalt Netto, Vinícius Carvalho de Araújo e
Eder Lima Moreira. 06 – Leitura do Preâmbulo do Projeto de Lei 013/2016,
que “Institui a Olimpíada Municipal de História nas Escolas Públicas
Municipais de Rio Novo/MG, e dá outras providências”, de autoria do Vereador
Sebastião José Esperança. 07 – Leitura do Ofício PM/CONTAB./2016/332,
assinado pela Prefeita Municipal, encaminhando as Notas de Empenho e
Balancetes Financeiros referentes ao mês de novembro de 2016. 08 – Leitura
do Requerimento 81/2016: 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 à COPASA solicitando a seguinte documentação: - Relatório
contendo o Traçado (Mapa) de Rede de Distribuição de Água do Município de
Rio Novo, bem como o material utilizado para a implementação do mesmo.
JUSTIFICATIVA: Este pedido visa contribuir com a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico, bem como verificar o investimento feito pela
empresa em nossa cidade. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada
estima e consideração. Sala das Sessões Messias Lopes, 14 de dezembro de
2016. Eder Lima Moreira – Vereador Proponente. 09 – Leitura de carta de
despedida do Vereador Allan Martins Dutra Borges, na qual ele justifica sua
ausência na última reunião do ano. 10 – Leitura do Decreto Legislativo
250/2016, instalando a Comissão de Transição da Gestão da Gestão da Câmara
Municipal de Rio Novo, conforme recomendação do Ministério Público. 11 –
Leitura da Recomendação do Ministério Público para instalação da Comissão
de Gestão do âmbito da Câmara Municipal de Rio Novo. 12 – Leitura da
Mensagem de Natal da Escola Municipal Cantinho Feliz. ORDEM DO
DIA: O Presidente iniciou a Ordem do Dia colocando em votação os assuntos
apresentados no Expediente, conforme segue: Projeto de Lei 013/2016 que
autoriza remanejamento que menciona, de autoria do Executivo Municipal, em
segunda discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimidade em
segunda votação; Projeto de Lei 010/2016 que dispõe sobre denominação de
logradouro público de Onofre Alves de Araújo, de autoria dos Vereadores
Dionísio Da Dalt Netto, Eder Lima Moreira e Vinícius Carvalho de Araújo,
tendo sido aprovado por unanimidade em segunda votação; Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei nº 011/2016 que “Dispõe sobre a denominação
de logradouro público no nome de Miguel Antônio Zampa”, colocada em
discussão o Vereador Eder Lima Moreira solicitou a palavra para manifestar-se.
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Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que para apresentação da Emenda
Modificativa foi necessário ouvir várias “frentes”, sendo o autor do Projeto de
Lei, Vereador Dionísio Da Dalt Netto, os moradores do trecho da rua que eram
favoráveis a nova nomenclatura, os moradores que eram contrários e os
familiares do Miguel. Disse que após terem sido ouvidas todas as partes
conseguiram chegar a um denominador comum, que foi designar de “Praça de
Esportes Miguel Antônio Zampa a Praça de Esportes de Rio Novo. Após as
explicações do Vereador Eder Lima o Presidente colocou a Emenda
Modificativa ao PL 011/2016 em votação, sendo que a mesma foi aprovada por
unanimidade. A seguir foi colocado em discussão e segunda votação o PL
011/2016 já com a Emenda Modificativa inserida, sendo que o mesmo foi
aprovado por unanimidade. A seguir foi colocado em discussão e segunda
votação o Projeto de Lei 012/2016 que dispõe sobre denominação de sala no
prédio da Prefeitura Municipal, tendo sido aprovado por unanimidade em
segunda votação. Continuando dentro da Ordem do Dia, o Presidente colocou o
Projeto de Lei 013/2016 que “Instituiu a Olimpíada Municipal de História nas
Escolas Públicas Municipais de Rio Novo, e dá outras providências, sendo
aprovado por unanimidade em segunda votação. A seguir foi colocado em
discussão e votação o Requerimento 81/2016 de autoria do Vereador Eder Lima.
Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que a COPASA provavelmente
bateu o recorde de citações nas atas da Câmara Municipal. Disse que ele vem
participando de todas as reuniões sobre o Plano Municipal de Saneamento
Básico e que na última reunião ele se assustou com o que ouviu. Disse que a
funcionária da empresa responsável pelos estudos afirmou que a COPASA se
nega a fornecer estes dados que são essenciais para a elaboração do projeto.
Finalizou suas explicações solicitando que a Vereadora Dulcimar Marques e o
Vereador Dionísio da Dalt, que comporão a Câmara Municipal na próxima
Legislatura encaminhem estes dados, caso os receba, para a empresa responsável
pelos referidos estudos. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança:
Comentou sobre a instalação da Comissão de Transição e a necessidade de
nomes para formá-la. Disse ser necessário que sejam apresentados mais dois
nomes que juntamente com ele formarão a Comissão de Transição. Lembrou da
necessidade de ser um nome da atual e outro da futura legislatura. A Vereadora
Dulcimar Marques se prontificou a ser a indicada para representar a futura
legislatura. O Vereador Eder Lima sugeriu que o outro componente,
representando a atual legislatura seja o Vereador Dionísio Da Dalt, que também
estará compondo a próxima legislatura. Após consultas do Presidente aos
demais Vereadores ficou determinado que a Comissão de Transição será
composta pelos seguintes Vereadores: Sebastião José Esperança (presidente),
Dulcimar Prata Marques (futura legislatura) e Dionísio Da Dalt Netto
(legislatura atual). PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador José
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Adriano Tostes Xavier: Solicitou informações sobre o PL que não entrou em
votação, que se refere ao Plano de Carreira, Cargo e Vencimentos da Câmara
Municipal de Rio Novo. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança:
Disse acreditar que todos vieram a esta reunião devido ao Projeto de Lei. Disse
que a Mesa Diretora é quem deve encaminhar o Projeto de Lei para discussão e
votação, mas que a Mesa Diretora não teve suficiência de aprovação para que o
PL fosse encaminhado. Disse também que consultou uma advogada de um
amigo seu, que futuramente será Deputado, e que ela disse que o Projeto de Lei
é inconstitucional. Disse que se houvesse votação e a necessidade de desempate,
o seu voto seria contra a aprovação. Lembrou que nada tem contra a pessoa da
funcionária Eliana Duprat, mas que a lei deve ser respeitada e cumprida e que
aprovar o Projeto de Lei seria inconstitucional. Após as explicações do
Presidente sobre o Projeto de Lei que não foi apresentado para votação, os
Vereadores se manifestaram em tom de despedida, com destaque para a fala do
Vereador Eder Lima Moreira, que disse que nas eleições de 2018 ele será
candidato a Deputado Estadual. Após as manifestações dos Vereadores e não
havendo mais nenhum assunto para ser discutido, o Presidente Sebastião
Esperança declarou encerrada a última reunião da Câmara Municipal no ano de
2016 e a última reunião da Legislatura 2013/2016.
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