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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1156/2014

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 de janeiro de 2014.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro de 2014, às 19h00min, em sua sede própria,
reuniu-se em sessão Extraordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência
do Vereador Guilherme de Souza Nogueira e com a presença dos seguintes vereadores,
Dulcimar Prata Marques, Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião
José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araújo, José Adriano
Tostes Xavier e Carlos Alberto do Carmo Mattos. ATA – Dispensada a leitura das Atas
n°. 1151/2013, 1152/2013, 1153/2013, 1154/2013 e Ata da Sessão Solene, foram às
mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – Formação
das Comissões Permanentes para o exercício de 2014. ORDEM DO DIA – 01 –
Após Ficou assim decidida a Formação das Comissões Permanentes para o exercício de
2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente: Allan Martins
Dutra Borges; Vice-Presidente: Sebastião José Esperança; Membro: Eder Lima Moreira.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente: Dionizio Da Dalt Netto; VicePresidente: José Adriano Tostes Xavier; Membro: Dulcimar Prata Marques. Comissão
de Finanças e Orçamento: Presidente: Vinicius Carvalho de Araujo; Vice-Presidente:
Sebastião José Esperança; Membro: Carlos Alberto do Carmo Mattos. Comissão de
Educação, Saúde e Assistência. Presidente: Dulcimar Prata Marques; Vice-Presidente:
Eder Lima Moreira; Membro: Dionizio Da Dalt Netto. PALAVRA LIVRE – Palavra
com o vereador José Adriano. Desejo boa sorte ao Presidente. Quando sentamos nessa
cadeira nos tornamos administrador geral da Câmara. Somos nove vereadores e temos
que parar com esse grupo de cinco. Nosso munícipio está em dificuldades, às escolas de
samba não vão sair. Acho que deve ter um trio elétrico, pois o carnaval trás dinheiro
para a cidade. Se a prefeita precisar de apoio, Senhor Presidente, apoie-a. O ano passado
foi muito ruim, a Câmara não apoiou a prefeita. Essa Comissão de Inquérito foi dinheiro
jogado fora. Peço que possamos apoiar o Executivo, não adianta cada um puxar para um
lado, peço ao Senhor Presidente que proporcione a todos a mesma oportunidade, estou à
disposição. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Foi encaminhado hoje um
ofício a Senhora Prefeita solicitando a entrega dos empenhos que essa Casa não recebe
há três meses, em caráter de urgência. O Provedor da Santa Casa, Senhor Aragão,
solicitou uma reunião com todos os vereadores na próxima quarta-feira. Espero que
todos possam comparecer. Nosso site está fora do ar, após quatro anos decidimos
reformula-lo completamente. Cada vez com maior transparência em nossos atos.
Sugestões serão bem vindas. Todos estando de acordo, no horário de verão as reuniões
serão as dezenove e trinta e no horário normal serão às dezenove horas. Respeitando-se
os quinze minutos de tolerância previstos na lei Orgânica. Peço a contribuição de todos
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para estarmos com o expediente pronto na quarta-feira, para disponibilizarmos no site
para que a população possa acompanhar o que será discutido das reuniões com
antecedência. Peço a todos que apresentam seus projetos de lei e requerimentos até a
quarta-feira. O que vier do executivo, excetuando caráter de urgência, também será
inserido no expediente se chegar quarenta e oito horas antes. Quanto à ausência de
vereador nas reuniões, gostaria que a justificativa fosse por escrito ou atestado médico,
num prazo de até cinco dias após a reunião. Quanto as palavras do vereador José
Adriano, me sinto muito a vontade quando se fala em grupo de cinco, pois foi criado
com intuito de ajudar. Tenho em minha defesa que o grupo não foi de cinco, mas de
nove. Todas as votações que essa casa teve foram por unanimidade. Só não houve
unanimidade na votação da mudança de data das reuniões e no reajuste salarial. Palavra
com a vereadora Dulcimar Prata Marques. Muito me preocupa a situação que estamos
encontrando na Santa Casa. Estamos com muitas dificuldades com relação ao repasse da
subvenção do SUS. Novembro e dezembro não foram repassados. Senhor Aragão tem
sido incansável. Estamos com dificuldade na contratação de profissional médico por
causa de honorários. Venham na quarta-feira. A direção é grande, mas precisa muito de
nossa ajuda. Palavra com o vereador Allan Borges. Não vi essa Casa amarrando
nenhuma situação com relação à prefeita. Critico e elogio quando necessário. Quanto a
Santa Casa, me apaixonei pela causa e vou lutar enquanto for possível para amenizar os
problemas e dar a volta por cima. Palavra com o vereador José Adriano. Todos vocês do
grupo tiveram picuinha comigo. Graças a Deus não faço mais parte do grupo do Senhor
Ormeu. Fiz parte do grupo, mas fui excluído. Tenho certeza que sou um vereador
necessário. Foi bom terem picuinha comigo, pois assim vamos conhecendo as pessoas.
Peço ao presidente que não faça como a Dulce, deixar às vezes de comprar em Rio
Novo para comprar fora. Vamos deixar o dinheiro circular em Rio Novo. Vamos dar
preferencia às pessoas daqui. Palavra com presidente Guilherme Nogueira. A respeito
de picuinha não sei nada. Foi formado um grupo, do mesmo jeito que Vossa Excelência
formou quando foi eleito presidente na legislatura passada. Palavra com o vereador Eder
Lima. Tenho alguns projetos aprovados que acho são válidos para serem retomados.
Um deles é um programa de assessoria a associações de bairros. É importantíssimo e vai
ao encontro do anseio da população do bairro de se organizar e ter mais força. Até
mesmo para conseguir recursos próprios para benfeitorias. Tem o programa da Câmara
Mirim. Poderia ser agilizado para o primeiro semestre desse ano. Os meninos estão bem
antenados ao que está acontecendo no munícipio e no país. Há um projeto de resolução
para que quando houver feriados a reunião seja antecipada para o dia anterior ao feriado
e esse será um ano de muitos feriados. Creio que a Deputada Margarida Salomão virá ao
munícipio e trará uma boa notícia para mais uma fonte de recursos para o nosso
hospital. Quando estiver tudo certo divulgarei a todos. Palavra com o presidente
Guilherme Nogueira. Verificarei as questões levantadas pelo vereador Eder e com
certeza tentaremos colocar tudo em prática. Pretendo fazer reuniões itinerantes e o
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Povoado de Furtado de Campos será beneficiado com a primeira reunião. Faremos uma
ampla divulgação. Podemos levar a Câmara também ao Povoado dos Netos. Traremos
desses locais muitas informações que não temos. Palavra com o vereador Eder Lima. Há
um projeto que se chama Projeto de Integração Municipal. Creio que dê para funcionar
em Rio Novo. Diz que teríamos que escolher um mês do ano os dois povoados tenham
acesso a todos os tipos de serviço que o munícipio presta. Mandarei um ofício ao
executivo solicitando que seja colocado em prática, integrando esses dois povoados que
se encontram isolados ao munícipio. Palavra com vereador Sebastião Esperança. Sentime ofendido com as palavras do vereador José Adriano sobre a Comissão de Inquérito.
Você prega sua presidência no legislativo como se fosse o executivo. Isso aqui é a Casa
do povo. Quanto mais ofertarmos trabalho ao povo melhor. O Senhor dizer que a
Comissão foi dinheiro jogado fora me ofendeu. Passamos todo o ano muitas tardes na
sala da presidência fazendo levantamentos dos problemas. Como o Senhor não teve
conhecimento dos nossos trabalhos não posso falar mais nada. O Senhor não deveria
falar, pois não tem conhecimento de causa. São graves os problemas. O Senhor verá no
término dos trabalhos se foi rasgado dinheiro. O Senhor terá que pedir desculpas
quando sair o resultado. Trabalhamos muito. O Senhor está menosprezando o trabalho
do legislativo, que é nossa função. Nosso trabalho foi transparente, aberto a quem
quisesse participar. Nossa marca será registrada em construção e benefício, não em
economia. O Senhor fatiou o dinheiro da Câmara e devolveu tentando transferir em
votos, mas parece que não deu muito certo. Honestidade é obrigação de todos. O Senhor
é mau vereador e não é presente. O Senhor não acompanha os trabalhos do Legislativo.
Palavra com o vereador Allan Borges. Não tem grupo. Tenho minha independência
aqui. Quero sair daqui honrando os votos que recebi. Queremos ver Rio Novo andar
para a frente. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. José Adriano tem que
dizer a todos que os presidentes dos anos de 2010, 2011 e 2012 receberam em torno de
quatrocentos mil e Vossa excelência recebeu em torno de seiscentos mil. Gastou o
mesmo que os outros. Isso é uma falsa economia. O vereador faltoso que não trouxer
justificativa por escrito terá seu dia descontado. Em respeito a todos que levantam temas
de qualidade nas reuniões declaro encerrada a sessão, mandando que se lavre a presente
Ata.
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