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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1165/2014

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 28de março de 2014.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2014, às 20h min, 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, 
Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião José Esperança, Dionísio Da 
Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do 
Carmo Mattos e Dulcimar Prata Marques.  ATA –  Por não haver tempo hábil para a 
confecção  da  Ata  n°.  1164/2014,  será  a  mesma  votada  na  próxima  sessão. 
EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 01/2014.  Reajusta vencimentos dos cargos 
de Provimento Efetivo, em Comissão e do Quadro de Inativo da Câmara Municipal de 
Rio Novo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, 07 de março de 2014. 
Guilherme de Souza Nogueira. Vereador Presidente. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto 
de  Lei  n°.  01/2014.  Reajusta  vencimentos  dos  cargos  de  Provimento  Efetivo,  em 
Comissão e do Quadro de Inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Encaminhado a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° 
discussão  e  votação.  Aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Palavra  com  o 
presidente  Guilherme  Nogueira.  Encontra-se  na  mesa  o  movimento  desta  Casa  nos 
meses de janeiro e fevereiro. A disposição de todos para análise. Fui citado na última 
reunião pelo vereador José Adriano. Em relação à folha dos funcionários, realmente ela 
estava um pouco elevada por que ali se encontrava pagamento de férias. Neste mês de 
março  atingimos  número  recorde  de  atendimento  ao  povo  nessa  Casa,  mais  de 
quatrocentas pessoas atendidas em nosso CAC. Cada vez mais o povo está utilizando 
desta Casa. A respeito de propaganda com carro de som que contratei no valor de cento 
e sessenta reais, dizendo o senhor que a moto de som cobra vinte e cinco reais a hora.  
Uma hora da moto é vinte e cinco reais, mas contratei o carro por oito horas no valor de 
vinte reais a hora. Fui citado por gasto com taxi a São João Nepomuceno. Houve sim 
duas viagens com taxi com funcionários desta Casa para resolver problema de quatro 
centavos  com  a  Caixa  Econômica  Federal,  que  não  estava  aceitando  receber  os 
pagamentos. Sei que Vossa Excelência tem problemas com o Jornal A Voz de Rio Novo, 
mas estou pagando o preço que a  prefeitura e  qualquer outra  pessoa paga por uma 
página no jornal. Estou pagando valor de mercado. Não estou superfaturando o jornal. A 
respeito das faltas de Vossa Excelência, em momento algum fui a fundo verificar faltas, 
foi o funcionário Hilvison quem olhou ata por ata a pedido de Vossa Excelência através 
de requerimento. Em tom de ironia e deboche Vossa Excelência falou de minhas idas a 
Belo Horizonte. Ano passado como vereador não faltei a uma única reunião desta Casa. 
Agora como presidente terá dias em que terei que representar essa Casa em algum tipo 
de evento,  mas tenha certeza que tudo justificado. Não tenho interesse em esconder 
nada de ninguém. Se alguém acha que agi de maneira errada aqui durante esses três 
meses,  pode  vir  me  cobrar,  não  tenho medo  de  cobrança  nem crítica  e  prezo  pela 
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transparência. Vossa excelência teve um jeito de dirigir esta Casa, Dulcimar 
teve um e eu tenho outro. Aquilo que puder explorar da Câmara para trazer crescimento 
à população e a essa Casa, não negarei esforços. Ajudo as instituições, mas não tenho 
por mania falar disso toda hora, foi a Câmara quem ajudou. Trato a todos da melhor 
forma possível, não envolvendo questões politicas ou passadas. Futuramente criarei de 
acordo com orientação do Tribunal  de  Contas  a  lei  de  diária  desta  Casa.  Se  Vossa 
excelência chegou ao quinto mandato com essa mentalidade e conhecimento que tem, 
imagine como nossa cidade está mal servida. Palavra com o vereador Allan Borges. 
Convido  a  todos  vocês  para  um  grande  jogo  que  acontecerá  no  domingo  entre  de 
Novembro de Prainha. A presença de vocês é importantíssima. Muito nos orgulha ter 
dois times na cidade de tamanha envergadura. Palavra com o vereador José Adriano. 
Administrei  a  Casa  com nove  vereadores  e  não  com cinco.  Visitei  quase  todas  as 
entidades  de  Rio  Novo e  as  ajudei.  A Câmara  ajudou.  Quanto  a  suas  idas  a  Belo 
Horizonte, te empresto meu carro para você ir. Quero ver muito resultado porque os 
gastos da Câmara hoje são absurdos. Você bate na prefeita que está gastando muito e faz 
a mesma coisa. Nosso munícipio requer economia. Estou aqui para fiscalizar e não fazer 
política. Fui eleito pelo povo cinco vezes justamente para fiscalizar. Dinheiro público 
não é nosso é do povo. A Comissão de inquérito foi dinheiro rasgado. Estou querendo 
ajudar, não atrapalhar. Quero o bem do munícipio. Sou uma pessoa que ajudei muito o 
Povoado de Furtado de Campos com dinheiro meu. Não quero te prejudicar. Se sou 
representante do povo estou aqui para fiscalizar. Palavra com o presidente Guilherme 
Nogueira.  Foram  boas  palavras,  mas  nenhuma  delas  vai  mudar  meu  pensamento. 
Governo com todos. Se estivesse errado estaria estourando meu orçamento, tanto não 
estou que em três meses já devolvi mais de cinquenta mil reais. Vossa Excelência diz 
que a Casa está cheia de funcionários, mas foi graças ao seu voto que os cargos foram 
aprovados.  Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra,  foi  encerrada a 
sessão mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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