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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1184/2014

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 09 de julho de 2014.

Aos 09(nove) dias do mês de julho 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, Sebastião José 
Esperança,  Dionísio  Da  Dalt  Neto,  Vinicius  Carvalho  de  Araujo,  José  Adriano  Tostes 
Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Eder Lima Moreira, Dulcimar Prata Marques, 
Allan  Martins  Dutra  Borges.  ATA  –  Não  havendo  sido  confeccionada  as  Atas  n°. 
1181/2014  e  n°.  1182/2014  e  1183/2014,  serão  as  mesmas  votadas  posteriormente. 
EXPEDIENTE –  01  –  Projeto  de  Lei  n°.  006/2014,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes 
orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências, de autoria do 
Executivo Municipal. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 006/2014, que dispõe 
sobre  as  diretrizes  orçamentárias  para  o  exercício  financeiro  de  2015  e  dá  outras 
providências.  Encaminhado  a  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final  para 
emissão  de  parecer  final.  Em 2°  discussão  e  votação.  Aprovada  por  unanimidade  dos 
presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Aproveito 
para pedir desculpas aos Edis que no dia da audiência pública sobre a Santa Casa não 
puderam usar a palavra, devido alguns excessos que houve. Palavra com o vereador Eder 
Lima. Sobre a Santa Casa, além de todo o problema sobre o tema, a utilização de compra 
de medicamento pelo hospital com CNPJ da prefeitura muito me preocupou. Solicito da 
mesa informações sobre quais providências serão tomadas e que solicite ao executivo as 
providências tomadas por eles. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Estamos 
enviando ofício ao provedor para que nos preste esclarecimentos sobre a fala do promotor. 
Palavra com o vereador José Adriano. Parece coincidência, perguntei a Dulce sobre isto. 
Estamos aqui  para  fiscalizar.  Foi  uma denúncia  que o promotor  fez  naquela audiência 
pública. Há boatos de que a prefeita registrou BO contra essa pessoa, dizem também que o 
secretário de saúde autorizou essa compra. Temos que mudar nossa mentalidade, a Santa 
Casa  precisa  de  solução  e  não  de  politicagem.  Palavra  com  o  presidente  Guilherme 
Nogueira. Solicito ao Vinícius que tire um bilhete para ver quem será o entrevistado do 
mês no site da câmara. Allam Borges é o próximo entrevistado.  Estamos de recesso até 31 
de julho.  Temos o projeto dos motoristas,  enviamos ofício à prefeita  pedindo que seja 
agendada reunião dos motoristas e vereadores para a votação do projeto. Os motoristas 
querem a presença do funcionário Gilberto na reunião. No final do dia de hoje chegou um 
projeto sobre liberação de construção de terceira gaveta no cemitério em cima dos túmulos. 
Como não e de urgência urgentíssima, votaremos após 31 de julho. Não havendo mais 
quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a 
presente Ata. 
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