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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1206/2014
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 05 de dezembro de 2014.

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2014, às 20h30 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 e Allan Martins Dutra Borges. ATA – Será a Ata n°. 1205/2014 votada
posteriormente. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 03/2014 que “Proíbe a
prática do desperdício de água em qualquer de suas formas e determina providências”.
Autoria do vereador José Adriano Tostes Xavier. 02 – Projeto de Lei n°. 04/2014 que
“Autoriza o Executivo Municipal firmar parceria com pessoa física ou jurídica para
conservação logradouros e prédios públicos, sem ônus para o Município.” Autoria
vereadores Guilherme de Souza Nogueira. Sebastião José Esperança. Vinicius Carvalho
de Araujo. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto do Carmo Mattos. 03 – Projeto de
Lei N°. 05/2014 que “Autoriza o Executivo Municipal firmar parceria com
proprietários de imóveis de interesse histórico dentro do perímetro urbano do
município, com a cessão de mão de obra para recuperação de fachadas e telhados”.
Autoria vereadores Guilherme de Souza Nogueira. Sebastião José Esperança. Vinicius
Carvalho de Araujo. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Palavra
com o presidente Guilherme Nogueira. As alterações sugeridas pelo procurador jurídico
desta Casa foram inseridas nos Projetos de n°. 04/2014 e 05/2014. ORDEM DO DIA –
01 – Projeto de Lei n°. 03/2014 que “Proíbe a prática do desperdício de água em
qualquer de suas formas e determina providências”. Encaminhado a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 04/2014
que “Autoriza o Executivo Municipal firmar parceria com pessoa física ou jurídica para
conservação logradouros e prédios públicos, sem ônus para o Município.” Encaminhado
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2°
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Projeto de Lei N°.
05/2014 que “Autoriza o Executivo Municipal firmar parceria com proprietários de
imóveis de interesse histórico dentro do perímetro urbano do município, com a cessão
de mão de obra para recuperação de fachadas e telhados”. 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 LIVRE – Palavra com
o vereador Sebastião Esperança. Alerto aos vereadores que acho difícil ficarmos de
recesso este ano. Não vejo com bons olhos a condução da saúde em nosso munícipio
nos próximos dias. Pelo menos nesses dois dias que teremos a honraria prestada ao
Ronaldo Borges que não tenha nenhuma ocorrência na área da saúde. Vejo o Executivo
totalmente calmo com a situação. Não os vejo alertas e preocupados como estamos.
Essa calmaria é porque não sofrem a cobrança que nós sofremos, que é muito grande. A
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data da TAC já expirou e não temos posição nem resposta nenhuma. Isso me preocupa
muito. Vejo o munícipio economizando dinheiro, pois não há mais repasses para a Santa
Casa nem abriram o anexo. O pior será quando ocorrer um óbito fora do horário de
funcionamento da saúde, provando a não exatidão e a não presença da saúde em nosso
munícipio. Isso trará respaldos. É muito preocupante. Espero que tenhamos a posição de
pressionar a prefeita buscando uma solução. Não pode continuar como está. Não
havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando
que se lavrasse a presente Ata.
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