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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1250/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 02 de outubro de 2015.

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2015, às 19h00 min, em sua sede própria,
reuniu-se em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do
vereador Vinícius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes vereadores:
Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, José Adriano Tostes Xavier, Sebastião
José Esperança, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Allan Martins Dutra Borges e Eder
Lima Moreira. Ausente o vereador Guilherme de Souza Nogueira. ATA – Dispensada a
Leitura da Ata n°. 1249/2015, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes.
EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 05/2015. Denomina Sala no Prédio da
Prefeitura Municipal em homenagem póstuma. Rio Novo, 18 de setembro de 2015. José
Adriano Tostes Xavier. Autor do Projeto. 02 – Projeto de Lei n°. 013/2015. Autoriza
abertura de Crédito Especial e dá outras providências. Rio Novo, 26 de agosto de 2015.
Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – Requerimento n°.
069/2015. Autor: Vereador Eder Lima Moreira. Ao Exmo. Sr. Vinicius Carvalho de
Araujo. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que este subscreve
requer à Presidência da Câmara que, após apreciação do plenário, sejam
disponibilizados no site da Câmara Municipal de Rio Novo as seguintes informações: 1)
Pauta antecipada das reuniões, tendo em vista a obrigatoriedade de apresenta-la com 48
horas de antecedência conforme dita o Art. 154 do Regimento Interno desta Casa: “Art.
154 – Nenhuma proposição poderá ser posta em discussão, sem que tenha sido incluída
na Ordem do Dia regularmente publicada com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas do início das sessões, salvo disposição em contrário da Lei de Organização
Municipal”; 2) Atas e Projetos/Requerimentos da Legislatura anterior, desde a criação
do site; Justificativa: Esta proposição visa atender a munícipes que acompanham as
informações prestadas pelo nosso site. A pauta antecipada permite que os interessados
por determinado assunto possam estar presentes no dia da sessão específica sobre o
tema que lhes interessa. Além disso, garante o acesso à informação de forma mais
abrangente. A população poderá contribuir mais sabendo o tema antecipadamente.
Quanto à disponibilização de Atas, Projetos e Requerimentos da legislatura anterior fará
com que os cidadãos vejam quais as cobranças foram feitas, quais ideias saíram do
papel, quais não foram colocadas em prática, quais estão sendo sempre reiteradas, etc.
Sem mais para o momento, desde já agradeço a aprovação de todos. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 23 de setembro de 2015. Eder Lima Moreira, vereador proponente. 04
– Projeto de Lei n°. 015/2015. Autoriza o remanejamento de que menciona. Rio Novo,
22 de setembro de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 05 –
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 29 de
setembro de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. ORDEM
DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 05/2015. Denomina Sala no Prédio da Prefeitura
Municipal em homenagem póstuma. Encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e
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Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 013/2015. Autoriza abertura de
Crédito Especial e dá outras providências. Encaminhado à Comissão Legislação, Justiça
e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão. Palavra com o
vereador Allan Borges. Mantenho ainda o meu voto contrário a este projeto de Lei.
Palavra com o vereador Eder Lima. Também mantenho meu voto favorável, na última
reunião eu sugeri que colocasse os dois lados deste projeto, para que a população
verificasse se tem alguma coisa errada nesta votação, eu fiz uma consulta. Foi relatada
pelo conselheiro Antônio Carlos Andrada, que pode conter no seu próprio texto o
pedido de suplementação, em relação a isso estamos fazendo corretamente. É uma
opção para se apresentar novos argumentos e se Deus quiser com a construção da obra
sairemos do aluguel. Palavra com o vereador Allan Borges. Em nenhum momento
somos contra a obra, só votei contra o projeto para ter uma opção mais abrangente de
fiscalizar a obra. Em 2° votação. Aprovado com seis votos favoráveis e dois votos
contrários dos vereadores Allan Martins Dutra Borges e Carlos Alberto do Carmo
Mattos. 03 – Requerimento n°. 069/2015. Palavra com o vereador Eder Lima. Na
verdade trata-se de um requerimento muito simples, mas através da nossa consulta é
uma ideia que eu trouxe da população para a Câmara, as duas sugestões. Sugiro que seja
colocado o expediente no site até ao menos na quinta-feira para que a população saiba
qual o assunto e o que a interessa. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Eder Lima. Em relação ao Projeto
n°. 015/2015 e a Proposta de Emenda ao Orçamento, mantendo o critério que temos
adotado em todos os projetos, devem vir com o parecer do nosso assessor jurídico, se
precisar solicito prazo. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Os dois projetos
foram encaminhados ao assessor jurídico, porém ele ainda não nos encaminhou o
parecer, sendo assim votaremos estes projetos na próxima semana. PALAVRA LIVRE
– Palavra com o vereador José Adriano. Ainda não conseguimos agendar a reunião com
a COPASA? O problema está sério, toda cidade reclamando, quero pedir a V.Exa. para
continuar insistindo, talvez se nos juntarmos e quem saber irmos para a porta da
empresa mesmo sem agendar seja a solução? Outro assunto é a respeito de uma reunião
que houve na última quarta-feira entre prefeita e funcionários, nós temos que marcar
uma reunião com a prefeita e convidar também os funcionários para sabermos o que
esta acontecendo, tem funcionário dizendo que tem setecentas horas extras para receber,
inclusive que peça ao Dr. Brenildo para também participar desta reunião, já ouvi a
notícia que a prefeita cortará os cargos de confiança. Palavra com o vereador Allan
Borges. Esta semana estive em Belo Horizonte, eu conversei com o vice-governador e
tentaremos agendar uma reunião com a presidente da COPASA, temos que insistir em
marcar esta reunião. Gostaria de registrar meus agradecimentos ao Dr. José Mariano e
ao Dr. Márcio Canguçu que vieram aqui na última semana visitar o nosso hospital, se
colocaram a disposição para nos ajudar, estamos empenhados para a abertura de nossa
instituição filantrópica, Santa Casa. Palavra com o vereador Eder Lima. Realmente
devemos encontrar direto com a Presidente da COPASA. Eles colocam na conta o
investimento que foi feito no aeroporto, mas o que estamos falando é do município,
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creio que este investimento não tenha chegado aqui. O que a gente vê é as minas
brotando nas ruas e a água suja. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra,
foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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