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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1256/2015

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de novembro de 2015.

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2015, às 20h30 min, em sua sede própria, 
reuniu-se em sessão Extraordinária 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, Sebastião José Esperança, Guilherme 
de Souza Nogueira, Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira e José Adriano 
Tostes Xavier. Ausente o vereador Carlos Alberto do Carmo Mattos. ATA – Não 
havendo tempo hábil para confecção da Ata n°. 1255/2015, será a mesma votada 
posteriormente. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 016/2015. Autoriza a 
abertura de Crédito Especial no valor de R$ 55.000,00 e dá outras providências. Rio 
Novo, 13 de outubro de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. ORDEM DO DIA – Projeto de Lei n°. 016/2015. Autoriza a abertura de 
Crédito Especial no valor de R$ 55.000,00 e dá outras providências. Encaminhado à 
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 Allan Borges. Gostaria de fazer um requerimento verbal, um 
fato estarrecedor que está postado nas redes sociais, um caixão queimado no cemitério. 
Hoje estive com um funcionário da prefeitura e ele me disse que antes isso era feito 
dentro do cemitério, mas como hoje não há mais espaço foi autorizado a fazer do lado 
de fora, em pleno século 21, a cena é horripilante, tudo leva a crer que foi retirado de 
algum túmulo, nós precisamos de uma resposta por parte do executivo para saber se 
houve ordem de alguém para fazer isso. Palavra com o vereador Eder Lima. Assim que 
eu soube da notícia nós fomos lá, realmente a queima está sendo feita do lado de fora do 
cemitério, assim que paramos o carro, moradores do bairro vieram reclamando e 
disseram que nunca houve isso, o que mais assustou é o fato de que tinha um caixão 
inteiro. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Precisamos saber se os 
funcionários da prefeitura vem recebendo insalubridade, o município de Rio Novo vem 
com este problema do cemitério  há muito tempo, até hoje não existe o CODEMA na 
cidade, é um conselho fundamental. O funcionário faz o que é possível, se persistir esta 
situação, não precisamos fazer este requerimento, nós temos sim que fazer é uma 
denúncia no Ministério Público, é preciso solução, é algo que seja legal. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Pergunto ao funcionário do cemitério presente, se nestas 
queimadas há restos mortais das pessoas? O funcionário respondeu que não há restos 
mortais nas queimadas e que nenhum túmulo é aberto sem a presença de pelo menos 
três familiares. Palavra com o vereador José Adriano. Parabenizo a presidência da 
Câmara na agilidade dos ofícios enviados. Eu gostaria de saber da mesa, se haverá 
entrega de títulos de cidadão honorário e benemérito, peço que V. Exa. que faça esta 
entrega de títulos, ainda que de forma simples, mas que seja realizada. Palavra com o 
presidente Vinícius Araujo. Não haverá entrega de títulos de cidadão honorário e 
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benemérito este ano. As indicações podem ser feitas como fez o vereador Guilherme 
Nogueira e entregues numa outra oportunidade. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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