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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1265/2016
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo/MG,realizada em 08 de janeiro de 2016.

Aos 08(oito) dias do mês de Janeiro de 2016, às 19:30h(dezenove horas e
trinta minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do
Vereador Sebastião José Esperança reuniram-se em Sessão Extraordinária
os seguintes Vereadores: Carlos Alberto do Carmo Mattos, Dionísio Da
Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Eder Lima Moreira, Guilherme de
Souza Nogueira, José Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de
Araújo. Ausente o Vereador Allan Martins Dutra Borges. ATA –
Dispensada a leitura das Atas de números 1261,1262,1263 e 1264, que
foram aprovadas por unanimidade.EXPEDIENTE – 01 – Leitura do
Ofício PM 2015/002 enviado pela Prefeitura Municipal de Rio Novo para
os Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, informando que as Leis
números 1179/2015, 1180/2015, 1181/2015, 1182/2015, 1183/2015 e
1184/2015 foram sancionadas pelo Executivo Municipal.ORDEM DO
DIA
- Formação das Comissões Permanentes para o Exercício
2016.Após deliberação em Plenário ficou assim estabelecida a formação
das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Rio Novo/MG para o
Exercício de 2016: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL – Presidente : Carlos Alberto do Carmo Mattos; Vice
Presidente : Dionísio Da Dalt Neto; Membro : Guilherme de Souza
Nogueira. COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –
Presidente : Guilherme de Souza Nogueira; Vice Presidente : Carlos
Alberto do Carmo Mattos; Membro : Dionísio Da Dalt Neto. COMISSÃO
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – Presidente : Éder Lima Moreira;
Vice Presidente : José Adriano Tostes Xavier; Membro : Dulcimar Prata
Marques. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL – Presidente : Vinícius Carvalho de Araújo; Vice Presidente :
Dionísio Da Dalt Neto; Membro : Dulcimar Prata Marques. COMISSÃO
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – Presidente :
Dionísio Da Dalt Neto; Vice Presidente : Vinícius Carvalho de Araújo;
Membro : José Adriano Tostes Xavier. PALAVRA LIVRE – Palavra
com o Vereador Sebastião José Esperança: “ Estamos pensando em
identificar a Câmara externamente. De frente para o Delcinho poderíamos
colocar Câmara Municipal de Rio Novo, juntamente com o Pavilhão
Nacional para ser hasteado todos os dias. Colocaremos também o sinteco
no piso para complementar a reforma anterior. Esse sinteco vai ser todo
refeito. Ficará no valor de quatro mil reais. Em conversa com os
funcionários digitalizaremos os projetos da Câmara, pois corremos o risco
de perder algum documento. Melhorará também o acesso do público as leis
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aqui votadas.” - Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira:
“Quando assumimos a presidência queremos arrumar as coisas. Seus
pensamentos são bons, reformas úteis. Poderíamos conversar com o
executivo para afixar uma placa junto a da própria prefeitura. Aqui também
funciona a Câmara Municipal.” – Palavra com o Vereador Sebastião
José Esperança: “As letras não precisam ser grandes, mas com lâmpadas
de led em cada letra, se não puder ser dessa forma, a idéia do vereador
Guilherme é uma boa opção.Não vou iniciar uma obra sem saber quem
dará continuidade a ela. Pensei em murar o terreno e colocar uma placa
alusiva a foto de nosso projeto arquitetônico com os dizeres: “Futuras
instalações da Câmara de Rio Novo”. Identificar o terreno como do
legislativo. Os problemas do dia a dia junto ao Executivo não definirei nada
sozinho, sentarei com a mesa e com os demais vereadores. Será um
governo democrático. Que essa Câmara seja respeitada como deve ser.
Conduzirei a Palavra Livre da melhor maneira, e havendo problemas
cortarei a Palavra Livre. A demanda das pessoas deve ser inicialmente
discutida com o vereador para que traga demanda a esta Casa. Tentarei
conduzir democraticamente, se não funcionar serei taxativo.” – Palavra
com o Vereador José Adriano Tostes Xavier : “Parabenizo o presidente
pelo início dos trabalhos. É assim em conjunto que se deve conduzir os
trabalhos. Quando presidente não tomava nenhuma iniciativa sem consultar
o advogado. Liberando a palavra a platéia foi uma forma de atrair a
população a esta Casa. Não aceito de forma alguma o gasto de dinheiro de
forma incorreta em qualquer administração. A situação do Município é
muito ruim. Doido é quem vai começar a fazer uma Câmara.” – Palavra
com o Vereador Éder Lima Moreira : “Desejo a todos um bom ano e que
tenhamos sucesso em nosso ultimo ano de mandato. Peço uma cópia da
parte do projeto da construção da Câmara que já foi feito”. – Palavra com
o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: “Gostaria de solicitar que
seja encaminhado um oficio ao Dimas Araujo, que de forma brilhante está
se candidatando a reitor numa das maiores universidades do Brasil. A
UFJF. Desejando-lhe sorte e deixando nossas portas abertas. Se eleito, a
contribuição para o município será enorme”. – Palavra com a Vereadora
Dulcimar Prata Marques: “Desejo ao presidente um excelente mandato.
Que tenhamos paz nesse ano que sabemos será difícil. Muita sorte e estou a
disposição”. – Palavra com o Vereador Éder Lima Moreira: “Gostaria
que o Presidente retomasse a discussão sobre a criação do Código de Ética
da Câmara, será muito útil para nós. Se colocar em prática tem todo o meu
apoio”. – Palavra com o Vereador Sebastião José Esperança: “Já está
sendo feito o orçamento para câmeras filmando vinte e quatro horas nosso
Plenário”. – Palavra com o Vereador Vinícius Carvalho de Araújo:
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“Desejo um ano excelente para todos nós. Agradeço as palavras do
vereador Guilherme. Minha visão é como a sua. Se eleito meu irmão como
reitor seria um enorme benefício para nossa cidade em relação a
convênios”. – Palavra com o Vereador Éder Lima Moreira : “Mais do
que merecido o ofício ao Dimas que ajuda bastante gente na cidade sem
nenhum alarde. Poderíamos enviar um voto de louvor ao comando da PM
sobre o trabalho do Tenente Fazzola em Rio Novo. Os contraventores
enchem de denúncias anônimas com reclamações sobre a polícia. A parte
do bem também deve ser ressaltada”.– Palavra com o Vereador Sebastião
José Esperança: “A respeito do Dr. Dimas, gostaria da contribuição do
Guilherme e do Vinicius para elaboração do ofício. A respeito do
Comando, o vereador Eder Lima, por favor, elabore para nós. Estou muito
feliz de ser o vereador mais votado desta cidade, mas muito mais feliz sou
por participar dessa Câmara. Em outros mandatos só o vereador Coité tinha
essa política de devolução ao executivo. Acho que o dinheiro existia, só
não havia devolução. É um prazer muito grande formar com vocês este
mandato e ser presidente no ultimo ano.– Palavra com o Vereador José
Adriano Tostes Xavier: “Ofereço a vossa excelência, meus carros para
viagens necessárias a Câmara. Um táxi daqui a BH é muito caro. Assim
ajudo Rio Novo. É um exemplo que começamos a dar. Mostremos
transparência. É fundamental a economia com dinheiro público.
Logicamente não colocarei combustível, mas o carro deixo a disposição”.
– Palavra com o Vereador Sebastião José Esperança: “Agradeço
imensamente, com certeza utilizaríamos seu carro, mas a Câmara não pode
pagar combustível”. Findo as manifestações e nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.
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