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       ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1272/2016.
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de Março de 2016.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Março de 2016, às 20:20 horas (vinte horas e 
vinte minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador 
Sebastião José Esperança, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes 
Vereadores: Allan Martins Dutra Borges, Carlos Alberto do Carmo Mattos, 
Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Éder Lima Moreira, Guilherme 
de Souza Nogueira, José Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo. 
O Vereador Presidente Sebastião Esperança declarou aberta a Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal, passando-se a seguir para a leitura do 
expediente. EXPEDIENTE : 01 – Leitura do Projeto de Lei nº 005/2016 de 
autoria do Executivo Municipal que “ Reajusta a Unidade Padrão de 
Vencimentos (UPV) dos Servidores Públicos Municipais que menciona”, que 
ora reproduzimos em sua íntegra: Projeto de Lei nº 005/2016 “Reajusta a 
Unidade Padrão de Vencimentos (UPV) dos Servidores Públicos Municipais que 
menciona”. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova: Art.1º Fica reajustado em 
20% (vinte por cento) o valor da Unidade Padrão de Vencimentos (UPV) dos 
servidores públicos municipais que integram a Carreira prevista na Lei nº 554 de 
01 de dezembro de 1.994. §1º - Com o reajuste o valor da UPV passa a ser de 
R$282,07(duzentos e oitenta e dois reais e sete centavos). §2º - Excluem do 
reajuste previsto nesta lei os servidores que já tiveram a UPV reajustada 
decorrente da majoração do salário mínimo vigente. Art.2º - O reajuste de que 
trata esta Lei atende ao Acordo Coletivo firmado entre a Administração e a 
categoria dos servidores, nos termos de Assembléia Geral realizada no mês de 
março de 2016. Art.3º - As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei 
correrão à conta de dotações dos respectivos orçamentos. Art.4º - Fica 
estabelecido que o vencimento retroativo será efetuado em 10 (dez) parcelas, 
sendo a 1ª (primeira) parcela prevista no pagamento do mês de março de 2016. 
Art.5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de janeiro de 2016. Município de Rio Novo, 16 de março de 
2016. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz – Prefeita Municipal. Fim do 
Expediente. ORDEM DO DIA : O Presidente Sebastião Esperança colocou em 
discussão e votação o PL005/2016 apresentado no Expediente, sendo o mesmo 
aprovado em segunda votação, de maneira unânime. Palavra com o Vereador 
Alan Borges : Solicitou junto ao Vereador Presidente, que sejam sempre 
disponibilizadas cópias dos documentos que fazem parte do expediente, para 
que os Vereadores possam tomar conhecimento e acompanhar a leitura da 
Secretária da Mesa Diretora. Disse ainda que não está entendendo o 
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comportamento do Executivo no que diz respeito ao seu requerimento nº 
002/2016  que solicita esclarecimentos quanto à aplicação de recursos do 
PMAQ.  Ele  disse que pediu informações de onde foram   gastos os valores e no 
entanto o Executivo enviou cópia da Legislação. Reiterou seu pedido dizendo 
que o Executivo foi burocrático na resposta, e que ele quer uma explicação 
detalhada de onde foram aplicados os recursos. Palavra com o Presidente 
Sebastião Esperança: Disse que vai alertar a funcionária da Secretaria da 
Câmara, para que todos os documentos referentes ao Expediente sejam 
disponibilizados em cópias para todos os Vereadores. Palavra com o Vereador 
Éder Lima : Aproveitou a oportunidade, para registrar  a presença e ao mesmo 
tempo agradecer ao Sr. Emanuel Ayres, pelo convite para participação na Escola 
de Política Cidadã, uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais e Grande Oriente do Brasil, este ligado à Maçonaria. Disse ser uma 
grande oportunidade, uma vez que ao participarem do evento, estarão aptos a 
serem propagadores e a formar outras pessoas sobre o assunto, tão importante 
nos dias atuais. Colocou-se a disposição da Casa para que futuramente possa 
divulgar, principalmente junto aos jovens, os conhecimentos que serão 
adquiridos no curso, o que muito irá contribuir para que todos tenham uma 
maior consciência política. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira : 
Disse que o Vereador Allan Borges foi muito feliz em suas observações quanto 
as respostas do Executivo aos requerimentos. Disse que aconteceu a mesma 
situação quanto ao seu requerimento nº 001/2016, pois o Executivo muito falou 
e nada informou. Lamentou ainda, que a Vereadora Secretária da Mesa tivesse 
que ler tanta matéria irrelevante no expediente. Disse que a resposta do 
Executivo não serviu para nenhum esclarecimento. Mais uma vez reiterou junto 
à Mesa Diretora, quanto a importância e necessidade de que ele receba essas 
informações. Lembrou também que em sua resposta o Executivo informa estar 
enviando em anexo o extrato, mas que não existe nenhum extrato junto com a 
documentação recebida. Pediu ainda, que se verifique junto à Secretaria da 
Câmara se o extrato foi realmente enviado pelo Executivo, e , caso contrário, 
que se exija a sua remessa à esta Casa. Palavra com o Presidente Sebastião 
Esperança : Informou que na próxima segunda-feira estará verificando 
pessoalmente na Secretaria da Câmara sobre o recebimento ou não do extrato. 
Caso a resposta seja negativa, disse que a situação será agravada, pois deixará a 
dúvida se o Executivo agiu ou não de má fé. A seguir concedeu a palavra na 
platéia, sendo que a Sra. Auxiliadora, solicitou o uso da mesma. Palavra com a 
Senhora Auxiliadora: Iniciou sua narrativa dizendo que já reside em Rio Novo 
há três anos, e que o seu foco, sua preocupação é com as crianças. Disse que no 
seu entendimento,  as famílias estão ausentes das escolas o que é um erro muito 
grave por parte de todos. Convidou a todos, sociedade, governantes e 
profissionais da área para realizarem em conjunto uma grande campanha em 
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prol de nossas crianças. Solicitou um auxílio em forma de patrocínio para 
confecção de camisas para a campanha. Finalizou solicitando que todos 
participem deste projeto. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: Lembrou 
de dois quadros de pintura a óleo que fazem parte do Patrimônio desta Casa, que 
se encontram em Juiz de Fora para restauração desde o ano de 2010. Disse que 
se trata de quadros de alto valor histórico. Solicitou que o Vereador Presidente 
consulte o Executivo Municipal na pessoa do Vice Prefeito Senhor André 
Colombo, uma vez que no final do ano passado ele prometeu que iria incluir 
essas restaurações na dotação orçamentária deste ano. Disse que a  necessidade 
desta consulta é importante, pois seria uma despesa a menos para esta Casa. 
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira : Parabenizou aos Servidores 
Municipais presentes pela conquista e pela luta em prol da melhoria salarial da 
categoria. Disse estar muito feliz com o resultado final das negociações. Disse 
que havia prometido que não iria tratar de alguns assuntos nesta reunião, mas 
que, aproveitando a presença maciça dos servidores, ele  prestaria alguns 
esclarecimentos. Disse que quando ele diz que existe condição  de dar aumento 
para os servidores, ele sabe que realmente existe esta condição. Para 
exemplificar, ele disse que na semana anterior, ao verificar as Notas de 
Empenho enviadas pelo Executivo se deparou com alguns gastos que poderiam 
ser evitados. A seguir, destacou alguns destes gastos, conforme segue: O último 
Informativo distribuído pelo Executivo teve um custo de impressão no valor de 
R$3.780,00(três mil, setecentos e oitenta reais). Para editar o informativo foram 
gastos mais R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Senhor Ivan Chebli ME 
serviço de Assessoria Jurídica  em dois meses recebeu o valor  de  R$12.000,00 
(doze mil reais) da Prefeitura Municipal. Encerrando, na semana passada foi 
licitada uma Assessoria para realizar um serviço junto à Secretaria de Educação, 
que já é executado por um funcionário de carreira, que importou no valor 
aproximado de R$13.000,00(treze mil reais). Disse que esta é a triste realidade 
do nosso município. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: 
Dirigindo-se à Senhora Auxiliadora, solicitou que a mesma envie um orçamento 
para esta Casa, pois ele mesmo negociará com a Prefeita Municipal e com a 
Secretaria de Assistência Social. Disse acreditar que não haverá problemas para 
conseguir o apoio. Agradeceu a presença de todos. Encerrou a Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal, ordenando antes, que fosse lavrada a 
presente Ata.  
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