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correta
ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1274/2016

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 01 de Abril de 2016.

Ao 1º (primeiro) dia do mês de Abril de 2016, às 19:00  (dezenove horas ), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Sebastião José 
Esperança reuniram-se em Sessão Ordinária 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, saudou a todos os presentes, a seguir convidou 
a todos para se postarem de pé para a execução do Hino Nacional. Após a 
execução do Hino Nacional o Vereador Presidente solicitou a dispensa de leitura 
das Atas nº 1271/2016, 1272/2016 e 1273/2016, passando-se então à discussão e 
aprovação das referidas atas, onde se obteve o seguinte resultado: as  atas nº 
1271/2016 e 1272/2016 foram aprovadas por unanimidade e a Ata nº 1273/2016 
foi aprovada por oito votos a favor, sendo que o Vereador Allan Borges se 
absteve da votação em virtude de não ter comparecido na reunião anterior. 
Aprovadas as atas, passou-se à leitura do expediente: EXPEDIENTE: 01 – 
Leitura do PARECER da Comissão de Obras e Serviços Públicos sobre o PL 
003/2016 de autoria do Executivo Municipal:  COMISSÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS - Ref: Projeto de Lei 003/2016  que “ Autoriza abertura 
de crédito especial no valor de R$55.000,00”. Autoria: Executivo Municipal. 
PARECER: A Comissão de Obras e Serviços Públicos, após analisar o Projeto 
de Lei 003/2016 que “ Autoriza abertura de crédito especial no valor de 
R$55.000,00”, cujo valor será para atender despesas “com a instalação de 
academia ao ar livre”, manifesta-se FAVORÁVEL A APROVAÇÃO do 
referido Projeto. É importante deixar  registrado que esta Casa, por reconhecer a 
importância da obra, já aprovou em outras oportunidades Projeto de Lei que 
autorizava abertura de crédito especial para instalação das referidas “academias 
ao ar livre” e, se de fato até hoje não houve a realização do benefício aos 
Rionovenses, isto se deve única e exclusivamente a falhas do Poder Executivo 
Municipal. Esperamos que, o Executivo Municipal consiga finalmente realizar o 
processo licitatório e que se instale a academia ao ar livre. Este é o nosso 
PARECER. Rio Novo/MG, 31 de Março de 2016. Guilherme de Souza 
Nogueira- Vereador-Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos - 
Carlos Alberto do Carmo Mattos- Vereador- Vice-Presidente da Comissão de 
Obras e Serviços Públicos -  Dionísio Da Dalt Neto- Vereador- Membro da 
Comissão de Obras e Serviços Públicos. 02 – Leitura do PL 003/2016 que 
“Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$55.000,00”, de autoria do 
Executivo Municipal. 03 – Leitura do PL 004/2016 que “Autoriza inserir 
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entidades na Lei de Subvenção e dá outras providências”, de autoria do 
Executivo Municipal. 04 – Leitura do PARECER da Assessoria Jurídica da 
Câmara Municipal sobre o Projeto de Lei Complementar nº 001/2016 que 
“Dispõe sobre a alteração de nomenclatura, pré-requisitos para provimento e 
atribuições dos cargos que menciona e toma outras providências”, de autoria do 
Executivo Municipal. Assessoria Jurídica – PARECER em 01 de abril de 2016. 
Assessoria Jurídica: PARECER em 01 de abril de 2016 - SOLICITAÇÃO 
DE PARECER sobre o Projeto de LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2016, que “ 
Dispõe sobre alteração da nomenclatura, pré-requisitos para provimento e  
atribuições dos cargos que menciona e toma outras providências”. A Mesa da 
Câmara Municipal, por seu Presidente solicita via e mail, parecer desta 
Assessoria, face reunião a ser realizada nesta mesma data. Anexo ao Projeto 
001/2016, consta um requerimento sem data, recebido na Secretaria da Câmara 
em 30/03/2016, assinado por quatro ilustres servidores municipais, manifestando 
“insegurança” e alegando que “ nunca obtiveram promoção do cargo” e que o 
projeto visa, segundo os requerentes, prerrogativas apenas a determinados 
funcionários. Isto posto, cumpre-nos manifestar em parecer, nosso entendimento 
seguinte: I- Quanto ao Projeto de Lei 001/2016 de 29 de março de 2016 - I.1- 
Sugerimos corrigir o título do Projeto  com o acréscimo da expressão “ 
“Lei”. I.2- Trata-se de um Projeto constitucional quanto à iniciativa do Poder 
Executivo; Trata-se de um Projeto  legal, que atribui  quanto aos seus objetivos 
no artigo 1º, requisitos para provimento do cargo efetivo de Auxiliar de 
Secretaria Escolar, Lei 1.101/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreiras do 
Magistério e pré-requisitos de Cargo Técnico ( Nível Médio) completo com 
detalhamento das respectivas atribuições. No artigo 2º, os cargos  efetivos de 
Agente Administrativo I, Agente Administrativo II e Agente Administrativo III, 
Código 301, 302 e 303, nos termos da Lei 554/1994, passam à denominação de 
“Técnico”, em substituição à expressão de “Agente  ”. O parágrafo 1º deste artigo 
2º especifica as atribuições que caracterizam as condições de  cargos técnicos, 
com os “ pré-requisitos” à classificação e exercício das atribuições. Portanto, o 
projeto visa iniciativas da competência do Executivo Municipal, amparado por 
leis municipais específicas. II- Quanto ao Requerimento anexado - II.1- Salvo 
melhor entendimento, entendemos que o temor da alegada “ insegurança 
jurídica” manifestado pelos servidores requerentes, não encontra razões 
considerando a redação do próprio projeto remetido ao Legislativo. No tex to 
da Lei pretendida, consta em seu artigo 3º  que: “ Serão  assegurados todos os  
direitos e vantagens de caráter individual aos servidores cujos cargos foram 
transformados”. A própria Justificativa que acompanha o projeto afirma 
textualmente que: “ Por outro lado, o Projeto  de Lei não prejudica nenhum 
direito dos demais servidores lotados no mesmo cargo, ficando expressa a 
vedação de qualquer prejuízo aos demais servidores do mesmo cargo”. 
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Portanto, “data vênia” o zelo ou preocupação  do projeto em “ não  causar 
prejuízo” aos demais servidores do mesmo cargo, motivando até repetição da 
afirmativa, na realidade, comprovam que o Projeto e  a Lei dele decorrente, não 
motivarão riscos ou danos aos direitos das promoções de carreira ou quaisquer 
outros. Caso promoções devidas não foram efetivadas, existe e existirá sempre o 
direito de requerer e pugnar judicialmente, se necessário, pelas prerrogativas de 
ordem legal. Pareceres anteriores, do Legislativo e do Executivo, embasaram o 
Projeto de Lei, quanto à legalidade de sua forma. Nosso parecer é pela remessa 
do Projeto às Comissões Permanentes da Câmara em cumprimento ao 
processamento legal. Rio Novo, 01 de abril de 2016. Brenildo Ayres do Carmo 
28 977 OABMG. 05 – Leitura do Ofício PM/2016/055 do Gabinete da 
Prefeita Municipal de Rio Novo, para o Excelentíssimo Senhor Sebastião José 
Esperança – DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, que encaminha 
o Projeto de Lei Complementar nº 001/2016 que “Dispõe sobre a alteração de 
nomenclatura, pré-requisitos para provimento e atribuições dos cargos que 
menciona e toma outras providências”. 06 – Leitura do Projeto de Lei 
Complementar Nº001/2016 que “Dispõe sobre a alteração de nomenclatura, 
pré-requisitos para provimento e atribuições dos cargos que menciona e toma 
outras providências”, de autoria do Executivo Municipal. 07 – Leitura de 
Requerimento de autoria de Servidores Públicos Municipais, onde se solicita 
a NÃO APROVAÇÃO do Projeto de Lei Complementar nº 001/2016, devido a 
dúvidas surgidas e solicitando ainda, o uso da palavra na reunião desta data. Os 
Servidores Municipais solicitantes foram os seguintes : Rita de Cássia Fregulli 
Moraes, João Bosco Ferreira Pires, Alexandre de Paiva Cavalcante, Akléia 
Maria de Barros Alves, Renata dos Reis Lima da Silva e Helienara Bellini Lima. 
08 – Leitura do PL001/2016, que “Reajusta vencimentos dos cargos de 
provimento efetivo, em comissão e quadro de inativo da Câmara Municipal de 
Rio Novo” de autoria do Legislativo Municipal. 09 – Leitura do Requerimento 
30/2016 de autoria do Vereador Guilherme de Souza Nogueira : Ao Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Novo - Sr. Sebastião José Esperança -  O Vereador 
que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a 
solicitação abaixo à Exmª Prefeita Municipal de Rio Novo: - Solicita do 
Executivo Municipal que providencie a manutenção da estrada rural até a 
Fazenda Azul, passando pelas propriedades dos Senhores Betão, Davi Azevedo, 
Tarcísio, Toninho Carpanez, Luiz Eugênio e da Senhora Marília 
Pontes.JUSTIFICATIVA: “Esse requerimento vem atender a solicitação de 
usuários da referida estrada, que reclamam do fato de que a mesma não estar 
recebendo a devida manutenção, fato este, que comprovei em visita realizada às 
propriedades. Solicito que o Executivo dê a devida atenção a este 
requerimento.” Rio Novo/MG, 30 de Março de 2016. Guilherme de Souza 
Nogueira Vereador Proponente. 10 – Leitura do Requerimento 31/2016 de 
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autoria do Vereador Guilherme de Souza Nogueira : Ao Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo, Sr. Sebastião José Esperança - O Vereador que abaixo 
subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação 
abaixo à Exmª Prefeita Municipal de Rio Novo: Solicita do Executivo Municipal 
que providencie a limpeza do córrego que corta o Distrito de Furtado de 
Campos. JUSTIFICATIVA:“ Solicitamos providências do Executivo em relação 
ao acima requerido devido ao fato do córrego estar muito sujo, trazendo assim 
transtornos aos moradores da referida localidade.Solicitamos do Executivo, que 
providencie a limpeza do córrego em sua Totalidade”. Rio Novo/MG, 30 de 
Março de 2016. Guilherme de Souza Nogueira - Vereador Proponente. 11 – 
Leitura do Requerimento 32/2016 de autoria do Vereador Éder Lima Moreira: 
Ao Exmo. Sr. Sebastião José Esperança, Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo. Ref.:Solicitação. O vereador que abaixo subscreve requer à Mesa 
Diretora que , após apreciação do plenário, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal solicitando URGÊNCIA no atendimento à seguinte demanda: Seja 
feito atendimento URGENTE aos moradores das casas 101 e 110, da Rua 
Joaquim Soares de Oliveira, Bairro renascer, que tiveram suas casas interditadas 
pela Defesa Civil municipal devido à queda do muro ocorrida após as chuvas. 
Solicita que o município contribua com a retirada do entulho gerado com a 
queda  e ajude nas melhorias estruturais da casa, como vem sendo feito em 
outras residências, pois a família não têm condições de se manter em outro lugar 
e nem mesmo de fazer, sozinha, as melhorias necessárias. JUSTIFICATIVA: 
tendo sido procurado pelos moradores da localidade supracitada, transformei em 
requerimento o pleito, a fim de que possam ter novamente tranqüilidade ao 
retornarem à sua casa. Cabe ainda ressaltar e parabenizar a Defesa Civil pelo 
trabalho que tem feito até o momento e agradecer pela presteza no atendimento 
ora solicitado. Sem mais para o momento, agradeço o apoio de todos! Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 30 de março de 2016. Eder Lima Moreira-Vereador 
Proponente. 12 – Leitura do Requerimento 33/2016 de autoria do Vereador 
Eder Lima Moreira : Ao Exmo. Sr. Sebastião José Esperança, Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo - Ref.: Solicitação- O Vereador que abaixo 
subscreve requer à Mesa Diretora que, após apreciação do plenário, seja enviado 
ofício ao Executivo Municipal solicitando a seguinte informação: Se há 
disponível no município, de posse da Prefeitura, algum imóvel que possa servir 
para a instalação de um Canil Municipal. A informação é para uma futura 
parceria público-privada a ser proposta por cidadãos rio-novenses. 
JUSTIFICATIVA: Nesta semana fui procurado por algumas pessoas 
interessadas em, coletivamente, ajudarem a resolver o problema do número 
elevado de cães abandonados pelas ruas de nossa cidade. O primeiro passo é 
sabermos se o município dispõe, em seu patrimônio, de um imóvel para cessão e 
uso para o fim acima exposto. Caso a resposta seja positiva, alguns munícipes 
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engajar-se-ão e formarão uma “força-tarefa” para agrupar contribuintes para a 
manutenção do canil, reunindo tanto cidadãos comuns(pessoas físicas), quanto 
comerciantes e empresários(pessoas jurídicas). Certo da intenção de todos em 
querer colaborar com este pleito, e somando esforços à legislação já aprovada 
nesta Casa, de autoria do Vereador Allan Borges, agradeço desde já a aprovação 
desta Casa e o retorno do Executivo. Sem mais para o momento, despeço-me 
com elevada estima e consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 30 de 
março de 2016. Eder Lima Moreira-Vereador Proponente. 13 - Leitura do 
Requerimento 34/2016 de autoria do Vereador Vinícius Carvalho de Araújo : O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e 
aprovação dos Nobres Edis, seja encaminhado um ofício à Juíza de Direito da 
Comarca de Rio Novo, Dra. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira e ao 
Ministério Público da Comarca , Dra. Reny Tenório de Albuquerque, solicitando 
informações sobre o Processo nº 0144328-95 2008.13.0554 enviado a essa Casa 
em 2015 para que a presidência se manifestasse. JUSTIFICATIVA: Esta 
solicitação se faz necessária uma vez que vários munícipes me procuraram 
querendo informações, inclusive querendo saber se os cofres públicos do 
Município recebeu algum valor de ressarcimento. Como é um processo que 
envolve diretamente esta Casa de Leis é mais que conveniente que todos os 
Vereadores estejam informados sobre este processo. Rio Novo, 30 de março de 
2016. Vinícius Carvalho de Araújo – Vereador Proponente. 14 – Leitura do 
Ofício PM/CONTAB.062/2016, da Prefeitura Municipal de Rio novo, para o 
Exmo. Sr. Sebastião José Esperança, Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo, encaminhando Notas de Empenho e balancetes Financeiros referentes ao 
mês de Fevereiro de 2016. 15 – Leitura do Ofício nº 40/2016/DIREÇÃO/SRS-
JF, assinado pelo Sr. Oleg Abramov Júnior, Superintende Regional de Saúde de 
Juiz de Fora, agradecendo a todos os vereadores e em especial aos vereadores 
Eder Lima e Dionísio Da Dalt, pela Moção de Congratulação recebida desta 
Casa. 16 – Leitura do Ofício nº 50/2016/CMSJN, da Câmara Municipal de São 
João Nepomuceno, que encaminha a Representação nº 05/2016, assinada por 
todos os vereadores e aprovada em Reunião Ordinária realizada no dia 22 de 
março de 2016, onde se solicita às Câmaras Municipais dos municípios 
atendidos pelo Pronto Socorro Municipal de São João Nepomuceno, que cobrem 
dos respectivos prefeitos apoio financeiro para manutenção dos serviços da 
unidade de saúde, que se encontra sobrecarregada, visto a grande demanda de 
atendimento. 17 – Leitura de Convite do Instituto Capacitar em parceria 
com a UNV-União Nacional do Vereadores para as solenidades de entrega da 
honraria “Vereador Campeão de Votos/2012” aos Vereadores Sebastião José 
Esperança, Eder Lima Moreira e Carlos Alberto do Carmo Mattos e entrega da 
Comenda “Mulher de Luta dos Direitos” à Vereadora Dulcimar Prata Marques, 
que acontecerá em Brasília/DF. Fim do Expediente. ORDEM DO DIA : O 
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Presidente Sebastião Esperança colocou em discussão e votação o PL 
003/2016 que “Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de R$55.000,00 e 
dá outras providências”,de autoria do Executivo Municipal, alertando pelo fato 
de que a Comissão de Obras e Serviços Públicos emitiu PARECER favorável a 
aprovação do referido PL. O PL003/2016 foi aprovado por unanimidade em 
primeira votação. A seguir colocou em discussão e votação o PL004/2016 que 
“Autoriza inserir entidades na Lei de Subvenção e dá outras providências”, de 
autoria do Executivo Municipal. Lembrou que se trata do PL referente a 
Associação Refúgio dos Meninos de Rua, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade em SEGUNDA VOTAÇÃO. Continuando com a Ordem do Dia o 
Presidente Sebastião Esperança colocou em pauta o Projeto de Lei 
Complementar 001/2016 que “Dispõe sobre a alteração de nomenclatura, pré-
requisitos para provimento e atribuições dos cargos que menciona e toma outras 
providências”, de autoria do Executivo Municipal. Informou que “ Mesmo se 
algum vereador pedir prazo eu vou abrir discussão hoje para os vereadores e 
para alguém que se interessar se pronunciar a respeito do Projeto. É exatamente 
pra gente tomar mais conhecimento, mais riqueza do processo para que na sexta-
feira que vêm a gente vote. Se algum vereador pedir prazo. Mas a discussão vai 
ficar aberta hoje. Em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 001/2016”. 
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Após saudar a todos os 
presentes, disse que seria muito fácil ser Vereador se a tarefa fosse a de apenas 
votar requerimentos, moções e etc. Mas não é bem assim. Disse que, quando 
chegam Projetos de Lei do nível do PL Complementar 001/2016 é que os 
Vereadores tem que tomar cuidado, pois podem agradar um e desagradar a 
muitos, ou vice-versa. Acredita que antes de se enviar um PL complexo como o 
PL Complementar 001/2016 o Executivo deveria dar ciência a todas as partes 
interessadas. Lembrou que se trata de um PL que mexe com a estrutura do Plano 
de Cargos e Carreira e  portanto, deve ser negociado primeiramente com o 
Sindicato e Servidores, e não jogar a bomba nas mãos dos vereadores. Disse que 
no Projeto de Lei existem algumas irregularidades graves e que o Executivo agiu 
de maneira irresponsável ao enviar o PL à esta Casa sem antes negociar com as 
partes interessadas. Disse ainda que no seu entender é preciso estudar muito 
antes de se tomar qualquer tipo de decisão referente a aprovação ou não do PL. 
Acredita que devido a existência de súmulas do STF, qualquer decisão tomada 
de maneira irregular pode vir a prejudicar várias pessoas, inclusive as que hoje 
fossem beneficiadas com a aprovação do PL. Diante de tudo que foi exposto 
solicitou prazo individual, para melhor analisar o PL. Palavra com o Vereador 
Allan Borges: “ Eu tinha uma sugestão que era a devolução deste Projeto ao 
Executivo. Eu fui interpelado por várias pessoas, todos interessados no assunto, 
mas com opiniões antagônicas, diferentes. Eu sei que a Marise Barbosa jamais 
pensou em prejudicar a outra parte. Na mesma forma que nós participamos 
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como mediador no acordo entre o Sindicato dos Servidores Municipais com o 
Executivo, eu também, como falou o nobre Vereador Guilherme Nogueira, acho 
que deveria sim assentar todos a mesa para uma discussão saudável. Para 
votarmos com segurança. Para não prejudicarmos nenhuma parte, porque isso 
vocês carregarão para a vida inteira. Aqui todos são nossos amigos, por isso 
temos que ser justos. Essa é minha sugestão. Apesar do Parecer Jurídico opinar 
pela aprovação do Projeto, nada impede a esta Mesa Diretora de devolver o PL. 
Eu estarei lá para negociar juntamente com todos. Essa é minha opinião”. 
Palavra com o Vereador Eder Lima : “ Na verdade nos precisamos discutir o 
Projeto como legisladores de verdade. Nós recebemos o Parecer hoje e eu 
preciso saber quais são as leis que o Brenildo está citando. Ninguém aqui sabe 
todas as leis de cor. Estamos primando, inclusive nesta legislatura toda, por uma 
análise sensata de todo Projeto que entra aqui. Inclusive quero concordar com os 
vereadores de que o diálogo tem resolvido a maioria das questões. Como temos 
prerrogativas que garantem que sejam atendidas as reivindicações das duas 
Servidoras citadas no Parecer, eu tenho certeza que se colocarmos os dois 
procuradores, o daqui e o da Prefeitura, juntamente com os Servidores 
envolvidos e alguém que a Câmara indique para mediar, nós vamos encontrar 
prerrogativas também para que se assegure aquilo que outros Servidores estão 
chamando de “dúvida jurídica”. Palavra com o Presidente Sebastião 
Esperança: Colocou o Projeto em discussão. Como não houve nenhum tipo de 
manifestação por parte dos presentes, solicitou que a Sra. Marise Barbosa e 
demais Servidores, partes interessadas na aprovação ou não, se manifestassem 
sobre o PL, para que os Vereadores se inteirassem melhor do assunto. Palavra 
com a Sra. Irlene Reis de Oliveira: Parabenizou aos Vereadores pela 
sensibilidade dos mesmos diante de uma situação tão complexa. Disse que 
apesar da legalidade e constitucionalidade do Projeto, conforme atesta o 
PARECER da Assessoria Jurídica desta Casa, o PL deixa muitas dúvidas e 
questionamentos. Alertou para o fato de que em alguns casos parecidos com o 
que se passa no momento, o STF considerou como uma “maquiagem” e que na 
verdade a mudança de nomenclatura configurava uma mudança de cargo, o que 
só é permitido através de concurso público. Afirmou que não existe nenhum 
interesse de prejudicar alguém, mas que o Plano de Carreira é muito claro no 
que diz respeito a  ascensão de cargos, que é somente através de concurso 
público. Disse ainda, que a redação do PL dá a entender que se trata de uma 
transferência de cargo, e, que futuramente pode ser interpretada de maneira que 
leve até mesmo a sua revogação. Finalizando, agradeceu mais uma vez aos 
vereadores pela oportunidade, dizendo se sentir muito feliz com a postura do 
Legislativo no que se refere ao Projeto de Lei Complementar. Palavra com a 
Sra. Marise Barbosa : Cumprimentou a todos e a seguir disse que trabalha a 
vida inteira na Prefeitura, e que todos a conhecem muito bem. Disse que as 
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promoções que obteve ao longo de sua carreira foram merecedoras, assim como 
as de alguns colegas também. Disse que em momento algum pensou em 
prejudicar a algum colega de trabalho, pois sua consciência e seus princípios não 
permitem tal ato. Disse que quem se acha no direito de ser promovido que faça 
seu requerimento da mesma forma que ela fez. Lembrou que não está pedindo 
nada que a lei não permita, dizendo possuir documentos que lhe permitem fazer 
este pedido.Disse também que não pediu que a lei fosse mudada e sim que 
fossem acrescentadas algumas atribuições. Disse que não pediu alteração 
salarial. Lembrou que os serviços que ela executa são da Área Técnica, uma vez 
que ela atua no SIAT, IMA e JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, e que esses 
cargos não são compatíveis com o 1º grau, e que por isso solicitou o ajustamento 
na lei. Disse possuir documentos que lhe permite fazer esta solicitação. Lembrou 
que o PARECER JURÍDICO foi favorável ao seu pedido. Disse que só está 
pedindo que se acrescente no Pré-Requisito a palavra “Técnico”. Disse que o 
pedido é para que ela possa conciliar os dois empregos que ela tem que é o de 
lecionar no Estado e o emprego na Prefeitura. Disse que caso não seja aprovado 
o PL ela terá que optar por um dos empregos. Finalizou dizendo mais uma vez 
que não quer prejudicar nenhum colega de trabalho. Que a única coisa que ela 
pede é o direito de continuar trabalhando, só isso. Palavra com o Vereador 
Guilherme Nogueira : “Senhor Presidente é só para manifestar e deixar 
registrado aqui conforme já disse anteriormente, a tremenda falta de 
responsabilidade do Poder Executivo Municipal ao encaminhar esse Projeto do 
jeito que foi encaminhado. Porque que o Executivo não mandou um 
representante para dar o entendimento dele. Eu vou te falar, lavou as mãos o 
Poder Executivo. Expôs a Marise de uma forma tremenda. Olha Marise você foi 
minha professora. Eu nunca vi uma exposição assim. Olha só a justificativa 
deste Projeto. Dois parágrafos minha gente. Um Projeto dessa importância e a 
prefeita mandou dois parágrafos justificando. Ela jogou a responsabilidade para 
a Marise e a Flórida. Colocou o nome de duas funcionárias na justificativa do 
Projeto. Isso não existe. Essa Casa tem que dar um voto de repúdio ao Poder 
Executivo Municipal que expôs os funcionários e criou este clima ruim entre 
eles. Essa discussão poderia ter ocorrido de uma forma sadia, dentro de quatro 
paredes, numa mesa, sem áudio, sem nada, só com os interessados realmente. Aí 
vem a Prefeita lavando literalmente as mãos e expõe a Marise, faz criar este 
clima ruim com os colegas de trabalho. Marise, eu venho em nome do Poder 
Legislativo, como Vereador, dizer que como político, estou envergonhado com 
o que aconteceu aqui hoje. Vocês não mereciam isto. Por isso, mais uma vez eu 
digo: É muita incompetência e falta de responsabilidade do Poder Executivo 
Municipal. Acho que haveria modos de se evitar o constrangimento que foi o 
que aconteceu nesta Casa. Um absurdo”. Palavra com o Vereador Vinícius 
Araújo: “Eu deixei para me manifestar  depois das duas partes, porque eu tenho 
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um entendimento e respeito o dos outros. O que a Marise esta reivindicando é 
mais do que justo. Conheço o trabalho dela, e no cargo dela, uma pessoa que 
tem o 1º grau não consegue exercer. Isto é fato. Também concordo com o que a 
Irlene falou aqui. Os demais funcionários estão inseguros. O que acontece é 
justamente a falta de diálogo. Eu sei da luta da Marise. Desde 2014 que ela está 
pedindo, e agora a Prefeita manda de última hora sem ouvir os dois lados. Eu 
enxergo de outra forma. A partir do momento que você está valorizando o cargo 
que exerce, de certa forma está se valorizando também. Se você tem o 2º grau e 
ocupa um cargo que o requisito é o 1º grau você está sendo desvalorizado. O que 
eu sugiro e que também já foi sugerido por outros Vereadores é que se sente 
com a Prefeita e tente chegar a um acordo. Eu acho que no final da questão 
todos vão chegar a um acordo. Só que uma coisa foi feita errada. É que foi feito 
somente para dois funcionários e teria que ter sido feito para todos. Tem que 
existir diálogo, não tem outra saída”. Palavra com o Vereador Eder Lima: “ 
Já deu pra entender bem o que os dois lados querem. A Akléia vai acrescentar 
mais um pouco, mas eu tenho certeza de que não vai interferir na minha fala. 
Pode ficar tranqüila Akléia. Eu quero deixar bem claro aqui, é que política é 
racional e a Constituição diz que deve ser impessoal. Eu concordo com o 
Vereador Vice-Presidente. Não precisava dessa exposição. Tenho certeza de 
que, se o diálogo tivesse acontecido desde 2014, este Projeto entraria aqui hoje 
em 1ª e 2ª votação e seria aprovado no mesmo dia. Nós não tivemos acesso a 
esta discussão. Eu não tive. Tive hoje com o PARECER do Brenildo, favorável, 
e do outro lado temos os demais funcionários com suas dúvidas. Nós não 
podemos deixar isso se transformar em questões pessoais. Nós não estamos aqui 
para analisar se as funções estão ou não, sendo bem exercidas. Aliás, todos que 
estão aqui as exercem muito bem e eu tenho que parabenizar a todos por isso. 
Nós estamos analisando o Projeto, a forma como ele chegou e agora, uma outra 
maneira de ser aprovado ou não. Que tudo seja feito através do diálogo. Assim 
como foi feito com o Sindicato. No município que tem o Sindicato, o Sindicato 
tem que ser ouvido. Eu estou aqui há oito anos. Nesses oito anos os professores 
sempre lutaram pelos seus direitos através do Sindicato, e sempre buscaram 
através da Câmara, uma mediação antes da aprovação do Projeto. Faltou 
diálogo, houve uma exposição desnecessária. Eu não gosto de ver ninguém com 
lágrimas nos olhos, nem de desespero e nem de ódio. Nós estamos aqui para 
tentar encontrar um meio termo que una as duas partes” Palavra com o 
Vereador Allan Borges: “ Concordo com as palavras, mas tem um pequeno 
problema de ordem regimental. Por isso que eu falo. A devolução desse projeto 
ao Executivo. Porque nós podemos sim, fazer modificações. Primeiro porque o 
nobre Vereador Guilherme Nogueira pediu prazo individual e não pela 
Comissão. No caso, este Projeto entraria na próxima sessão ordinária. A única 
situação que poderíamos fazer seria emendar uma mudança, emendar o projeto 

9



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral-el/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

ou um substitutivo ao Projeto. Essa seria a única saída. Reuniríamos todos para 
se chegar a um acordo, e um Vereador apresentaria uma emenda ou um 
substitutivo ao Projeto. Eu acho que este Projeto não deveria ter tramitado., 
porque a partir do momento que Vossa Excelência acatar o pedido de prazo do 
nobre Vereador Guilherme Nogueira, este Projeto já está em tramitação. Essas 
são minhas considerações” Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: “ 
Juntando tudo que foi dito por todos os Vereadores, eu acho que foi muito 
importante. Mas, agora, nas últimas palavras do Vereador Allan Borges, onde 
ele fala sobre a tramitação do Projeto eu quero dizer que era meu pensamento, 
solicitar ao Vereador Guilherme Nogueira que ele abrisse mão do seu pedido de 
prazo e que o Projeto seja devolvido ao Executivo. Isso tudo para que se faça 
aquilo que não foi feito antes. Para que se faça justiça. Esse é o meu 
pensamento. Não como Presidente e sim como Vereador”. Palavra com o 
Vereador Vinícius Araújo: “É justamente isso que eu gostaria de propor, 
porque a devolução pura e simples não vai adiantar nada. Tem que reunir e 
discutir. Ou devolve o Projeto ou apresenta alguma emenda nele. Podemos 
deixar o Projeto em tramitação e, conforme for a reunião e as decisões tomadas, 
nós apresentamos a emenda em comum acordo com os funcionários, com o 
Executivo e o Legislativo”.  Palavra com a Srta. Akléia : “ Boa noite a todos. 
Gostaria de agradecer ao Guilherme por nos representar nesta busca. Eu gostaria 
de agradecer principalmente, porque hoje nós fomos ouvidos, o que não havia 
acontecido em momento algum. Durante onze anos tenho prestado meus 
serviços à Prefeitura. Quando fiz o concurso, fiz sabendo da remuneração e dos 
pré-requisitos. Todas as vezes que exerci funções que não eram do meu cargo eu 
fui remunerada por isso. Como todos sabem, existe dentro do Plano de 
Carreiras, cargos comissionados dentro do quadro de funcionários efetivos. Hoje 
nós não estamos preocupados somente com nossas promoções. Sabemos que 
nossas promoções podem estar muito bem explicadas no papel, dizendo que 
nossos direitos serão assegurados, preservados, mas se vocês forem pesquisar a 
fundo, verão que qualquer funcionário que preste serviços a nível de ensino 
médio e a nível de ensino técnico, ele é remunerado de forma diferente do que 
deveria ser. Quero alertar que essa mudança de nomenclatura nada mais é do 
que uma transformação de cargo. Segundo algumas súmulas do STF que eu 
pesquisei sobre o assunto, essas mudanças só são consideradas legais caso haja 
igualdade de pré-requisitos, atribuições e remuneração, garantias do princípio da 
isonomia. Acontece que essa transformação de cargo está sendo feita de forma 
indevida, pois nós passaremos a ter mais responsabilidades, exercendo funções 
de cargo de nível técnico e recebendo como agentes administrativos, ou seja, 
sem a remuneração adequada. Essa transformação de cargo é inconstitucional. 
Como se muda o pré-requisito e as atribuições sem alterar a remuneração? 
Gostaria de deixar bem claro que não estou aqui me posicionando contra o 
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pedido da Marise, estou me posicionando a favor de nossos direitos. Nós somos 
seis funcionários, que eu peço que fiquem de pé, pois estou aqui representando a 
todos. João Bosco, Renata, Helienara, Rita e Alexandre, nós estamos nos 
sentindo acuados com essa mudança na Lei. Vocês Vereadores, que foram 
eleitos por nós, devem nos representar nestas negociações. Hoje eu quero 
agradecer de coração pela oportunidade que vocês nos deram. Quero pedir que 
olhem por nós, porque nós não estamos sendo ouvidos”. Palavra com o 
Presidente Sebastião Esperança: Após deliberações com os demais Vereadores, 
determinou que o Projeto de Lei Complementar nº 001/2016 que “Dispõe sobre 
alteração da nomenclatura, pré-requisitos para provimento e atribuições dos 
cargos que menciona e toma providências” de autoria do Executivo Municipal 
seja devolvido ao mesmo, para que se inicie as negociações com as partes 
interessadas. A seguir usando das atribuições que lhe confere o cargo, nomeou a 
Comissão de Vereadores que participará das negociações, ficando assim 
formada: Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques e Éder Lima 
Moreira. A seguir o Presidente deu continuidade à Ordem do Dia colocando em 
discussão e votação o PL 001/2016 que “Reajusta vencimentos dos cargos de 
provimento efetivo, em comissão e quadro de inativo da Câmara Municipal de 
Rio Novo” de autoria do Legislativo Municipal, que foi aprovado por 
unanimidade em segunda votação. Continuando com a Ordem do Dia foram 
colocados em discussão e votação os seguintes requerimentos: Requerimento nº 
30/2016 de autoria do Vereador Guilherme de Souza Nogueira, aprovado por 
unanimidade. Requerimento 31/2016 de autoria do Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira, aprovado por unanimidade. Requerimento nº32/2016 de autoria 
do Vereador Eder Lima Moreira, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
33/2016 de autoria do Vereador Eder Lima Moreira, aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 34/2016 de autoria do Vereador Vinícius Carvalho de Araújo, 
aprovado por seis votos favoráveis, sendo que os Vereadores Guilherme de 
Souza Nogueira, Carlos Alberto do Carmo Mattos e a Vereadora Dulcimar Prata 
Marques se abstiveram de votar sobre este requerimento, alegando que tal 
requerimento tem cunho político, já que as informações solicitadas estão a 
disposição de qualquer cidadão. O Vereador Éder Lima manifestou-se dizendo 
que sendo ou não de cunho político ele é favorável ao requerimento. A seguir o 
Presidente fez a leitura da  Representação enviada pela Câmara Municipal de 
São João Nepomuceno, solicitando apoio financeiro por parte das prefeituras 
vizinhas para o Pronto Socorro Municipal de São João Nepomuceno. O 
Vereador Presidente disse que o melhor seria se a Comissão de Educação, Saúde 
e Assistência Social, verificasse junto ao Executivo Municipal sobre a 
possibilidade de atender tal reivindicação. O Vereador Eder Lima disse que o 
Hospital atende bem, mas que precisamos de dados concretos tais como qual o 
número de atendimentos de cidadãos rio-novenses/mês, qual a média de dias que 
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eles ficam internados. Lembrou ainda, que o nosso município deveria tomar as 
mesmas medidas com referência ao município de Goianá, que se utiliza do 
nosso anexo.O Presidente Sebastião Esperança solicitou ao Vereador Éder Lima 
que se encarregue do assunto, no que foi prontamente atendido. A Vereadora 
Dulcimar Marques disse que o melhor seria solicitar informações junto à 
Secretaria Municipal de Saúde, que possui todos os indicadores necessários já 
que a nossa referência é São João Nepomuceno. O Vereador Eder Lima disse 
que foi ótimo que se levantasse este assunto. Disse que saúde sobre carros é 
desumano. A Vereadora Dulcimar Marques pediu que seu requerimento 
solicitando a nova ambulância no Anexo, seja reiterado. Lembrou que na 
resposta, o Executivo alegou que aguardava a documentação do veículo para a 
liberação e , nesta semana a ambulância já foi usada para transportar paciente até 
o município de Muriaé. O Vereador Guilherme Nogueira solicitou que seja 
cobrado do Executivo, a remessa dos extratos bancários que apesar de constar 
no ofício que haviam sido enviados,  não fizeram parte da documentação por ele 
(Executivo) enviada a esta Casa. Disse que está realizando uma campanha 
através de seu Email para receber denúncias sobre a péssima prestação de 
serviços por parte da COPASA em nosso município. O Vereador José Adriano 
disse que ele foi um dos Vereadores que votou a favor da chegada da COPASA 
em nosso Município. Disse que o fez pensando no bem estar da população e na 
saúde financeira dos cofres públicos. Solicitou que o Presidente desta Casa 
inicie um estudo de forma a obrigar a empresa a prestar um serviço de qualidade 
para todos os munícipes. A respeito do Projeto de Lei Complementar, disse que 
faltou realmente mais diálogo entre as partes. Agradeceu e parabenizou os 
funcionários que aqui estiveram para prestar esclarecimentos sobre o PL. 
Finalizou parabenizando ao Vereador Presidente pelo fato de durante a execução 
do Hino Nacional ter sido apresentado um vídeo destacando vários pontos 
turísticos e históricos de nossa cidade. O Presidente Sebastião Esperança disse 
ao Vereador José Adriano que a sua preocupação é a de todos com referência à 
COPASA, mas que o nosso Município não teria condições de arcar, hoje, com as 
despesas oriundas de um tratamento e abastecimento de água em nosso 
município. Disse que todos os Vereadores tem trabalhado e muito para o bem da 
população, razão pela qual ele pode chegar em casa e dormir tranquilamente. 
Informou que o Sr José Geraldo, diretor da empresa responsável pelas obras no 
Bairro Água Branca, provavelmente estará participando da próxima reunião da 
Câmara, onde prestará informações detalhadas sobre o motivo dos atrasos na 
obra. Informou também que a obra na MG 126 deverá ser concluída na próxima 
semana. O Vereador Guilherme Nogueira disse que o Legislativo deveria 
solicitar ao Executivo que envie toda documentação referente à obra no Bairro 
Água Branca, pois caso contrário, a vinda do Sr. José Geraldo pouco vai 
adiantar. Disse que tal medida evitará uma discordância de informações, já que 
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de posse dessas planilhas de custo, Notas de Empenho e etc, a Câmara teria 
como debater com o Sr. José Geraldo.  O Vereador Éder Lima disse que além 
dos documentos, o Executivo deveria enviar também a engenheira do município. 
O Vereador Dionísio Da Dalt disse que concorda com as propostas dos 
Vereadores. Disse que a presença da engenheira da prefeitura será muito 
importante, já que ela prometeu que os pagamentos só seriam efetuados de 
acordo com a conclusão das etapas da obra, mas que já foram efetuados diversos 
pagamentos e obra continua atrasada. Lembrou que o prazo para conclusão é até 
o meio do ano.  O Vereador José Adriano Tostes solicitou que a Presidência da 
Casa consulte o Departamento Jurídico para saber quais as providências legais 
poderão ser tomadas pela Câmara, no sentido de fazer com que a prestação de 
serviços da COPASA atenda aos anseios da população. O Vereador Allan 
Borges convidou a todos os presentes para prestigiarem o evento do qual ele é o 
promotor, que será realizado nos dias 09 e 10 do corrente, denominado “Rio 
Novo Motofest”. Solicitou que todos os cidadãos recebam bem aos visitantes. 
Lembrou que o turismo é uma das principais fontes de renda para os municípios. 
O Vereador Presidente parabenizou ao Vereador Allan Borges pela coragem e 
dinamismo, desejando que a Festa seja um grande sucesso. Finalmente, não 
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Vereador Presidente Sebastião 
Esperança declarou encerrada a sessão ordinária, ordenando antes, que se 
lavrasse esta Ata.        
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