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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1281/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 20 de Maio de 2016.

Aos 20 (vinte) dias do mês de Maio de 2016, às 19:20 (dezenove horas e vinte
minutos), 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 José Esperança, saudou a todos os presentes,
declarando a seguir que estava aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal.
A seguir solicitou a dispensa da leitura da Ata nº 1280/2016, colocando a mesma
em discussão e votação obtendo o seguinte resultado: A Ata 1280/2016 foi
aprovada por unanimidade. Passou-se então para a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 01 – Leitura somente do preâmbulo do Projeto de Lei
03/2016: “Institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno,
estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá
outras providências”, de autoria do Vereador Eder Lima Moreira. Este PL será
apreciado em 2ª votação na Ordem do Dia. 02 – Leitura somente do
preâmbulo do Projeto de Lei 04/2016: “ Cria o “Projeto Baile de Rua”, com
implantação nas quadras de esporte dos bairros da cidade, de autoria do
Vereador Guilherme de Souza Nogueira. Este PL será apreciado em 2ª votação
na Ordem do Dia. 03 - Leitura na íntegra do Projeto de Lei 05/2016:
PROJETO DE LEI Nº. 05/2016: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação
do nome do autor do Projeto de Lei quando da Sanção ou Promulgação de Leis”.
A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o(a) Prefeito(a) municipal sanciona
e promulga a seguinte lei: Art. 1º. As leis sancionadas ou promulgadas pelos
Poderes Executivo ou Legislativo do município de Rio Novo-MG deverão,
obrigatoriamente, conter um espaço destacado na parte superior da página – logo
abaixo da inscrição do número da Lei – contendo o nome do autor do respectivo
projeto. Parágrafo único.O registro da autoria do Projeto que deve estar contida
no espaço de que trata o caput deste Artigo deverá seguir, dentro da formatação
determinada pelos Poderes, o seguinte modelo de texto: “Lei Municipal nº.
Projeto de Lei nº. - Autor:” Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 18 de maio de 2016. EDER LIMA MOREIRA - Vereador Proponente.
JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 05/2016: A manutenção da
história de um município, também passa pela valorização dos homens e
mulheres que para ele puderam contribuir de alguma forma. Há diversos
dispositivos legais que garantem isso aos munícipes, tais como: denominação de
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bairros, logradouros e prédios públicos, títulos de cidadão honorário e
benemérito, entre outros. Quaisquer instituições que prezam por sua cultura
história documental, registram, de alguma forma, os nomes daqueles que
fizeram parte de sua construção biográfica. E a biografia do município é escrita,
a cada mandato, por inúmeras leis – a maioria delas benéfica à municipalidade e
outras nem tanto, conforme opinião popular observada com o passar dos anos.
Mas, até neste sentido o registro histórico é importante, para que crave nas
escritas aqueles que por ventura vieram ou venham legislar fora dos ditames
republicanos, fora dos preceitos da administração pública ou fora das
características de homens virtuosos e justos. Além disso, é sabido que as escolas
municipais sempre requisitam de seus alunos pesquisas em documentos e
arquivos da cidade. Portanto, assim como é importante o registro do Prefeito que
sancionou ou de um Presidente da Câmara que promulgou uma Lei, também o é
aquele que teve a ideia da Lei, ou seja, o seu autor. Isto é, o apontamento do
autor garantirá àqueles alunos o conhecimento completo da história e não
somente de sua metade. Por tudo isso é que encaminho aos nobres vereadores
este simples Projeto de Lei para que, após análise, contribuam com a discussão
e, achando-o pertinente, aclamem-no durante a votação com a aprovação. Sem
mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 18 de maio de 2016. Eder Lima Moreira - Vereador
Proponente. 04 – Leitura do Requerimento 52/2016: REQUERIMENTO Nº
52/2016. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo - Sr. Sebastião José
Esperança. A Vereadora que abaixo subscreve, requer que após tramitação
regimental, seja enviada a solicitação abaixo à Chefe do Executivo Municipal,
Exma. Senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz: - Solicita a seguinte
informação e providências a respeito de um tambor coletor de lixo que está
localizado no final da rua Tenente João Lobo Ribeiro próximo à residência de
número 323: - Este tambor coletor foi colocado pelo Executivo Municipal? Em
caso afirmativo, solicitamos que o referido tambor seja fixado. Em caso
negativo, solicitamos a retirada imediata do mesmo. JUSTIFICATIVA: “ Este
requerimento visa obter maiores informações sobre o referido tambor uma vez
que os moradores dos bairros vizinhos estão se utilizando do mesmo para
deixarem os lixos produzidos em suas residências. Esta prática vem causando
transtornos para os moradores da rua Tenente João Lobo Ribeiro já que a coleta
de lixo nessa rua acontece somente duas vezes por semana (terças e quintas).
Ressaltamos que o acúmulo do lixo atrai a princípio aos cachorros de rua, e pelo
fato do tambor não ter nenhum tipo de fixação acaba sendo derrubado. Com o
lixo espalhado pelo chão surgem os ratos, baratas e outros tipos de animais,
colocando em risco a saúde dos moradores. Por este motivo solicitamos acima
que o tambor seja fixado, caso tenha realmente sido colocado pela Prefeitura e
caso não, seja retirado imediatamente, evitando assim o derramamento do lixo e
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a conseqüente proliferação de animais nocivos à saúde humana. Rio Novo/MG,
18 de Maio de 2016. Dulcimar Prata Marques – Vereadora Proponente. 05 –
Leitura de Convite da Escola Municipal Cantinho Feliz para a “Festa Junina
que acontecerá no próximo dia 04/06/2016 `a partir das 17:00 horas na sede da
Escola. Na oportunidade, a direção da Escola Municipal Cantinho Feliz,
solicitou uma prenda ou contribuição, de cada Vereador. ORDEM DO DIA:
Foram colocados em discussão e votação os Projetos de Lei e Requerimentos
apresentados no Expediente, obtendo os seguintes resultados: Projeto de Lei
03/2016, de autoria do vereador Eder Lima Moreira, aprovado por unanimidade,
em segunda votação. Projeto de Lei 04/2016, de autoria do vereador Guilherme
Nogueira, aprovado por unanimidade, em segunda votação. Projeto de Lei
05/2016: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do
Projeto de Lei quando da Sanção ou Promulgação de Leis”, de autoria do
Vereador Eder Lima Moreira. Colocado em discussão, o Vereador Proponente
solicitou o uso as palavra para informar que embora se tratar de um PL simples,
de cunho burocrático, ele, autor do PL solicita prazo regimental. Justificou tal
solicitação dizendo que o PL deve ser encaminhado para a Assessoria Jurídica
da Casa visando obter o PARECER. A solicitação foi atendida e a seguir foi
colocado em discussão o Requerimento 52/2016 de autoria da Vereadora
Dulcimar Prata Marques, que solicitou o uso da palavra para melhor justificar o
seu requerimento. Palavra com a Vereadora Dulcimar Marques: Disse que
antes mesmo de iniciar a sessão ela já está com a situação praticamente
resolvida. Disse que obteve informações de que realmente foi o Executivo que
colocou o referido tambor no bairro. Disse também que foi uma solicitação de
uma moradora muito ativa quanto aos problemas do bairro e que por isso até
acha que o tambor deva continuar no local, mas que deve ser fixado em algum
lugar para se evitar o derramamento do lixo. Palavra com o Presidente
Sebastião Esperança: Solicitou autorização da Vereadora Dulcimar para
assinar o requerimento. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que tem
acompanhado pelo site da prefeitura, que existem reuniões com o setor
responsável pela coleta de lixo visando uma melhoria na prestação do serviço.
Disse ainda que espera que todos os requerimentos que esta Casa já enviou ao
Executivo sobre o assunto, sirvam para ajudar na solução dos problemas atuais ,
já que os rio-novenses merecem ser bem atendidos. Palavra com o Vereador
Allan Borges: Disse que pensa de maneira um pouco diferente. Disse que o
ideal seria a instalação de caçambas coletoras, já que o volume de lixo
produzido aumenta mais a cada dia. Palavra com o Presidente Sebastião
Esperança: Após as manifestações, colocou o Requerimento 52/2016 em
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE:
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que teve a oportunidade
de conhecer um projeto muito legal, capitaneado pelo jogador de futebol Davi
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Luiz. Disse que se trata de um projeto social muito importante, onde uma equipe
visita várias escolas levando brindes, promovendo brincadeiras e distribuindo
lanches e cestas básicas. Disse que ele conseguiu manter contato com a mãe do
jogador, conseguindo incluir a Escola de Furtado de Campos para que seja
contemplada com o projeto. Disse que irá comunicar à Secretária de Educação
do Município e também à Diretora da Escola, já que em breve esta equipe estará
realizando uma visita até a referida Escola. Disse que depois da boa notícia,
infelizmente os assuntos que ele passaria a apresentar, não seriam muito bons.
Disse que já está cansado de falar sobre a demora na conclusão das obras de
calçamento do Bairro Água Branca, mas que em visita recente àquele bairro,
constatou que as coisas pioraram mais ainda. Disse que os bueiros estão abertos,
que existem buracos de aproximadamente três metros de altura e que há poucos
dias um cavalo caiu dentro de um desses buracos. Qualificou de
irresponsabilidade e omissão do Executivo a situação em que se encontra o
Bairro Água Branca. Disse que é um absurdo total que o Executivo insista em
não responder sobre o levantamento feito por ele a respeito do pagamento sobre
serviço de execução de calçamento no bairro Cerâmica. Lembrou também do
pedido de envio de Extrato bancário da conta PMAQ, feito pelo Vereador Allan
Borges e que até o presente momento nada foi esclarecido. Solicitou que a
Presidência da Casa reitere todos os seus requerimentos feitos neste ano
solicitando envio de documentação. Disse que ele necessita da documentação
para exercer sua função de Vereador. Disse que mais uma vez que solicita que
se reitere seus requerimentos no qual ele solicita do Executivo o envio de
documentos. Afirmou que se no prazo de 15 dias ele não receber nenhuma
resposta, vai entrar com o pedido de criação de uma Comissão especial de
Inquérito nesta Casa. Disse que perdeu a paciência com o Executivo e que está
cansado de sair nas ruas e ser tachado de que não faz nada. Disse que não quer
levar com ele o peso de não ter conseguido analisar nenhum documento durante
sua legislatura. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: Usou da palavra
para indagar sobre o Abaixo-assinado da COPASA, solicitando um
levantamento sobre o número de assinaturas já conseguidas. Perguntou também
sobre a resposta da empresa responsável pela obra de calçamento do Bairro
Água Branca, que ficou de enviar um representante a esta Casa para prestar
esclarecimentos e ainda não enviou. Palavra com o Presidente Sebastião
Esperança: Respondendo ao Vereador Vinícius Araújo disse que no que se
refere à empresa responsável pelo calçamento no Bairro Água Branca, o
responsável pela firma garantiu a ele que viria e não veio a esta Casa. Sugeriu
que se forme uma comissão de vereadores e que façam uma visita até a sede da
empresa. Quanto ao assunto COPASA, disse que infelizmente o povo não
abraçou a causa. Disse que ele já esperava por algo assim. Informou que
distribuiu kits para coleta de assinaturas em vários pontos comerciais do centro
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da cidade e que na próxima semana estará levando estes kits para os comércios
localizados nos bairros. Quanto às reclamações do vereador Guilherme
Nogueira, disse concordar e colocou a Casa a disposição do vereador para que
sejam tomadas as medidas cabíveis contra o Executivo. Palavra com o
Vereador Eder Lima: Disse que a respeito das obras no Bairro Água Branca,
pelo fato de estar envolvido recurso público, a Câmara Municipal tem a
prerrogativa de convocar e não mais convidar os responsáveis pela execução da
obra a comparecerem em dia e hora marcados para prestarem esclarecimentos.
Lembrou ainda, que caso esta convocação seja ignorada, existe a possibilidade
de abrir um procedimento interno podendo até mesmo chegar às vias judiciais
através de um mandato de segurança para que a obra seja refeita. Disse que
existem partes da obra que terão que ser refeitas, conforme já vem dizendo há
bastante tempo. Disse que a presença dos representantes da empresa e do Poder
Executivo será muito importante. Ao se referir ao Executivo, o Vereador
aproveitou para falar sobre o assunto do extrato bancário que não foi enviado
junto com a documentação. Disse que se realmente este extrato não veio junto
com a documentação conforme consta no ofício enviado pelo Executivo, a
situação é muito grave. Lembrou que já fez uma solicitação para que sejam
inseridas no site da Câmara Municipal todas as respostas que Executivo enviar a
esta Casa. Sugeriu que se informe também quais foram os requerimentos que
não foram respondidos. Finalizou solicitando um apanhado de todos os
requerimentos que não foram respondidos pelo Executivo. Lembrou que existem
vários requerimentos de sua autoria que ainda não foram respondidos. Palavra
com o Vereador Vinícius Araújo: Disse concordar com a sugestão do
Vereador Eder Lima, de convocar o responsável pela empresa que realiza as
obras de calçamento no Bairro Água Branca. Disse que a presença tanto da
empresa quanto do Executivo aqui no Plenário desta Casa seria mais sensata já
que aqui existe a possibilidade de se gravar tudo o que for dito pelas partes
envolvidas. Disse ainda, que é necessário esclarecimentos sobre outras obras
também, citando as obras na Praça de Esportes e PSFs. Palavra com o
Presidente Sebastião Esperança: Disse que assim será feito, e que agendará a
convocação para uma sexta-feira, seguindo as normas da Casa. Palavra com o
Vereador José Adriano Tostes: Falou sobre a COPASA. Pediu ao Presidente
Sebastião Esperança que atenda sua solicitação de se colocar um funcionário
desta Casa para visitar os Bairros para colher assinaturas no abaixo-assinado.
Disse que ele tem certeza de que se for colocada em prática esta idéia, o número
de assinaturas vai aumentar consideravelmente. Abordou um novo assunto que é
a votação de uma verba indenizatória que os Deputados Estaduais de Minas
Gerais aprovaram e que deverá custar aproximadamente R$6.000.000,00( seis
milhões de reais) aos cofres do Estado. Disse que foi uma total
irresponsabilidade. Disse que ele é contra qualquer tipo de aumento no valor do
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subsídio para Vereadores. Disse que é preciso ter consciência, pois ele acha um
absurdo um professor ganhar R$1.100,00 e um Vereador ganhar R$2.000,00.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que a respeito da
convocação, gostaria que todos refletissem que seria muito prejudicial a vinda
dos representantes da empresa e do Poder Executivo, já que esta Casa ainda não
possui a documentação necessária para se fazer os questionamentos. Disse que
primeiro deveria se cobrar do Poder Executivo a remessa da documentação.
Disse também, que no seu entender, deveria primeiro convocar ao Executivo
para prestar as devidas explicações, já que quem ordena despesas é o Executivo.
Disse que após as explicações do Executivo, caso ainda seja necessário, aí sim
deveria ser convocado o representante da empresa. Palavra com o Vereador
Allan Borges: Parabenizou ao Vereador Guilherme Nogueira, dizendo
concordar com sua argumentação. Disse que ele também entende que esta Casa
deve cobrar explicações do Poder Executivo, sobre as irregularidades na
execução das obras no Bairro Água Branca. Falou também a respeito da
cobrança de “pedágios” para fundo de formatura que tem se tornado rotina em
nossa cidade. Disse que é muito ruim para a imagem de nossa cidade diante dos
visitantes, pois fica parecendo que Rio Novo é terra de “pedintes”. Disse que é
necessária a regulamentação desta prática, até mesmo para segurança de todos.
Disse que não é contra esta prática, mas o grande problema é que atualmente
não está havendo critérios. Lembrou que praticamente a semana toda tem
alguém “cobrando pedágio” em nome dos fundos de formatura. Palavra com o
Vereador Eder Lima: Sugeriu ao Vereador Allan Borges que ele apresente um
Projeto de Lei regulamentando a prática de “cobrança de pedágio” em nosso
município. Solicitou que seja enviado um ofício ao Poder Executivo Municipal a
fim de que seja informado à esta Casa qual é a situação atual do Plano Diretor
do Município, que precisa ser atualizado o mais rápido possível já que o atual é
datado de 2002, estando assim totalmente desatualizado. Palavra com o
Vereador Vinícius Araújo: Disse que em visita ao Secretário de
Desenvolvimento do Estado ele se comprometeu em confeccionar o Plano
Diretor, tanto para Rio Novo quanto para Goianá. Palavra com o Vereador
Eder Lima : Disse que a Prefeita de Goianá, Maria Helena, confidenciou que o
Secretário Estadual de Desenvolvimento havia realmente se comprometido, mas
que na última visita que as duas prefeitas realizaram ele pediu para que
procurassem pela administração do Aeroporto. Alertou que o pessoal do
Aeroporto vai fazer a atualização da parte referente ao Sítio Aeroportuário,
somente. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Comunicou que
após a discussão e as deliberações sobre os assuntos apresentados, chegou-se às
seguintes conclusões: Sobre o assunto Obras no Bairro Água Branca, será
enviado novo ofício ao Executivo Municipal no qual será dado um prazo de
quinze dias para cumprimento de todas as solicitações de envios de documentos,
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caso não seja cumprido, a Câmara Municipal tomará as medidas cabíveis,
conforme Lei Orgânica Municipal; Sobre a “Cobrança de Pedágio”, ficou
combinado que os Vereadores que compõe a Comissão de Educação, Saúde e
Assistência Social juntamente com o Vereador Allan Borges, realizarão uma
visita à Escola Estadual Raulino Pacheco com a finalidade de discutirem o
assunto com a direção da Escola. Comunicou que na próxima semana, em
função do feriado, a reunião será antecipada para quarta-feira dia vinte e cinco.
O Vereador Guilherme Nogueira lamentou a antecipação da reunião para quartafeira, dizendo que devido a compromissos pessoais ele se ausentará pela
primeira vez de uma reunião. Finalmente, não havendo mais nenhum tipo de
manifestação o Presidente Sebastião Esperança declarou encerrada a reunião
Ordinária da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse a presente ata.
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