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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1282/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de Maio de 2016.

Aos 25 (vinte e cinco) 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: Carlos Alberto do Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar
Prata Marques, Éder Lima Moreira, José Adriano Tostes Xavier e Vinícius
Carvalho de Araújo. Ausentes os Vereadores Allan Martins Dutra Borges e
Guilherme de Souza Nogueira. 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 1281/2016, colocando a mesma em discussão e votação obtendo o
seguinte resultado: A Ata 1281/2016 foi aprovada por unanimidade. Passou-se
então para a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 01 - Leitura do Parecer
Jurídico do Projeto de Lei 005/2016: Assessoria Jurídica - Rio Novo, 25 de
maio de 2016. Ref.: Projeto de Lei 005/2016 que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade da publicação do nome do autor do Projeto de Lei quando da
Sanção ou Promulgação de Leis”.Autor: Vereador Eder Lima Moreira. A mesa
da Câmara Municipal de Rio Novo, na data de 23 de maio de 2016, enviou por
email a esta assessoria, Cópia do Projeto de Lei em referência, com solicitação
de Parecer prévio. PARECER: Cumpre-nos, preliminarmente, observar o
Projeto sob os aspectos de legalidade e constitucionalidade, principalmente no
que se refere a autoria e em relação aos objetivos e técnica legislativa. No
Projeto em análise, entendemos que não existe qualquer contrariedade de ordem
legal ou constitucional quanto à competência e iniciativa. Portanto, neste caso, a
autoria do Projeto reveste-se de correta procedência com iniciativa do ilustre
Vereador, não importando em aumento ou criação de despesas no orçamento
municipal. Observa-se ainda, a justificativa que demonstra e comprova objetivo
de relevante importância para a organização histórica e cultural para o
Município. O registro oportuno no documento público de uma Lei Municipal,
identificando sua autoria e criação, possibilitará aos pesquisadores e estudiosos
atuais e futuros, informações úteis e decisivas à compreensão da história local.
Reservamo-nos face ao reduzido tempo entre a remessa do Projeto e a data da
reunião, a prestar outras informações sobre o assunto que melhor possa orientar
a técnica legislativa. Referindo-nos, se for o caso, a exata localização das
informações sobre o número do Projeto e o Autor, no texto da Lei a ser
publicada. Preliminarmente, nosso Parecer é pelo prosseguimento do processo
legislativo, com remessa às Comissões Permanentes. Brenildo Ayres do Carmo Assessor Jurídico. 02 – Leitura somente do preâmbulo do Projeto de Lei
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005/2016 de autoria do vereador Eder Lima Moreira, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade da publicação do nome do autor do Projeto de Lei quando da
Sanção ou Promulgação de Leis” . 03- Leitura do Ofício PM/2016/0115, da
Prefeitura Municipal de Rio Novo, assinado pela funcionária Irlene Reis de
Oliveira, encaminhando as Leis 1187/2016, 1188/2016, 1189/2016, 1190/2016,
1191/2016 e 1192/2016 devidamente sancionadas. A seguir a Secretária
Dulcimar Marques fez a leitura somente do preâmbulo das referidas Leis que
foram sancionadas conforme segue: Lei 1187/2016 que “Autoriza adequação
dos Anexos I da Lei nº1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências”. Lei
1188/2016 que “Reajusta a Unidade Padrão de Vencimentos (UPV) dos
servidores públicos que menciona”. Lei 1189/2016 que “Atribui à pista
esportiva de Skate construída no Bairro Cerâmica a denominação “Pedro Xavier
Tostes”. Lei 1190/2016 que “Cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa
Civil – FUMPDEC, insere meta no PPA, LDO, abre crédito adicional especial e
dá outras providências”. Lei 1191/2016 que “ Autoriza inserir entidade na Lei
de Subvenções e dá outras providências”. Lei 1192/2016 que “Autoriza abertura
de Crédito Especial no valor de R$55.000,00 e dá outras providências”. 04 –
Leitura do Ofício PM/2016/119, do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio
Novo em resposta ao requerimento 039/2016 de autoria do Vereador Eder Lima
Moreira, informando que foram realizadas 84 notificações com 36 casos
confirmados de dengue no município sendo que o maior número de casos foi
registrado no bairro Vila França (09 CASOS). 05 – Leitura do Ofício
PM/2016/116, do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo em resposta ao
requerimento 036/2016 de autoria do Vereador Guilherme de Souza Nogueira,
informando que o município já disponibiliza transporte para acamados, idosos,
recém-operados e portadores de necessidades especiais de suas residências até o
local de saída dos veículos da Prefeitura. 06 – Leitura do Ofício PM/2016/117,
do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo em resposta ao requerimento
045/2016 de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, informando que
a Secretaria Municipal de Saúde já realiza o serviço de emissão do Cartão
Nacional do SUS, possuindo para isso um funcionário exclusivo. 07 – Leitura
do Ofício PM/2016/118, do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo em
resposta ao requerimento 043/2016 de autoria do vereador Eder Lima Moreira,
informando que o município de Goianá é o responsável pelo maior número de
atendimentos no Pronto Atendimento anexo à Santa Casa, atingindo uma média
de 80 consultas/mês, com um custo médio aproximado de R$.1.300,00 em
materiais de consumo. 08 – Leitura do Ofício PM/2016/121, do Gabinete da
Prefeita Municipal de Rio Novo em resposta ao ofício CM/2016/56, enviando
cópias do extrato PMAQ. 09 – Leitura de Convite para reunião de informação
e demonstração sobre a atual situação da Santa Casa de Misericórdia de Rio
Novo, que ocorrerá no dia 26/05/2016 às 17;00 horas nas dependências da
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referida instituição. 10 – Leitura de convite da Câmara Municipal de Juiz de
Fora, para sessão solene de outorga do Título de Entidade Benemérita de Juiz
de Fora à AMPAR- Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do
Paraibuna, que acontecerá no dia 01 de junho de 2016, às 19:30 horas na sede da
Câmara Municipal de Juiz de Fora. 11 – Leitura de Convite da Prefeitura
Municipal de Senador Cortes para a 34ª Exposição Agropecuária e Concurso
Leiteiro, que acontecerá no período de 01/06/ à 05/06/2016. 12 – Leitura de
Convite da Câmara Municipal de Tabuleiro/MG, para a Sessão Solene de
Entrega de Títulos de Cidadão Honorário e Benemérito, que será realizada no
dia 27/05/2016 às 18:30 horas. 13 – Convite para o evento de encerramento
do curso de Agente de Turismo Rural ministrado pelo SENAR/MG, que
ocorrerá no dia 02/06/2016 de 08:00 às 16:00 horas na Pousada Cantinho do
Céu em Goianá/MG. Fim do Expediente. ORDEM DO DIA : Foi colocado em
discussão e votação o Projeto de Lei 005/2016 que,“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,
obtendo o seguinte resultado: Aprovado por unanimidade, em primeira
votação. Fim da Ordem do Dia. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador
Eder Lima Moreira: O Vereador disse que recebeu pelas redes sociais a
postagem de um vídeo onde um caminhão da empresa San Martins ficou preso
em uma árvore na rua Ruth Mascarenhas, quase causando um acidente de
maiores proporções. Disse ainda que um dos moradores relatou que existe uma
casa abandonada que está sendo usada por pessoas para consumo de drogas.
Alertou também que a escuridão, devido à falta de poda das árvores faz com que
o risco de assaltos fique ainda maior. Disse que é necessário que se peça de
forma urgente uma poda em todas as árvores daquela rua. Palavra com a
Vereadora Dulcimar Marques: Disse que uma moradora da rua Evaristo
Braga também reclamou sobre a questão de escuridão da rua devido à falta de
poda das árvores. Sugeriu que fosse enviado um ofício para o Executivo
Municipal, assinado por todos os Vereadores, indicando que se proceda a poda
das árvores de todas as ruas da cidade. Palavra com o Vereador Vinícius
Araújo: Disse que mesmo sabendo que a Câmara se encontra desfalcada de
funcionários é necessário que os Projetos de Lei enviados a esta Casa sejam
disponibilizados da forma mais rápida possível aos Vereadores. Disse que na
véspera da reunião ele esteve aqui e não havia nenhuma cópia de Projetos de Lei
sobre sua mesa. Quanto ao assunto das árvores, disse que hoje estamos pagando
pelos erros de administrações passadas. Disse que hoje já não se planta mais
árvores de grande porte nas cidades. Palavra com o Presidente Sebastião
Esperança: Concordou com os argumentos apresentados pelos Vereadores e
disse que acataria a sugestão da Vereadora Dulcimar Marques, e que na próxima
semana enviará um ofício para o Executivo Municipal solicitando a poda de
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árvores em todas as ruas da cidade. Palavra com o Vereador Eder Lima:
Disse que na última segunda-feira, ou seja, dia vinte e três de maio, ele esteve
participando da segunda reunião das devolutivas, que são as respostas do
governo estadual para as cobranças que foram feitas nos fóruns regionais.
Informou que desta vez os temas apresentados foram em relação ao turismo e
em relação ao investimento e logística. Disse que na oportunidade ele cobrou
pessoalmente ao responsável pelo DER em nossa região, sobre a limpeza das
nossas estradas. A explicação dada por ele é de que o escritório do DER conta
com somente três funcionários, mas que na próxima semana terá início a
limpeza do trecho entre São João Nepomuceno e Descoberto, e que aqui pelos
nossos lados, dentro de trinta dias mais ou menos também terá início a limpeza
das estradas. No que se refere à Cultura, disse que foi anunciada a liberação pelo
Fundo Estadual da Cultura, de uma verba no valor de quarenta mil reais para a
realização da Festa Literária. Informou ainda, que tal liberação foi conseguida
diretamente pela Associação Cavaleiros da Cultura. Outra informação
importante foi que a Secretaria Estadual de Transportes, pretende segundo metas
do governo, criar onze escritórios regionais para prestação de serviços de
assistência técnica de engenharia aos municípios. Disse que aproveitou o
momento para sugerir a criação, nos mesmos moldes, de escritórios para atender
na área do Turismo, e que o funcionário anotou a sugestão e achou muito
interessante. Finalizou dizendo que a próxima reunião será no mês de Junho e
que ele espera trazer boas notícias para todos. Palavra com o Presidente
Sebastião Esperança: Agradeceu ao Vereador Eder Lima pelas informações
prestadas e indagou a respeito da obra no trecho que ligará a MG 353 à BR 040,
já que ouviu rumores de que a mesmas se encontra paralisada. Palavra com o
Vereador Eder Lima: Disse que o assunto foi abordado e que segundo
informações, a previsão para conclusão da obra é Dezembro de 2016. Disse que
foi informado de que o atraso é devido principalmente às questões de liberações
ambientais, mas que o Estado trabalha com a previsão de conclusão em
dezembro. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse não
acreditar na conclusão da obra neste prazo. Disse que é lamentável a situação já
que tudo que já foi realizado até o momento, vai acabar se perdendo. Disse que
se trata de uma obra de grande importância para a região e para solucionar
grande parte dos problemas com o trânsito dentro da cidade de Juiz de Fora.
Palavra com o Vereador José Adriano Tostes: Disse que infelizmente, no que
diz respeito à Segurança Pública, os roubos em nossa cidade recomeçaram.
Disse que foi informado de que o Tenente Fazzola e o Sargento Costa estão
sendo processados pelo Ministério Público. Lembrou que tal atitude acaba
inibindo a Polícia Militar de cumprir com sua obrigação. Sugeriu que os
Vereadores tenham uma reunião com a Promotora para tratar do assunto. Disse
que no momento em que o bandido sente que a situação está favorável a ele, os
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roubos vão retornando e aquela situação de insegurança da população acaba
retornando. Finalizou dizendo que é preciso que esta Casa faça algo a respeito
do assunto. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que em
conversa com o Tenente Fazzola ele sentiu que o mesmo se encontra
entristecido e até mesmo inibido de realizar suas tarefas. Disse que ele já não
tem mais aquela energia do início de sua chegada. Lembrou que a Câmara não
pode abandonar o Tenente Fazzola neste momento. Disse que pretende fazer
uma consulta junto ao Procurador Jurídico da Casa, para tentar encontrar uma
solução. Palavra com o Vereador José Adriano: Parabenizou ao Presidente
pela iniciativa de consulta ao Jurídico da Casa, dizendo que se for preciso ele
tomará parte nas negociações com a Promotoria de Justiça. Palavra com o
Vereador Eder Lima: Disse que a Polícia Militar não está inerte, mas que estão
trabalhando no limite. Disse que é bom que se registre que esta Casa não está
pedindo a parcimônia do Ministério Público, e que por isso mesmo, o melhor a
ser feito é perguntar ao Dr. Brenildo como resolver a questão de forma
diplomática. Aproveitou a oportunidade para falar sobre o Plano Diretor do
município. Disse que em conversa com o Secretário Estadual de
Desenvolvimento sobre o assunto, foi informado que a informação de que cada
município terá que elaborar o seu Plano Diretor é procedente. Reforçou ainda a
necessidade de que a Câmara Municipal exerça uma cobrança para que o nosso
Plano Diretor seja atualizado. Solicitou o empenho de todos os Vereadores
nesse propósito de se prepararem para a realização de uma Audiência Pública
sobre o tema. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que é
preciso que os Vereadores sejam mais valorizados. Disse que é impossível um
Vereador se dedicar da forma que deveria recebendo o que recebe atualmente.
Disse que com um salário digno, compatível com o cargo, o Vereador terá mais
tempo para se dedicar aos problemas do município. Finalizou dizendo que esta é
a realidade, mesmo que alguns ainda discordem do assunto, é necessário um
aumento de salário para o cargo de Vereador em nosso município. A seguir, não
havendo mais nenhum tipo de manifestação e nenhum assunto a ser tratado,
declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se
lavrasse a presente ata.

5

