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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1302/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 07 de Outubro de 2016.

Aos 07 (sete) dias do mês de Outubro de 2016, às 19:25 (dezenove horas e
vinte e cinco 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, Dulcimar Prata
Marques, Dionísio Da Dalt Neto, Éder Lima Moreira, Guilherme de Souza
Nogueira, José Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo. Ausente
o Vereador Allan Martins Dutra Borges. O Presidente Sebastião Esperança
declarou aberta a Reunião Ordinária da Câmara Municipal, convidou a todos
para se postarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Após a
execução do Hino Nacional, o Presidente Sebastião José Esperança disse que
quebraria o protocolo para parabenizar aos vereadores que foram reeleitos e
desejar muito sucesso na próxima legislatura. Disse que espera que a harmonia
que reinou nesta Casa durante esta legislatura possa se repetir nos próximos
quatro anos. A seguir solicitou a dispensa da leitura da Ata 1301/2016. Colocada
em discussão e votação a Ata 1301/2016 da reunião ordinária realizada no dia
23/09/2016 foi aprovada por 07 (sete) votos favoráveis e uma abstenção, sendo
esta do Vereador Carlos Alberto do Carmo Mattos, ausente na referida reunião.
A seguir solicitou que se procedesse a leitura do Expediente. EXPEDIENTE:
01 – Leitura do Ofício PM/2016/0278 do Gabinete da Prefeita Municipal de
Rio Novo que encaminha o Projeto de Lei 010 que “Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de Rio Novo para o Exercício de 2017 e o Projeto de Lei
011 que “Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às Entidades que
menciona e dá outras providências. 02 – Leitura do Preâmbulo do Projeto de
Lei nº 011/2016 que “Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às
Entidades que menciona, e dá outras providências. 03 – Leitura do Preâmbulo
do Projeto de Lei nº 010/2016 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Rio Novo para o Exercício Financeiro de 2017. 04 – Leitura do
Ofício LMCD/2016/021 da Loja Maçônica Culto ao Dever, Fundação Cultural
Chico Boticário e Capítulo DeMolay Culto ao Dever, convidando para a
Abertura do CONGRESSO REGIONAL DA ORDEM DEMOLAY DA ZONA
DA MATA MINEIRA, que acontecerá no dia 08 de Outubro às 08:30 horas no
Acauã Clube de Rio Novo. Na oportunidade foram feitos os agradecimentos ao
Legislativo e Executivo Municipal, pela colaboração concedida na forma de
subvenção social. Fim do Expediente: ORDEM DO DIA: O Presidente
Sebastião Esperança encaminhou os Projetos de Lei 010/2016 que “Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o Exercício Financeiro
de 2017” e 011/2016 que “Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às
Entidades que menciona, e dá outras providências” para as Comissões
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Permanentes. Solicitou que os Vereadores apresentem as emendas que acharem
necessárias o mais breve possível para que os referidos PLs sejam votados até o
final do mês em curso. A seguir concedeu a palavra ao Vereador Eder Lima.
Palavra com o Vereador Eder Lima: Lembrou que quando da aprovação da
LDO ficou previsto a realização do orçamento participativo. Disse que deveria
ser realizado da forma que foi aprovado, sendo convidadas as instituições e
também a Comissão de Transição do próximo governo, já que esta é a parte
mais interessada. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse
concordar com a proposta apresentada pelo Vereador Eder Lima. Após consulta
aos demais Vereadores, ficou acordado que será marcada uma data para a
realização da reunião proposta pelo Vereador Eder Lima. Reforçou o convite da
Loja Maçônica Culto ao Dever para comparecimento na Abertura do Congresso
da Ordem DeMolay. Parabenizou aos Vereadores Eder Lima e Vinícius Araújo
pela expressiva votação alcançada na eleição municipal do dia 02 de outubro.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Dionísio Da Dalt Netto:
Solicitou que seja encaminhado ao Executivo Municipal um ofício pedindo que
se determine o horário de abertura e fechamento do Cemitério Municipal. Disse
que tal solicitação é devido a denúncias feitas por moradores vizinhos, que
relatam que o Cemitério está sendo utilizado para banho em animais, uso de
drogas e outras coisas mais. Solicitou ainda que na solicitação conste que é em
caráter de urgência. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: Parabenizou
aos Vereadores Guilherme, Dulce e Dionísio pela reeleição desejando sucesso
nos próximos quatro anos. Palavra com o Vereador José Adriano Tostes:
Parabenizou ao Vereador Guilherme Nogueira pela expressiva votação obtida.
Disse que o trabalho do político é avaliado pelo povo e se o povo concedeu esta
expressiva votação ao Guilherme, é sinal de que ele trabalhou bem. Parabenizou
também à Vereadora Dulce dizendo que ele também obteve uma grande
votação. Ao Vereador Dionísio, disse que apesar de tentarem derrubá-lo, não
conseguiram porque é a vontade do povo que prevalece. Parabenizou ainda ao
Vereador Carlos Alberto dizendo acreditar que ele estará fazendo parte desta
Casa na próxima legislatura. Finalmente, parabenizou aos companheiros
Vinícius e Eder Lima pelo grande desempenho nas urnas. Disse que a
campanha foi tranqüila, limpa e que infelizmente não conseguiram a vitória.
Finalizou dizendo que irá continuar lutando para que se possa melhorar Rio
Novo cada vez mais. Palavra com a Vereadora Dulcimar Marques:
Agradeceu a todos e disse que está a inteira disposição não somente no
Legislativo, mas também como funcionário público, para ajudar a quem for
preciso. Agradeceu a todos que votaram nela, o que comprova a confiança em
seu trabalho. Palavra com o Vereador Carlos Alberto Mattos: Parabenizou a
todos os reeleitos e aos novos Vereadores que foram eleitos para a próxima
legislatura. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Lembrou a todos
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os Vereadores sobre a necessidade da emissão dos pareceres para votar as contas
do Executivo referente ao Exercício 2014. Disse que é preciso marcar uma data
para a reunião. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que a
Comissão de Finanças e Orçamento necessita dos Pareceres das demais
Comissões para que seja elaborado o Parecer Final sobre as contas do
Executivo. Sugeriu que cada Comissão faça uma reunião com a finalidade de
discutir e emitir seu Parecer. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança:
Disse que concorda com a sugestão do Vereador Guilherme Nogueira.
Aproveitou a oportunidade para cumprimentar o Dr. Yusnier Villa-Vicêncio
Alvaréz médico cubano do Programa do Governo Federal “Mais Médicos”, que
reside em nossa cidade. Parabenizou ao mesmo pelos trabalhos desenvolvidos
em nosso município. Palavra com o Vereador Eder Lima: Solicitou que seja
encaminhado um ofício ao Executivo Municipal pedindo informações sobre o
ressarcimento dos valores gastos pelos médicos cubanos na aquisição de móveis
para suas residências. Lembrou que ficou combinado que os médicos fariam as
aquisições e que depois seriam ressarcidos pelo Executivo Municipal. Palavra
com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que concorda com o que foi dito
pelo Vereador Eder Lima quanto ao ressarcimento aos médicos. Lembrou que
esses médicos são oriundos de outro país. Disse que é preciso que seja
solucionado o mais rápido possível caso eles ainda não tenham sido ressarcidos.
Disse que este ressarcimento deve ocorrer dentro deste mandato e que caso não
se encontre meios legais é preciso encontrar uma solução, pois mais que uma
questão legal é uma questão de moral. Finalizou exaltando a responsabilidade,
competência e dedicação dos médicos cubanos no atendimento a nossa
população. Sobre as eleições, disse que se sente aliviado e recompensado pela
votação obtida. Disse que por muitas vezes questionou a si mesmo se o esforço e
dedicação com que procurou conduzir e nortear sua passagem por esta Casa
“valia à pena”. Diante do resultado obtido nas urnas ficou claro que valeu e
valeu muito. Parabenizou a todos que se envolveram neste processo eleitoral.
Disse que o simples ato de colocar o nome sob aprovação popular em um
momento de total descrédito que a classe política passa em nosso país, é digno
de aplausos. Disse que conduzirá seu mandato na próxima legislatura com a
mesma transparência do atual. Disse acreditar que Rio Novo estará iniciando
uma nova era no próximo ano. Disse esperar que as relações entre o Executivo e
o Legislativo sejam melhores a partir de Janeiro. Lembrou que depois de muito
tempo Rio Novo terá um Chefe do Executivo que já passou por esta Casa. Disse
acreditar que este fato irá contribuir e facilitar no fortalecimento das relações
entre o Executivo e o Legislativo. Disse que o candidato eleito, Ormeu, já
manifestou interesse em participar de uma reunião nesta Casa, o que comprova
suas expectativas quanto a um melhor relacionamento entre os Poderes.
Finalizou agradecendo a todos de maneira geral, dizendo que o compromisso de
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trabalhar pelo bem do povo e da cidade continuará norteando sua conduta nesta
Casa. Palavra com o Vereador José Adriano: Agradeceu a todos que votaram
nele. Disse que pela segunda vez ele perde uma eleição devido à regra do jogo.
Disse também que reconhece que estava totalmente errado ao defender a
Prefeita Municipal durante estes quatro anos, já que a resposta veio nas urnas,
com a votação muita baixa alcançada por ela. Palavra com o Vereador Eder
Lima: Disse que é preciso um último esforço por parte desta Casa Legislativa
para que se possa entregar aos novos Vereadores um Regimento Interno e uma
Lei Orgânica atualizada. Disse que é preciso trabalhar junto com a Assessoria
Jurídica, pois apesar do curto espaço de tempo acredita que ainda é possível
deixar mais este legado. Palavra com o Vereador Sebastião Esperança: Disse
concordar plenamente com a sugestão do Vereador Eder Lima. Disse que ao
ouvir a narrativa do Vereador Guilherme Nogueira, teve a certeza de que Rio
Novo estará vivendo uma nova fase a partir de janeiro de 2017. Desejou muito
sucesso para o novo governo que assumirá o comando de nossa cidade. Disse
sentir muito orgulho em ter participado desta equipe de Vereadores. Disse que
se coloca a inteira disposição no que for preciso para ajudar ao próximo prefeito
eleito. Lembrou que se todos se unirem será Rio Novo que ganhará, pois
somente assim, poderemos ver nossa cidade prosperar. Não havendo mais
nenhuma manifestação, agradeceu a todos e declarou encerrada a reunião
ordinária da Câmara Municipal, ordenando antes, que se lavrasse esta Ata.
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