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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1308/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de Novembro de 2016 .

Aos 11 (onze) dias do mês de Novembro de 2016, às 19:47 (dezenove horas e
quarenta e sete 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, Éder Lima Moreira, Guilherme de Souza
Nogueira, José Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo. Ausente
a Vereadora Dulcimar Prata Marques. O Presidente Sebastião Esperança
declarou aberta a Reunião Ordinária da Câmara Municipal, convidando o
Vereador Vinícius Araújo para compor a Mesa Diretora, na função de
Secretário, em substituição à Vereadora Dulcimar Prata Marques ausente nesta
reunião. A seguir solicitou a dispensa da leitura da Ata 1307/2016 referente à
Reunião Ordinária ocorrida no dia 04 (quatro) de Novembro de 2016. Colocada
em votação a ata 1307/2016 foi aprovada por sete votos favoráveis e uma
abstenção, sendo esta do Vereador Allan Martins Dutra Borges, ausente na
referida reunião. Terminada a votação o Presidente ordenou que fosse feita a
leitura do Expediente: EXPEDIENTE: 01- Leitura do requerimento 77/2016:
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, Sra.
Maria Virgínia do Nascimento Ferraz: Solicita que o Executivo Municipal
através da Secretaria Municipal de Educação altere o trajeto do ônibus escolar
linha Furtado de Campos, para que o mesmo transporte os alunos até em frente
aos colégios (chegada e saída dos alunos). JUSTIFICATIVA: “Atendendo aos
pedidos de vários pais, devido ao fato de que o ônibus atualmente faz o
desembarque dos alunos no ponto situado junto à “Ponte de Ferro” no final da
Rua Dona Rita, solicito que seja alterado o local de embarque e desembarque
dos mesmos por motivo de segurança. Lembramos que o transporte é custeado
com verba da Educação, devendo ser levado em conta a prioridade para os
estudantes que não devem ser deixados no ponto citado acima e sim nas Escolas,
visando uma maior segurança de todos e tranqüilidade dos pais”.
Rio Novo/MG, 09 de Novembro de 2016. Vinícius Carvalho de Araújo Vereador Proponente. 02 – Leitura do Ofício PM/2016/301, onde o Executivo
Municipal informa que o Projeto de Lei Complementar 01/2016 não será
encaminhado a esta Casa. Informa ainda que a decisão de não encaminhamento
do Projeto de Lei Complementar 01/2016 se deve a vedação imposta pelo
período eleitoral, conforme Lei Federal 9504/1997. 03- Leitura do Ofício
PM/2016/302, onde o Executivo Municipal informa que a compra de móveis
para os médicos cubanos não pode ser ressarcida pelo Município visto existirem
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Portarias Interministeriais que determinam tal procedimento. Neste mesmo
ofício é informado também o horário de abertura e fechamento do Cemitério
Municipal. 04 – Leitura do Ofício PM/2016/305, onde o Executivo Municipal
faz informações sobre a dívida da Prefeitura Municipal de Rio Novo com a
Energisa (antiga Cataguazes Leopoldina) que atualmente perfaz um total de
R$1.604.896,46 (um milhão, seiscentos e quatro mil, oitocentos e noventa e seis
reais e quarenta e seis centavos). Informa ainda que a dívida é referente ao
período de julho de 2004 até junho de 2007. Informa também sobre a existência
de um precatório anterior ao da Energisa que deverá ser negociado devido à
exigência de pagamentos em ordem cronológica. Fim do Expediente. ORDEM
DO DIA: O Presidente Sebastião Esperança colocou o requerimento 77/2016 de
autoria do Vereador Vinícius Carvalho de Araújo em discussão. Palavra com o
Vereador Vinícius Araújo: Disse que foi procurado por pais de alunos que
solicitaram que esta medida proposta em seu requerimento seja colocada em
prática pelo Executivo. Disse que principalmente nesta época em que as chuvas
são freqüentes, os alunos muitas vezes chegam ao colégio completamente
molhados e que ao término das aulas muitas vezes correm o risco de chegarem
atrasados no ponto do ônibus devido as chuvas. Finalizou dizendo que a
alteração do trajeto para embarque e desembarque dos alunos não vai alterar em
nada o custo do transporte, mas que seguramente, trará mais conforto e
segurança aos alunos. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança:
Parabenizou o Vereador Vinícius Araújo pela iniciativa de apresentar o
requerimento, observando que a distância a ser percorrida para atender ao
pedido é insignificante no que diz respeito ao custo, mas significativa para a
segurança dos alunos. A seguir colocou em votação o requerimento 77/2016,
sendo que o mesmo foi aprovado por unanimidade. Continuando com a
Ordem do Dia o Presidente fez um rápido comentário sobre os ofícios enviados
pelo Executivo. Lamentou que mais uma vez a maioria das respostas não
tenham sido condizentes com o que fora questionado por esta Casa. Fim da
Ordem do Dia. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Allan Borges:
Disse que em meio à crise que assola o país, surge uma boa notícia que é a
repatriação das verbas enviadas indevidamente ao exterior. Disse que no caso
específico de Rio Novo, ele acredita que o pagamento do 13º Salário dos
Servidores Municipais está garantido, graças ao recebimento de
aproximadamente R$500.000,00 (quinhentos mil reais), fruto da repatriação de
verbas que estavam no exterior. Finalizou dizendo ser preciso uma pressão por
parte de todos para que, futuramente, o Pacto Federativo seja alterado. Disse que
o Pacto é injusto na distribuição de verbas do Fundo de Participação dos
Municípios. Citou como exemplo o Município de Rochedo, nosso vizinho, que
tem aproximadamente um terço da população de Rio Novo e recebe o mesmo
valor que o nosso município recebe. Disse que é preciso que o Pacto seja revisto.
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Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que realmente a notícia
fornecida pelo Vereador Allan Borges é muito boa. Sobre a reunião com a
Prefeita para tratar dos assuntos referentes ao cumprimento da Lei 1201/2016 de
autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos
vencimentos dos servidores públicos municipais e sobre o pagamento da
diferença devida aos Agentes Comunitários de Saúde, disse que não serão
atendidos pelo Executivo. Sobre o corte das Horas Extras, a Prefeita informou
que será mantido. Disse que estava informando estes detalhes com muita
tristeza. A seguir comunicou que os convites para as entidades participarem da
reunião do dia 18/11 já foram expedidos e que a reunião para votação do
Orçamento está confirmada para o dia 25/11. Disse que a reunião para entrega
dos títulos honoríficos acontecerá no dia 16 de dezembro no salão da Câmara.
Disse que se trata de uma medida visando economia e uma maior devolução de
verba no fim do exercício. Por se tratar de contenção de despesas e o Plenário da
Câmara ser um local pequeno, solicitou que cada Vereador indique apenas uma
pessoa para recebimento da homenagem. Disse que conta com a compreensão e
o bom senso de cada um. Informou que na próxima segunda-feira, dia 14/11,
não haverá expediente nesta Casa. A seguir concedeu a palavra ao Vereador
Guilherme Nogueira. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira:
Solicitou junto ao Presidente, cópias das atas onde tenha havido a presença de
servidores da Prefeitura Municipal prestando esclarecimentos sobre as
irregularidades na prestação de contas do Programa Brasil Carinhoso. Solicitou
ainda cópia da denúncia apresenta pelo Conselho do FUNDEB. Disse que o
atendimento de tais solicitações será fundamental para que ele possa concluir o
seu relatório final. Finalizou dizendo que pretende encaminhar este relatório ao
Ministério Público ainda na primeira semana de Dezembro. Palavra com o
Vereador Vinícius Araújo: Alertou sobre a necessidade de se informar ao
Príncipe e aos dois Almirantes sobre a data da entrega dos Títulos Honoríficos
para que não tenham problemas com o agendamento. Lamentou as respostas do
Executivo, evasivas, como sempre. Palavra com o Presidente Sebastião
Esperança: Disse que a escolha da data de entrega dos títulos foi feita levandose em conta justamente a disponibilidade de agendamento por parte do Príncipe
e dos Almirantes. Palavra com o Vereador Eder Lima: Solicitou que se faça
um levantamento sobre quais requerimentos ainda não foram respondidos pelo
Executivo Municipal e após, seja encaminhado ofício solicitando resposta.
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que todas as
solicitações serão atendidas na próxima semana. Não havendo mais nenhuma
manifestação, declarou encerrada a reunião ordinária da Câmara Municipal,
ordenando que se lavrasse esta ata.
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