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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°1374/2017
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 12 de dezembro de 2017.

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2017, às 20:35 (vinte horas e trinta
e cinco minutos), no "Plenário Messias Lopes", sob a Presidência da Vereadora
Dulcimar Prata Marques, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes
Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de
Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira e Pedro
Gonçalves Caetano. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou
aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou ao
Secre t á r i o Eduardo Miranda que procedesse a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei n° 032/2017 do executivo "Autoriza o
município a participar de consórcio e dá outras providências". 2- Projeto de
Lei n° 039/2017 com emenda inserida: "Altera a Lei complementar
143/1983, Código Tributário Municipal". ORDEM DO DIA: 1- Projeto de
Lei n° 032/2017: "Autoriza o município a participar de consórcio e dá outras
providências". Colocado em primeira discussão. Colocado em segunda
discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer.
Aprovado por unanimidade. 2- Projeto de Lei n° 039/2017 do executivo
com emenda inserida:" Altera a Lei complementar 143/1983, Código
Tributário Municipal". Colocado em primeira discussão e votação,
encaminhado para as comissões emitirem parecer. Aprovado por unanimidade.
PALAVRA LIVRE: Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Disse que antes de encerrar a sessão gostaria de agradecer a
paciência de todos durante esse um ano com ela na presidência, que quando
chegam nesta casa, os anseios são muitos, mas que sabiam de suas limitações,
sabiam que a função deles era legislar, e que dera pudessem executar, que a
câmara está muito bem representada, e que o objetivos de todos era fazer um
Rio Novo melhor, desejou a todos um bom Natal e que o menino Jesus traga
muita saúde e paz para todos e que possamos entrar o 2018 com os mesmo
propósitos com o qual estavam aqui hoje, que existem divergências, mas
que todas são uma soma para o crescimento, e que as criticam que sofrem
sirva para impulsionar e não para desanimar, todos sabem que a função de
legislador é difícil, nem tudo podem resolver, mas são cobrados a todo instante,
mais uma vez agradeceu por terem conduzidos trabalhos desse ano com toda
serenidade e disse ao presidente eleito para o exercício 2018 vereador Eduardo
Miranda, que pode contar sempre com ela, disse ainda I que o ano de 2017
foi para colocar a casa em ordem, que o primeiro ano de mandato é mais
difícil, e acreditava no ano 2018 tudo irá fluir melhor. Palavra com o
vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Parabenizou a mesa diretora pelo
trabalho
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durante esse ano, cumprimentou a todos os presentes e lamentou a pouca
participação da população nos trabalhos da casa, disse que " o povo fala muito
lá fora, mas aqui poucos vêm para ver o que está tramitando na casa e quem de
fato está aqui lutando e tentando defender o direito de cada cidadão rionovense", perguntou a presidente se o Projeto de Lei nº 008/2017 que “Dispõe
sobre concessão de diárias de viagem a servidores da e vereadores da Câmara
Municipal e dá outras providências" que se encontrava em sua mesa havia sido
retirado de pauta. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Disse ao vereador Ivalto Rinco que antes de iniciar a reunião
conversaram informalmente e decidiram fazer um revisão quanto a valores,
que foi usado como base o município de Goianá, onde durante esse ano eles
utilizaram os valores que constam no projeto, mas será feito uma revisão e
acreditava que não haverá muito alteração, mas por esse motivo foi retirado da
pauta da reunião, que estão entrando de recesso, mas poderão ser convocados a
qualquer instante para alguma reunião extraordinária, por questão de urgência
em algum projeto do executivo, como esse é projeto do legislativo cabe aos
vereadores fazerem os ajustes necessários e assim ser colocado em votação,
que é um projeto de muita importância um vez que ele permite fazer a despesa
de acordo com o que é permitido. Palavra com o vereador Ivalto Rinco
de Oliveira: Disse ter entendido e não tinha nada contra caso os demais
vereadores estivessem de acordo, mas que deveria ser muito bem analisado,
hoje se questiona muito o uso do dinheiro público, e que mediante a atual
situação' que o país encontra e também os município, não se deveria aumentar
despesas, mas conter as despesas, que deveriam pensar bem antes de gastar
com coquetéis e viagens, tem assuntos que as vezes podem ser resolvidos por
telefone, com o orçamento do legislativo é possível manter os gastos, mas que
tinha certeza que o vereador Eduardo Miranda, presidente eleito para o
exercício 2018 irá conter gastos e devolver ao executivo os valores que
sobrarem dos repasses para que possam ser utilizados em benefício da
população, que as vezes com viagens se consegue recursos para o município,
mas com a atual situação do país, gasta-se com viagens e ficam somente na
promessa, pelo que se divulga nos jornais, os deputados tem direito até
auxilio paletó, que nem sabia o que era isso, que com o subsidio de R$
23.000,00 (vinte e três mil reais), mais os auxilio eles custam mais de
R$100.00,00 (cem mil reais), querem tirar d o pobre que recebe um salário
mínimo cortando a aposentadoria deles, disse ainda que estavam vencendo
um ano de mandato e nunca chegou nesta casa com nenhuma nota de despesa
de viagem, recebe somente seu subsídio, e que iria se abster de votar no
referido projeto. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques: disse que o projeto era somente uma questão de legalidade nos
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reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.
_____________________________
Daniel Geraldo Dias
_____________________________
Dionísio Da Dalt Netto
_____________________________
Dulcimar Prata Marques
_____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
______________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo
______________________________
Ivalto Rinco de Oliveira
_______________________________
João Bosco Ferreira Pires
_______________________________
Jordão de Amorim Ferreira
_______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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