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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1104/2013 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 07 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

Aos 07(sete) dias do mês de fevereiro de 2013, às 18h00 min, em sua sede própria, reuniu-se 
em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência da Vereadora 
Dulcimar Prata Marques e com a presença dos seguintes vereadores, Allan Martins Dutra 
Borges, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, 
Guilherme de Souza Nogueira, Sebastião José Esperança e Vinicius Carvalho de Araújo. 
Respondeu por ausência o vereador José Adriano Tostes Xavier. ATA – Não houve tempo 
hábil para confecção das Atas das reuniões anteriores. Serão as mesmas votadas na próxima 
sessão. EXPEDIENTE – 01 – Parecer ao Projeto de Lei n°. 002/2013. O Projeto de Lei 
n°. 1101/2012 remetido pelo Executivo tem sua autoria prevista regularmente como de 
competência do Executivo. A importância da matéria justifica o pedido de urgência na 
apreciação do Projeto feito pelo Executivo. O Projeto deverá passar por necessidade e 
disposição legal dos pareceres das Comissões Permanentes de Educação, Saúde e 
Assistência; Legislação, Justiça e Redação Final, além do parecer da Comissão de Finanças 
e Orçamento. Nestes termos, preliminarmente somos pela apreciação do Projeto que 
pretende modificar o Anexo I da Lei n°. 1101/2012 no que se refere aos cargos de Diretor 
Escolar, passando de 04 (quatro) para 02 (dois) cargos e aos cargos de Coordenadores, 
passando de 02 (dois) para 04 (quatro) cargos. A critério dos Senhores Vereadores no que se 
refere às demais questões inerentes. Em 06 de fevereiro de 2013. Brenildo Ayres do Carmo. 
OAB MG 28972. – 02 – Projeto de Lei n°. 002/2013 que “Altera Anexo I da Lei n°. 
1101/2012 e dá outras providências.” Rio Novo, 06 de fevereiro de 2013. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. ORDEM DO DIA: 02 – Projeto de Lei n°. 
002/2013 que “Altera Anexo I da Lei n°. 1101/2012 e dá outras providências.” 
Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com 
o vereador Guilherme Nogueira. Em relação ao projeto em questão, na última reunião em 
nossas discussões ficamos de esclarecer a respeito dos valores para o cargo de 
coordenadores, hoje procurei a Secretária de Educação e ela me informou que existem vários 
tipos de remunerações, de grau 1,  que é de R$ 1.273,34, grau 2 e  grau 3, que é de R$ 
1.331,22 o que vai de acordo com a capacitação do professor. Ela foi bem clara na 
explicação dela, então seria o valor deste salário mais cerca de 70% de acréscimo. Com isso 
o município economizaria. Explicou-me que atualmente o município contava com 02 
diretores, um para o Onofre e outro para o Francisca e 04 coordenadores, destes quatro 
coordenadores, seria um para o Cantinho Feliz, um para Furtado de Campos e dois no CAIC 
sendo seis horas para cada um, foi um conversa que eu tive com a Secretária Madalena, que 
foi muito clara e atenciosa. Palavra com o vereador Allan Borges. Quero parabenizar o 
vereador Guilherme por nos auxiliar mais uma vez com esclarecimentos deste projeto, 
também aproveito para dizer que hoje também darei meu voto de confiança, o município 
parece que terá até certa economia e estará cumprindo a lei. Peço novamente ao executivo 
que seja mais claro nas suas colocações, que coloque os valores nos projetos, são coisas 
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simples, mas que são esclarecedoras. Parabenizo também a Presidente por ter transferido 
esta reunião para hoje, quero me colocar a disposição para estar aqui sempre que necessário, 
nossa principal responsabilidade é aqui. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Gostaria 
de me manifestar com relação à justificativa do projeto que fala em economia. Em primeiro 
momento parece que sim, mas dependendo da carga horária do funcionário e dos benefícios 
por tempo de serviços prestados, não haveria economia. Vou dar meu voto de confiança, 
mas seria interessante que discutíssemos isto melhor. Dependendo do nível do coordenador 
a economia será irrisória. A Lei diz que escola com menos de 300 alunos não há necessidade 
de ter diretor, talvez não haverá economia nenhuma. O coordenador tem que ser tirado de 
dentro do quadro da escola. Palavra com o vereador Eder Lima. Também pensei a mesma 
coisa que o Vinícius, mas o que me faz ter um pouco mais de clareza é que o número é 
determinado por coordenadores, outra coisa é que o teor da lei não esta sendo alterado, na 
verdade estão mudando um número no anexo 1 da lei. Por achar que não vai prejudicar em 
nada eu também votarei a favor. Foi cedida a palavra a Presidente do Conselho de Educação, 
Professora Sandra. Fizemos reuniões para elaboração e votação do Plano de Cargos e 
Salários do Magistério junto com alguns vereadores que tiveram a oportunidade também de 
participar desta comissão, nada mais justo que em um momento que seja feita qualquer 
alteração relacionada ao plano, que os professores sejam comunicados para participar. 
Gostaria de deixar registrado aqui a falta de comunicação, visto que os professores deveriam 
ao menos saber que haveria votação deste projeto hoje, se possível eu gostaria de saber o 
que está sendo alterado. Palavra com o vereador Eder Lima. Foi um ofício entre órgãos. A 
Madalena pediu ao executivo para apresentar o projeto depois de uma conversa com a Maria 
Luiza. Acho que deve ser enviado um ofício a Secretaria Municipal de Educação para que 
sempre que haja um projeto assim elas possam ser oficializadas. Nós também fomos pegos 
de surpresa, o projeto entrou aqui ontem a tarde e por estar com pedido de urgência 
urgentíssima nós estamos votando hoje. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão 
mandando que se lavrasse a presente Ata.  
 
 
 
 
 


