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INDICAÇÃO Nº.   43 /2011 
                                                                                                       Autor: Eder Lima Moreira 

 
Ao Exmo. Sr. Elder Louro de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
 

Ref.: FORMA DE REQUISITAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO 

O vereador que abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja 

encaminhado ofício ao Executivo Municipal contendo as seguintes informações como 

forma de indicação e alerta para arrecadação de recursos para o Município de Rio Novo: A 

partir do dia 15 de junho do presente ano a FUNASA abrirá edital para apresentação 

de propostas municipais para a liberação de recursos para as áreas de saneamento 

básico, abastecimento de água e elaboração de projetos. Esta etapa será chamada de 

PAC 2 e os municípios que poderão apresentar propostas e serem contemplados serão 

os que tem menos de 50 mil habitantes – ou seja excelente oportunidade para Rio 

Novo. Portanto, a partir do dia 15 de junho a FUNASA disponibilizará informações 

pelo site: www.funasa.gov.br e também o SIMEC liberará verbas para construção de 

creches e quadras esportivas. 

JUSTIFICATIVA 

Em conformidade com Art. 109, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo, 

onde reza que “Indicação é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de 

interesse público aos poderes competentes”, é que apresento esta proposta ao Executivo 

Municipal. Mesmo que este já tenha recebido esta informação, serve este como alerta e um 

registro de nossa preocupação em ajudar o nossa cidade. 

 

Recebi esta informação da Assessoria de Gabinete do Deputado Federal Reginaldo Lopes – 

PT/MG e agora compartilho com todos através desta indicação. Trata-se de uma grande 

oportunidade para Rio Novo, que já recebeu vários recursos nestes dois anos, aumentar 

ainda mais sua arrecadação e ainda suprir o que falta de recursos para obras que possam  
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atender as partes da cidade ainda não contempladas e que necessitam destes, tendo em vista 

a pouca disponibilidade financeira sempre alegada. 

 

Como já ressaltado trata-se do PAC 2 e nós não podemos, e temos a chance, de não ficar 

fora dessa grande oportunidade. 

 

Por isso, agradeço à assessoria do Deputado Federal Reginaldo Lopes - PT que, 

demonstrando preocupação com nosso município, confiou-me esta informação importante, 

e conto com a aprovação de todos os vereadores para posterior encaminhamento do mesmo, 

o mais rápido possível, ao Executivo Municipal e ao responsável pela elaboração de 

projetos do município. 

 

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 24 de maio de 2011. 

 

 
 
 

Eder Lima Moreira 
Vereador Proponente 

 
 
 
 
 
 


